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ORDRE DEL DIA 
CONSELL PLENARI 06/05/2021 

 
 
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 6 de 
maig de 2021, a les 18.00 hores, semipresencial, a través de la plataforma 
salavirtual.barcelona.cat, amb el següent ordre del dia: 
 
Intervenció per a explicar les propostes sorgides del procés participatiu de la ciutadania 
adolescent 2020-2021. 
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 4 de març de 2021. 

 
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 de capitalitat d’alimentació sostenible 

 
5. DONAR COMPTE del canvi de règim de dedicació de la consellera Sra. M Ximena 

Gadea Pintos (JuntsxCat), que passa de règim sense dedicació especial al règim de 
dedicació parcial (50%). 

 
6. DONAR COMPTE de la suspensió en l’àmbit grafiat en el plànol, de conformitat amb 

l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, i 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, 
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 ‘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 ED 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats, quan 
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; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de 
procedir als estudis previs a la tramitació d’un planejament per regular les activitats 
esmentades a la ciutat de Barcelona; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el 
delimitat i grafit en el plànol de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de 
conformitat ema el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a 
l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a 
màxim, d’un any, a comptar des de la publicació al BOPB. Expedient 21PL16835. 
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C. Part decisòria: 

 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla especial urbanístic per a la modificació del tipus 

d'equipament de la Nau F del recinte de la Fabra i Coats; d'iniciativa municipal a 
proposta de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Museu d'Història de Barcelona 
(MUHBA); EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Expedient 21PL16836. 

 
2. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2021, 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. 

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

Premis Sant Andreu 2021.  

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

 
1.1. Presentada pel GMD BxCanvi 

 
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu faciliti una línea de finançament a fí de 
que les persones que han resultat beneficiàries del sorteig d’un habitatge de protecció oficial 
puguin formalitzar el contracte privat de compravenda, amb totes aquelles garanties 
addicionals que es consideri pertinents, per tal d’evitar que les joves famílies del Districte es 
trobin en la desagradable decisió de no poder accedir a la vivenda senzillament perquè no 
disposen d’un volum de recursos estalviats francament elevat. 

 
1.2. Presentada pel GMD Cs 

 
Que el Districte de Sant Andreu implemente la aplicación del Proyecto “Radars” en los 
Barrios de Baró de Viver y Bon Pastor finalizando la implementación en todos los Barrios del 
Distrito de dicho proyecto. 
 
Que el Districte de Sant Andreu gestione la colaboración de los comercios y entidades 
necesarios para el éxito de dicha implantación del proyecto Radars en Baró de Vivier y Bon 
Pastor. 
 
Que el Districte de Sant Andreu gestione y si hace falta amplie el personal necesario en 
Servicios Sociales para que dicha implantación del proyecto “Radars” en Baró de Viver y 
Bon Pastor no signifique desatender otros proyectos que se estén trabajando en Servicios 
sociales. 

 
1.3. Presentada pel GMD JuntsxCat 

 
Que el Govern Municipal faci les gestions oportunes per a que s’ampliï l’oferta d’atenció a la 
ciutadania de l’OAC del Districte de Sant Andreu, per tal de donar resposta a les necessitats 
dels veïns i veïnes en un termini raonable. 
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1.4. Presentada pel GMD ERC 

 
1. Que des de Districte de Sant Andreu es defineixi un espai de treball estable on definir de 
manera compartida amb entitats veïnals, entitats de benestar animal i grups municipals les 
polítiques publiques de benestar animal del Districte, incloent la definició, implementació i 
desplegament de les Zones d’Usos Compartits en franges horàries. 
  
2. Que mentre es defineixin aquestes Zones d’Usos Compartits es tingui especial cura dels 
espais ja existents pels animals de companyia augmentant la neteja i la vigilància dels 
mateixos davant dels enverinaments i altres accions de maltractament en contra dels 
animals.  
 
3. Que des de Districte es desplegui una campanya de civisme que permeti desplegar als 
espais públics la convivència entre veïnat i animals de companyia.  

 
2. PRECS 

 
2.1. Presentat pel GMD BxCanvi 

 
Que en els espais que ja s’hagin vegetalitzat en el nostre Districte i en aquells en els que es 
tingui la previsió de fer-ho, no es porti a terme el criteri de “naturalització” sinò que es realitzi 
un manteniment periòdic i permanent, especialment adreçat a minimitzar la presència de 
múrids i insectes perjudicials com són els mosquits. 

 
2.2. Presentat pel GMD Cs 

 
Que el Districte de Sant Andreu revise y actualize el proyecto del “Parc Arqueológic del Rec 
Comtal”, presentándolo antes de que acabe la legislatura en el Consell de barri de Sant 
Andreu incluyendo presuspuesto y posibles fechas para su realización. 

 
2.3. Presentat pel GMD Cs 

 
Que antes de que acabe el año 2021 el Districte de Sant Andreu convoque una “Taula de 
Habitatge” con entidades y partidos políticos para explicar la situación de emergencia social 
en materia de vivienda en el distrito así como las actuaciones municipales en dicha materia. 

 
2.4. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Que l’Ajuntament de Barcelona vetlli per la seguretat de vianants i ciclistes, indicant i 
segregant passos alternatius mentre es portin a terme les obres de pacificació de l’Avinguda 
Meridiana. 

 
2.5. Presentat pel GMD ERC 

 
Que el Districte de Sant Andreu informi de les actuacions realitzades per la catalogació de la 
Capella del Sant Crist dels Segadors com a Bé Cultural d’Interès Local i, en cas de continuar 
en la situació actual, faci efectiva a la major brevetat possible la citada catalogació. 
 
2.6  Presentat per GMD ERC 

 
Que el Districte de Sant Andreu, dugui a terme de forma immediata una actuació per al 
correcte servei de manteniment, neteja i conservació digne de les Pistes de Petanca de 
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titularitat pública de la Plaça Ferran Reyes, així com una major vigilància i control del propi 
equipament davant usos reiterats d'incivisme a la mateixa, causant immundícia i suscitant 

conjuntures les quals interfereixen diàriament en la pràctica d'aquest esport al veïnat. 
 
3. PREGUNTES 

 
3.1. Presentat pel GMD BxCanvi 

 
Quins elements estructurals i arquitectònics, tot i que no estiguin catalogats, l’Ajuntament de 
Barcelona tindrà previst mantenir per a preservar el patrimoni històric i industrial del barri del 
Bon Pastor, i quin destí tindria previst donar-lis.  

 
3.2. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Quines són les accions realitzades pel Districte de Sant Andreu per tal d’evitar problemes de 
convivència entre el veïnat i els columbaris? 

 
 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2021 
 
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria 
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