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ORDRE DEL DIA 

CONSELL PLENARI 04/03/2021 
 
 
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 4 de 
març de 2021, 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 3 de desembre de 2020. 

 
B. Part informativa: 

 
1. DESPATX D’OFICI. 

 
2. INFORME de la Regidora del Districte. 

 
C. Part decisòria: 

 
 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs 

d'atzar a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb les determinacions de 
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d'Actuació Urbanística 
que consta a l'expedient i a efectes de motivaci ó s'incorpora a aquest acord; EXPOSAR-
LO al públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR l'acord de suspensió acordat per la 
Comissió de Govern en sessió de data 17 d'octubre de 2019 (BOPB de 22 d'octubre 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 l'admissió de 
comunicats per a l'exercici d'activitats regulades en els ep ígrafs següents de 
l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública 
(OMAECP): 2.4.1. Jocs d'atzar: 2.4.1.1. Saló de jocs; 2.4.1.2. Bingo; i 2.4.1.3. Casinos 
de joc; SUSPENDRE, també, l'atorgament de llicències i l'admissió de comunicats per a 
la realització d'obres destinades a la implantació o ampliació d'aquestes activitats; 
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, tenint en consideració que hi ha planejaments en tr àmit o vigents 
que incideixen en aquesta qüestió; 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 llic ències fonamentades en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament que s'aprova inicialment. 
Expedient 19PL16723. 

 
2. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 

establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars 
compartides i residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb les determinacions de l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística. Expedient  
20PL16819. 
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3. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a 
l’ampliació dels equipaments docents situats a la Via de Barcino 90, al districte de Sant 
Andreu; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 
Expedient 21PL16828. 

 
4. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor el canvi de nom del Parc de la Maquinista pel de 

Parc dels treballadors i les treballadores de la Maquinista. 
 

5. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar un espai del nucli antic 
de Sant Andreu de Palomar amb el nom de Francesca Vergés i Escofet. 

 

6. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar un espai del nucli antic 
de Sant Andreu Palomar amb el nom de Josep Benet. 

 

7. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor col·locar un Faristol de memòria a la plaça de 
les Palmeres. 

 
 
 
D. Part d’impuls i control: 
 
1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
2. PROPOSICIONS 
 
3. PRECS 

 
4. PREGUNTES 

 
 
 
 
 
Barcelona, 16 de febrer de 2021 
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria 


