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ORDRE DEL DIA 
CONSELL PLENARI 05/05/2022 

 
 
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 5 de  
maig de  2021, a les 18.00 hores,  amb el següent ordre del dia: 
 
Intervenció per a explicar les propostes sorgides del procés participatiu de la  ciutadania 
adolescent 2021-2022. 
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 3 de març de 2022. 

 
B. Part informativa: 

 
1. DESPATX D’OFICI. 

 
2. INFORME de la Regidora del Districte. 

 
C. Part decisòria: 

 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT de l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 

68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial d’usos d’activitats vinculades 
al repartiment a domicili, 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 motivació s’incorpora a aquest acord; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al 
públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la 
Comissió de Govern en sessió de 25 de març de 2021 (BOPB de 26 de març de 2021), 
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’atorgament de 
llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la 
legislació sectorial per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els 
epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i d’intervenció integral de 
l’administració ambiental (OMAIIA) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: Epígraf 
12.51/6: Activitat amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina industrial  
per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering); i EC 
1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats, quan disposin d’obrador; PRORROGAR 
l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió d’11 de març de 2021 
(BOPB de 12 de març de 2021) i ampliat per acord de la Comissió de Govern en sessió 
de 29 d’abril de 2021 (BOPB de 30 d’abril de 2021) pel que fa a l’epígraf EC 1.1.6. 
Especialistes alimentaris. Plats preparats; PRORROGAR, també, la suspensió de 
l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres 
destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local; 
SUSPENDRE a la resta de l’àmbit del present pla les activitats anteriorment 
esmentades, així com l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, 
ampliació o reforma de local. SUSPENDRE en l’àmbit del present pla l’atorgament de 
llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la 
legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els 
epígrafs següents de l’Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de 
l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA), sempre que facin repartiment a 
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domicili: 12.11/a1 Magatzem no frigorífic d’aliments; 12.11/1a1 Magatzem frigorífic de 
conservació d’aliments; 12.11/a Magatzem no frigorífic de mercaderies no perilloses, i 
12.11/1a Magatzem frigorífic de mercaderies no perilloses; SUSPENDRE, així mateix, 
12.11/3 Agència de petita paqueteria (missatgeria) amb magatzem de recepció i/o 
lliurament que utilitzi solament vehicles lleugers i EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. 
Plats preparats, quan no disposin d’obrador; SUSPENDRE, també, l’atorgament de 
llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la 
instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local. EXCLOURE de la 
suspensió l’activitat de càtering que sigui complementària d’una altra activitat principal  
considerada essencial, tot i desenvolupar-se en discontinuïtat física; EXCLOURE, també, 
aquells àmbits que es trobin inclosos en la previsió de l’article 74.2 TRLU. DETERMINAR 
que els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en els plànols de suspensió que  
figuren a l’expedient, elaborats de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del 
TRLU; 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 les respectives 
publicacions al BOPB dels l’acords de suspensió potestativa prèvia i 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; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; de 
l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili, 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 motivació s’incorpora a 
aquest acord; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; 
PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió de 25 
de març de 2021 (BOPB de 26 de març de 2021), 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’atorgament de llicències i/o comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial per a la 
instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents de 
l’Ordenança municipal de les activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental 
(OMAIIA) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: Epígraf 12.51/6: Activitat amb 
incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de 
plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering); i EC 1.1.6. Especialistes 
alimentaris. Plats preparats, quan disposin d’obrador; PRORROGAR l’acord de 
suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió d’11 de març de 2021 (BOPB de 
12 de març de 2021) i ampliat per acord de la Comissió de Govern en sessió de 29 
d’abril de 2021 (BOPB de 30 d’abril de 2021) pel que fa a l’epígraf EC 1.1.6. 
Especialistes alimentaris. Plats preparats; PRORROGAR, també, la suspensió de 
l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres 
destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local; 
SUSPENDRE a la resta de l’àmbit del present pla les activitats anteriorment 
esmentades, així com l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, 
ampliació o reforma de local. Expedient 21PL16835. 

 
2. INFORMAR FAVORABLEMENT  de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 66.3 

de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit 
de l’estació de Sant Andreu Comtal; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel 
termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional. Expedient: 21PL16829. 
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3. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2022, de 
conformitat amb l’article 17 del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en la sessió de 29 de juny de 2012. 

 
4. PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació incial de les Bases dels 

Premis Sant Andreu 2022.  

 
D. Part d’impuls i control: 
 
1. PROPOSICIONS 

 
1.1. Presentada pel GMD Valents 

 
 Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu faci una diagnosi de l’accessibilitat 
dels diferents equipaments municipals, oficines d’atenció ciutadana, serveis socials, serveis 
culturals i esportius.  
 
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu identifiqui les mancances en quant a 
l’accessibilitat i elabori un informe amb aquestes dades en un termini de sis mesos per tal de 
poder evaluar l’impacte econòmic d’inversió en el pressupost municipal.  

 
1.2. Presentada pel GMD Cs 

 
Que desde el distrito de Sant Andreu se disponga de los recursos suficientes para la 
construcción de nuevos puntos de recarga eléctrica.  
 
Que se informe en la Taula de Mobilitat del distrito y se haga pública la información de los 
nuevos puntos de recarga previstos en el distrito de aquí a final de mandato. 

 
1.3. Presentada pel GMD JuntsxCat 
 

Que el Districte de Sant Andreu presenti un projecte per tal de convertir el tram del carrer  
Josep Estivill comprès entre l’avinguda Meridiana i el carrer Navas de Tolosa al barri de  
Navas en zona prioritària de vianants. 

 
1.4. Presentada pel GMD ERC 

 
Que des del govern del Districte de Sant Andreu:  
 
1. Es treballi per de San Andreu un Districte Pet Friendly (amic dels animals) i que es dugin 
a terme les accions necessàries per fer de tots els barris del Districte espais de convivència i 
ple gaudi pels animals de companyia.  
 
2. Que es tingui cura dels espais actualment existents per a gossos tant en neteja com en 
manteniments, respectant les normatives establertes.  
 
3. Que s’habilitin nous espais per a animals de companyia, per donar resposta a la demanda 
dels gossos existents actualment així com de les futures necessitats al Districte de Sant 
Andreu.  
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2. PRECS 

 
2.1. Presentat pel GMD Cs 

 
Que se apruebe la ampliación del parque para perros del parque de la Pegaso antes de que 
acabe el actual mandato municipal. 

 
2.2. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Que el Districte de Sant Andreu cedeixi el local situat al c/Montsec, 20-22 que resta sense 
ús actual al Centre d’Estudis Ignasi Iglésias per tal que l’entitat pugui  desenvolupar més 
activitats i de forma més adequada a les seves necessitats actuals. 

 
2.3. Presentat pel GMD ERC 

 
Instem al Districte de Sant Andreu a què dugui a terme els tràmits necessaris per aclarir la 
propietat i per dur a terme la futura compra del espai per destinar -lo a equipaments 
necessaris de l’Antic Mercadillo per al barri del Congrés i els Indians.  

 
2.4. Presentat per GMD ERC 
 

Requerim al Districte de Sant Andreu que dugui a terme una actuació de repoblació d’arbrat 
a la Plaça Ferran Reyes, reposant aquells que han sigut tallats i no replantats.  

 
3. PREGUNTES 

 
3.1. Presentat pel GMD Valents 

 
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu expliqui el nombre total de pisos 
públics que l’Ajuntament de Barcelona té al Districte, especificant quants pisos tenia fins 
l’any 2015 i la variació del periode 2016/2022, detallant el nombre de vivendes entregades, 
finalitzades, en construcció i adquirits per compra. 

 
3.2. Presentat pel GMD Valents 

 
Quin és l’acord econòmic amb Conren Tramway Cuatro  SL i quines són les obligacions del 
conveni urbanístic a la promotora per a què l’operació només sigui viable amb una 
edificabilitat tant gran? 

 
3.3. Presentat pel GMD Cs 

 
Respecto al proyecto de transformación urbanística de Trinitat Nord y la primera fa se de 
construcción de viviendas. 
 
¿A comunicado el Distrito de Sant Andreu el interés de que se construya por parte de Drets 
Socials el centro de día en los bajos del primer edificio, sustituyendo a las actuales 
dependencias de la calle Madriguera? Y si es así que respuesta hay por parte de la 
Generalitat , departamento de Drets Socials? 
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3.4. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Per quin motiu es realitza diversos dies recollida de bosses a la zona de la Fase 1 del  Porta 
a Porta abans de les 22h? 
 
 
4. SEGUIMENT DE PROPOSICIONS 
 

4.1 Presentat pel GMD JuntsxCat 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de les mesures incloses a la proposta presentada pel 
Grup Municipal de Junts per Catalunya al Districte de Sant Andreu i aprovada al Consell 
Plenari del dia 3 de març de 2022 en els següents termes: 
 
1. Que es tiri endavant amb la major brevetat possible la revisió de l’actual Pla Especial  
Urbanístic que afecta el carrer Gran de Sant Andreu i la Pl. Mercadal per tal de  dinamitzar el 
comerç en algunes zones on s’ha quedat enrere, com pot ser la pròpia Pl. Mercadal. 
 
2. En aquesta modificació del Pla Especial Urbanístic hauran de quedar reflectit,  almenys: 

 
1. El termini abans de la següent revisió. 
2. La fórmula per fer la següent revisió. 

 
3. Que aquesta modificació es faci amb els representants del comerç associat i amb els 
comerços que vulguin participar. 
 
5. SEGUIMENT DE PROPOSICIONS 
 

5.1 Presentat pel GMD ERC 
 
Que s’informi de l’estat de compliment del prec presentat pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana al Districte de Sant Andreu i aprovat al Consell Plenari del dia 2 de Desembre 
de 2022 en els següents termes:  
 

- Que des del Districte de Sant Andreu es prenguin mesures definitives per 
pal·liar la situació actual de brutícia i abocament de residus que es dona al 
carrer de l’Avançada, al barri del Bon Pastor  

 
  
 
Barcelona,  
 
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria 
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