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ORDRE DEL DIA 
CONSELL PLENARI 01/12/2022 

 
 
Per indicació de l'Il·lma. Sra. Presidenta del Consell del Districte de Sant Andreu, em plau 
convocar-vos a la sessió ordinària del Consell Plenari, que tindrà lloc el proper dia 1 de 
desembre de 2022, a les 18.00 hores,  amb el següent ordre del dia: 
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 6 d’octubre de 2022. 
 
B. Part informativa: 
 
1. DONAR COMPTE de les modificacions de Cartipàs. 

 
2. DESPATX D’OFICI. 
 
3. INFORME de la Regidora del Districte. 

 
4. DONAR COMPTE de la Mesura de Govern relativa a l’Estratègia d’inclusió a Sant 

Andreu: accessibilitat, diversitat i inclusió social 2022-2026.  

 
5. DONAR COMPTE dels resultats dels Premis Sant Andreu 2021. 

 
6. DONAR COMPTE del Pla de Cultura. 

 
C. Part decisòria: 
 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l´article 23.2 f) de la 

Carta municipal i l´article 10.6 g) de les Normes reguladores de funcionament dels 
Districtes, el projecte de pressupost municipal per a l´anualitat 2023.  
 

2. INFORMAR FAVORABLEMENT de l’aprovació incial, de conformitat amb l’article 66.3 
de la Carta Municipal de Barcelona,  la Modificació del Pla General Metropolità als 
àmbits La Maquinista – Potosí al districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal. 
Expedient: 22PL16925. 
  

3. INFORMAR FAVORABLEMENT de l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 
a) de la Carta Municipal de Barcelona, del Pla de Millora Urbana del Sector "La 
Maquinista" Barcelona, al districte de Sant Andreu; promogut per Unibail -Rodamco-
Westfield. Expedient 22PL16922. 

 
4. APROVAR la proposta de preus públics del Districte de Sant Andreu durant l´any 2023; i 

sotmetre-la a l´aprovació de la Comissió de Govern Municipal. 
 

5. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de canvi de nom del Passatge de 

Bofarull a Carrer de Martí Garralaga. 
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D. Part d’impuls i control: 
 
1. PROPOSICIONS 

 
1.1. Presentada pel GMD Valents 

 
Que el Govern del Districte de Sant Andreu elabori, en el termini màxim de dos mesos, un 
informe on es detalli l’estat de les infraestructures i de la funcionalitat dels espais esportius 
municipals vigents. 
 
1.2. Presentada pel GMD Cs 

 
Que desde el Districte de Sant Andreu y la Taula LGTBI se impulse en colaboración con la 
Regidoria de feminismes i LGTBI una serie de carteles LGTBI cuyo destino serán los centros 
municipales tales como centros deportivos, casals de barri, de gent Gran, centres cívics 
etc... de forma permanente.  
 
Que dicha cartelería con mensajes claros y concisos tenga como objetivos los marcados por 
el Plan LGTBI del districte de San Andreu aprobado en 2021.  
 
Asegurar la no discriminación LGTBI creando espacios seguros y en la filosofia del Plán 
LGTBI concienciar a los ciudadanos sobre la libertad de género y sexual LGTBI. 
 
1.3. Presentada pel GMD JuntsxCat 

 
Que el Districte de Sant. Andreu, accepti les recomanacions del Síndic de Greuges de  
Barcelona, rectifiqui el projecte i instal.li un gronxador amb plataforma al parc infantil jardins 
de Massana perquè la infància amb cadira de rodes pugui gaudir del parc en igualtat de 
condicions. 
 
1.4. Presentada pel GMD ERC 

 
Instem al Districte de Sant Andreu a garantir la igualtat d'accés i condicions econòmiques de 
les entitats esportives del districte usuàries d'equipaments esportius de l'Institut Barcelona 
Esports (IBE) al districte de Sant Andreu, homogeneïtzant els preus públics dels lloguers de 
les instal·lacions en el seu conjunt. 
 

1.5. Presentada pel GMD BcComú 

 
1.Instar als Grups Municipals del districte de Sant Andreu a no reproduir mai discursos 
racistes i xenòfobs, estigmatitzadors i estereotipats, que atempten contra la dignitat de les 
persones i a evitar, especialment, ser altaveu d’aquests durant el període de pre-campanya 
ni durant la campanya electoral i a denunciar aquests discursos criminalitzadors i/o 
estigmatitzadors que es puguin produir.  
 
2. Instar a les diverses entitats, associacions i col·lectius que participen dels debats en 
òrgans del districte a no reproduir ni fer d’altaveu d’aquests discursos, i a sumar-se al rebuig 
cap a aquelles conductes que promouen l’odi o atemptin contra la dignitat de les persones.  
 
3. Instar als càrrecs polítics que actuen en representació del districte en qualsevol dels seus 
òrgans i als representants d'entitats, associacions i col·lectius que hi participin a que vetllin 
perquè aquests espais siguin sempre i en tot moment respectuosos amb els drets humans 
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on no hi hagi espai per la reproducció d'aquests discursos estigmatitzadors o que promouen 
l’odi o atemptin contra la dignitat de les persones que es puguin produir.  
 
 
2. PRECS 
 
2.1. Presentat pel GMD Valents 

 
Que el Govern del Districte de Sant Andreu elabori, en el termini màxim de dos mesos, un 
pla d’actualització de les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda que 
inclogui:  
 
- La revisió de les places actuals, i la seva retirada o assignació, a una altra matrícula, de les 
places que quedin inutilitzades.  
 
- El repintat de les places que segueixin sent utilitzades per l’usuari titular de la mateixa.  
 
2.2. Presentat pel GMD Cs 

 
Que se abra a la circulación de nuevo el carrer d´Agustí i Milà dirección montaña pudiendo 
enlazar directamente con el carrer de Joan Torras como anteriormente en la misma 
dirección y que se tomen las medidas necesarias para que los vehículos no infringan un 
exceso de velocidad. 

 
2.3. Presentat per GMD JuntsxCat 

 
Que el Districte de Sant Andreu realitzi urgentment una intervenció que garanteixi la 
protecció del Molí de Sant Andreu i sobretot, del Pont de l’Antic camí de Santa Coloma 
ubicats al poble de Sant Andreu de Palomar per aturar la seva degradació. 

 
2.4. Presentat per GMD JuntsxCat 

 
Que l’Ajuntament de Barcelona obri el més aviat possible l’oficina d’atenció al veïnat afectat 
pel procés de reallotjament de Trinitat Nord. 
 
2.5. Presentat per GMD ERC 

 
Que des del Districte de Sant Andreu es faci un repàs del estat dels carrers i els passos de 
vianants del barri de la Trinitat Vella per tal que es garanteixi la correcta mobilitat de les 
persones amb discapacitat o diversitat funcional. 

2.6. Presentat per GMD ERC 

Demanem que es realitzi un pla de millora del zona sud de Sant Andreu, realitzant un estudi 
amb les mancances a nivell de seguretat, neteja i manteniment, que posi solució als 
problemes plantejats. 
 
3. PREGUNTES 
 
3.1. Presentat pel GMD Valents 

 
 Quina és la demora en el tràmit d’empadronament en la modalitat “sense domicili fixe” de 
les persones en el Districte de Sant Andreu? 
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3.2. Presentat pel GMD Cs 

 
Que se informe en este pleno sobre los proyectos presentados a los fondos Next Generation 
por parte del Ayuntamiento de Barcelona y que tengan una inversión directa en el distrito de 
Sant Andreu. 
 
 
4. SEGUIMENT DE PRECS 
 
4.1. Presentat pel GMD JxCat 

 
Que s’informi de l’estat d’execució del prec presentat pel Grup Municipal de Junts per 
Catalunya al Districte de Sant Andreu al Consell Plenari del dia 7 de juliol de 2022 en els 
següents termes: 
 
1. Que des del Districte de Sant Andreu es lideri de forma urgent una comissió de treball, en 
el marc del Consell de Cultura, sobre la protecció patrimonial del conjunt de l’església de 
Sant Andreu de Palomar, la Capella del Sant Crist dels Segadors i els seus entorns” 
 
2. Que siguin membres: la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Arquebisbat de Barcelona, la parròquia de Sant Andreu de Palomar, el Centre d’Estudis 
Ignasi Iglésias, les entitats veïnals i tots els grups municipals. 
 
3. Que aquesta comissió prioritzi en primera instància el capteniment de l’estructura que 
resta en perill de col·lapse, però també la necessitat de realitzar una prospecció 
arqueològica, als actuals Jardins de les Dones de la Motor Ibèrica, per ser l’emplaçament 
històric del cementiri del Poble de Sant Andreu. 
 

4.2. Presentat pel GMD ERC 

 
Que s’informi de l’estat d’execució del prec, anteriorment citat, presentat pel Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana al Districte de Sant Andreu i aprovat al Consell Plenari del dia 2 de 
desembre de 2021 en els següents termes: 
 
“Que el Districte de Sant Andreu impliqui a les associacions, entitats i veïnat del barri del 
Congrés i els Indians en el procés participatiu del “Protegim escoles” de l’escola Arrels per 
garantir una participació plena dels agents implicats per la reurbanització i que ho faci 
extensiu a la resta d’escoles que participen en el projecte del Districte de Sant Andreu.” 
 
 
 
 
Barcelona,  
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics – Secretaria 
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