ORDRE DEL DIA
CONSELL PLENARI 03/12/2020
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 3 de
desembre de 2020, a les 18.00 hores, semipresencial, a través de la plataforma Localret,
amb el següent ordre del dia:
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 8 d’octubre de 2020.
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 dels resultats dels Premis Sant Andreu 2020.
5. DONAR COMPTE de la Mesura de Govern del Pla de desenvolupament econòmic.
6. DONAR COMPTE de l’aprovació de la proposta de Preus Públics dels equipaments del
Districte de Sant Andreu per a 2021, que s’elevarà a l’aprovació de la Comissió de
Govern Municipal, d’acord amb el que estableix l’article 49.7 del Reglament Orgànic
Municipal.
C. Part decisòria:
1. APROVAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.b) de la Carta Municipal de
Barcelona, el Programa d´Actuació del Districte de Sant Andreu 2020-2023; i
TRAMETRE’L a l’Alcaldia als efectes d’allò disposat a l’art. 123.1 del Reglament Orgànic
Municipal.
2. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la
Carta Municipal de Barcelona, el Programa d’Actuació Municipal 2020 -2023.
3. INFORMAR FAVORABLEMENT el Projecte de Pressupost Municipal 2021.
4. INFORMAR FAVORABLEMENT de la Modificació del Pla especial urbanístic de
protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic
dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona, d'acord amb les
determinacions de l'informe de la Gerència d'Urbanisme que consta a l'expedient i a
efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; EXPOSAR -LA al públic pel termini d'un
mes; PRORROGAR, en els àmbits assenyalats en el pla, l'acord de suspensió acordat
per la Comissió de Govern en sessió de data 11 de juliol de 2019, (BOPB de 12 de juliol
de 2019), de conformitat amb l'article 73.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost (en endavant TRLU) pel que fa a la suspensió
de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i l'atorgament de llicències d'edificació, reforma, rehabilitació i
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enderrocament de construccions i de comunicats i altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, en els termes que es detallen en el
quadre "Suspensió de llicències, comunicats i altres autoritzacions d'obres. Àmbit
Protecció Establiments Emblemàtics de la ciutat de Barcelona", que s'annexa a aquest
acord i forma part del mateix; DETERMINAR que l'àmbit de suspensió que es prorroga
és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en l'expedient, elaborat de
conformitat amb el punt 3 de l'article 73 del TRLUC; DETERMINAR, també, a l'empara
de l'article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de DOS
anys a comptar des de la publicació al BOPB de l'acord de suspensió potestativa prèvia;
PRECISAR, de conformitat amb l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme,
que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim vigent
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que s'aprova
inicialment. Expedient 19PL16712.
5. INFORMAR FAVORABLEMENT de la Modificació del Pla General Metropolità per
regular el sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona;
EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes; SUSPENDRE, de conformitat amb l’article
73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost (en endavant TRLU), la tramitació de plans urbanístics derivats concrets per a la
implantació o ampliació d’equipaments d’allotjament dotacional regulats en l’article 34.5
del Text refós de la Llei d’urbanisme; SUSPENDRE, TAMBÉ, les llicències per a obres
de gran rehabilitació i les llicències per a obres d’increment de volum o sostre edificable
sense intervenció global en l’edifici respecte dels equipaments d’allotjament dotacional
existents; EXCLOURE de la suspensió el planejament en tràmit per a la implantació
d’equipaments d’allotjament dotacional que hagi estat aprovat inicialment abans de la
data d’executivitat del present acord; el planejament que es presenti en
desenvolupament d’un conveni signat amb l’ajuntament abans de la data d’executivitat
de l’acord de suspensió per a la implantació d’equipaments d’allotjament dotacional;
EXCLOURE de la suspensió, així mateix, les llicències per a l’ampliació dels sostre o del
volum edificat, o l’execució d’obres de gran rehabilitació respecte d’equipaments
d’allotjament dotacional existents que hagin estat presentades amb anterioritat a
l’executivitat del present acord de suspensió; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és
el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat de
conformitat amb el punt 3 de l’article 73 del TRLUC; DETERMINAR, també, a l’empara
de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos
anys a comptar des del present acord; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, que es podran tramitar instruments o atorgar
llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment. Expedient 20 PL16809.
6. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic i Millora Urbana de la finca
de Can Barbosa, situada al carrer Pons i Gallarza, núm. 10; promogut per CAN
BARBOSA SL. Expedient 20PL16794.
D. Part d’impuls i control:
1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS
El dia 3 de desembre es commemorà el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. que té com a objectius sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes
relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa als
beneficis que generaria la integració de les persones amb discapacitat en tots els
aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.
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L’Ajuntament de Barcelona sempre ha estat capdavanter en la defensa dels drets de les
persones amb discapacitat, treballant per la plena integració i l’accessibilitat universal.
Aquest 2020, amb l’arribada de la pandèmia la societat ha patit un impacte sense
precedents en la història recent, i el col·lectiu de persones amb discapacitat ha vist
intensificat aquests efectes tant a nivell socio-sanitari, com de mobilitat i d’ocupació
entre d’altres així com una important invisibilització pel que fa a la comunicació de la
gestió de la COVID19 .
Ens trobem en unes circumstàncies excepcionals que estan posant a prova la nostra
capacitat de resposta com a societat, no només davant l'emergèn cia derivada de la
Covid-19, sinó també davant dels reptes futurs que se'ns plantegen, de recuperació,
però també de l'impuls dels drets als que estem obligats per la Convenció sobre els
Drets de les Persones amb discapacitat. Una convenció que ens obliga a promoure,
protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i
llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promocionar el respecte
de la seva dignitat inherent.
És un moment d'inflexió, en el que entre tots i totes hem de decidir quin futur que volem
per a la societat i també per a les persones amb discapacitat, en la que és la darrera
dècada d'acció per al desenvolupament sostenible i complir amb l’Agenda 2030.
Per aquests motius, d'acord amb l'article 65 i 101 del Reglament Orgànic Municipal i
l'acord de la Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, ratificat per acord de la Junta
de Portaveus de 4 de setembre de 2015, relatiu als criteris interpretatius sobre els
articles del Reglament Orgànic Municipal reguladors de les declaracions institucionals,
formulem la següent
Declaració Institucional
El Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
acorda:
Primer.- Reforçar el nostre compromís amb les persones amb discapacitat i
associacions per donar resposta a llurs necessitats i escoltar les seves opinions a l’hora
de prendre decisions que els i les afectin. Ens guia la idea de “res sobre nosaltres sense
nosaltres “ tot el dret a tenir espais i informació accessibles i de participació per influir en
les decisions que els afectin tant a nivell individual com col·lectiu.
Segon.- Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i aplicació
dels drets de les persones amb discapacitat, de tal manera que les accions es realitzin
de forma coordinada.
Tercer.- Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar
estratègies i mecanismes per treballar aquests drets.
Quart.- Impulsar mesures encaminades a:


Atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat per
garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones en la nostra societat del
benestar.



Trencar barreres de gènere. Facilitar l’aplicació pràctica del posicionament d’igualtat
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de gènere amb tots els suports necessaris. Promoure la participació social de les
dones amb discapacitat.
 Fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones
amb discapacitat. Garantir la reserva de 5% de les promocions d’habitatge
municipals per a aquest col·lectiu.


Potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el
desenvolupament dels infants, adolescents i joves amb discapacitat.



Donar suport emocional i a la salut mental, així com combatre el sentiment de soledat.



Les persones amb discapacitat com a tots els individus i grups d’una societat
estan cridats a contribuir amb la seva acció al benestar d ’aquesta societat. Per
això ens comprometen en la promoció de la vida independent de totes les persones,
també les que compten amb una discapacitat i facilitar la seva integració i acció
en funció de les seves capacitats, sense veure retallada la seva llibertat.



Incorporar a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat l’accessibilitat
universal per a totes les persones.

2. PROPOSICIO AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
SUPORT AL
OCCIDENTAL

POBLE

SAHRAUÍ

DAVANT

L’ESCALADA

MILITAR

AL

SÀHARA

PROPOSICIÓ AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va
emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions
Unides i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al s udoest del Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències. El Guerguerat és una
petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 km de longitud a la
frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà Atlàntic. El regne del
Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara Occidental ocupat pel
Marroc dels els territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats per la RASD, i la va
asfaltar l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que transporten recursos naturals
espoliats del Sàhara Occidental que es comercialitzen a tercers països.
Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per
part del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar -se
pacíficament des del passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del
Guerguerat i que diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten
sense cap control per part de cap autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions
Unides per el Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO).
El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per
trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus
de vehicles en la franja que separen la duana marroquina amb República Islàmi ca de
Mauritània. La resposta del Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del
Consell de Seguretat de Nacions Unides, enviar efectius militars a prendre posicions
davant un eventual enfrontament armat, i anunciar la represa d’hostilitats. La b retxa del
Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar Nº1 signat
pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 19911. Un fet que va dur al govern de
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la RASD a declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí,
ja fos militar, de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda
com a "zona de separació", seria considerada una agressió flagrant a la que la part
sahrauí respondria en legítima defensa de la seva sobirania nacional. Aquesta situ ació
suposaria la fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova guerra a la regió.
Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de
tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu
que es proposa al Consell Plenari de Gràcia l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el Pla

d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29
d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i
deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud -oest del territori sahrauí per
comunicar-se amb Mauritània.
2. Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la

seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al
Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i el
compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29
d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que
assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de
2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració d’aquest referèndum
d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.
3. Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat

espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de
manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la
població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacíf ic,
desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la pressa de mesures
davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara
Occidental, i facin totes les gestions perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.
4. Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen en

aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, i el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·labor ant amb les entitats
locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’ajuda
humanitària que garanteixen els drets humans de les persones sahrauís.
5. Continuar treballant per la pau des de l’Ajuntament de Barcelona, dedica nt recursos i

mantenint els convenis i línies de treball amb la Federació d’Associacions Catalanes
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS), el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, el Consell de la Joventut de Barcelona i l’entitat Sahandreu Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui.
6. Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la Comissió

Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de
Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de
Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de
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Cooperació al Desenvolupament.
3. PROPOSICIONS

3.1. Presentada pel GMD BxCanvi
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu faci la previsió per a l’instal·lació en
els mercats municipals del Districte d’aquestes màquines de recollida de residus que
otorguen un obsequi al ciutadà que hi participa en el reciclatge, sent l’obsequi descomptes
en les compres que es facin en aquests mercats.

3.2. Presentada pel GMD Cs

En relación a los locales de las asociaciones adjuntos al pasadizo de la Trinitat Vella, que el
Gobierno del Distrito se comprometa a reformarlos, pintarlos, cambiar las instal·lacions
eléctricas que sean necesarias y arreglar humedades con los fondos del Pla de Barris o con
los fondos que estime oportuno el Gobierno.
3.3. Presentada pel GMD JuntsxCat
El Plenari del Districte de Sant Andreu insta al Govern a:
Elaborar una guia, amb un llenguatge clar, entenedor i amb el compromís de fer la màxima
difusió possible, on quedin recollides:
a) Tots els ajuts d’emergència i socials existents i disponibles per part de les
Administracions Públiques que es puguin beneficiar els veïns i veïnes del districte de
Sant Andreu.
b) La ubicació per l’assessorament i la posterior tramitació ja sigui presencial o via
telemàtica.
c) Els requisits que cal complir de cada ajut per poder ser beneficiari/a.
La guia haurà d’estar disponible en format digital a la pàgina web del districte i en edició en
paper en lectura fàcil per agafar als mercats municipals del districtes, centres educatius i
equipaments municipals que estiguin oberts al públic.

3.4. Presentada pel GMD ERC
Que des de Districte de Sant Andreu s’encarregui de manera urgent un estudi de mobilitat
complet i integral a tot el districte, on es contemplin alhora els plans de pacificació i millora
de l’espai públic així com les millores en transport públic i comunitari així com que insti al
departament de mobilitat urbana a canviar el sentit de la circulació viària al carrer gran de
Sant Andreu, entre els carrer de Joan Torras fins al carrer Malalts, sent en direcció Rambla
de Fabra i Puig fins que no es tingui un estudi de mobilitat complet de tot el districte.
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4. PRECS
4.1. Presentat pel GMD BxCanvi
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu tingui a bé l’instal·lació de pilons
verticals flexibles, com hi ha per exemple al carrer Campins, en l’espai de illa pintada de
blanc on no està permés ni circular, ni aparcar, a fi de protegir l’espai destinat al carril de
bicicletes i evitar el gir no autoritzat a l’esquerra, que implica circular per damunt de l’iila
pintada de blanc.
4.2. Presentat pel GMD BxCanvi
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu pugui fer seguiment de que a tots els
centres educatius, públics, concertats i privats, s’implementin les mesures de protecció i
seguretat adequades per tal de garantir la millor praxis de protecció davant la pandèmia dels
infants, professors i famílies, sempre dintre de l’àmbit competencial en que hi pugui treballar
l’Ajuntament de Barcelona, a l’espai públic, els entorns escolars, les entrades i sortides de
les escoles, entre d’altres.
4.3. Presentat pel GMD Cs
Que desde el distrito de Sant Andreu en referencia a la residencia del Bon Pastor insta a la
Conselleria de Benestar Social, ya que la residencia es de titularidad pública, a efectuar las
reformes necesarias en el sistema de acondicionamiento de dicha residencia por el benestar
de los residentes.
4.4. Presentat pel GMD JuntsxCat
Que s’ofertin més espais als diferents barris del districte de Sant Andreu per a dur a terme el
programa Concilia a banda del punt ofertat al barri de Trinitat Vella al Camp de Fútbol de la
Trinitat Vella .
4.5. Presentat pel GMD JuntsxCat
Que es convoqui abans de finalitzar l’any 2020 una Taula, en format telemàtic, amb totes les
entitats de l’àmbit social que treballen al districte de Sant Andreu, els Serveis Socials i els
Consellers i Conselleres, per tal de compartir experiències i necessitats i establir estratègies
compartides entre administració i entitats per poder donar resposta de manera ràpida i
eficient a la ciutadania .
4.6. Presentat pel GMD ERC
Que el Districte de Sant Andreu elabori un pla específic que inclogui més comunicació dels
òrgans i de com participar-hi i pedagogia digital en aquest aspecte, per poder garantir la
participació ciutadana de manera telemàtica en els seus òrgans, fent així que la bretxa
digital es redueixi i també adaptant-ho amb persones amb discapacitat, tant auditiva com
visual.
4.7. Presentat pel GMD ERC
Que el Districte de Sant Andreu, insti a l’Ajuntament de Barcelona a portar a aprovació el Pla
Director del Rec Comtal amb calendarització, dotació i pressupost, i que es priorit zin les
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intervencions necessàries pel manteniment i preservació de les Cases del Oficial com a
Centre d’Interpretació del Rec Comtal.
5. PREGUNTES
5.1. Presentada pel GMD Cs
En relación al proyecto de instalar un nuevo tanatorio de la empresa Mémora como
equipamiento privado en Casernes de Sant Andreu:
Si es firme la decisión de instalar el nuevo tanatorio en Casernes de Sant Andreu y si el
distrito ha recibido ya el proyecto o petición de proyecto por parte de la empresa.
6. SEGUIMENT PRECS
6.1

Presentat pel GMD Cs

Que en el pleno de julio de 2020 se negoció y aprobó la dignificación del espacio de “la
Olivera” de la plaza Trinitat como espacio del rechazo contra la Violencia Machista por parte
un proyecto de parques y jardines.
Que se nos informe del estado actual de la cuestión.

Barcelona, 30 de novembre de 2020
Lourdes Hurtado Torralba - DNI
43543766M (AUT)
2020.11.30 09:27:44 +01'00'

Lourdes Hurtado Torralba
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria
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