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ORDRE DEL DIA 

CONSELL PLENARI 07/07/2022 
 
 
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 7 de  
juliol de  2022, a les 18.00 hores,  amb el següent ordre del dia: 
 
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 5 de maig de 2022. 

 
B. Part informativa: 

 
1. DONAR COMPTE de les modificacions de Cartipàs. 

 
2. DESPATX D’OFICI. 

 
3. DONAR COMPTE de la Mesura de Govern Pla Ciència Districte Sant Andreu. 

 
4. 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 Urbanístic i de Millora Urbana per 
a la regulació de l'equipament situat al carrer Bonaventura Gispert 37-47, al Districte de 
Sant Andreu; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR –NE. Expedient 22PL16909. 

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

 
1.1. Presentada pel GMD Valents 

 
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu insti a TMB a que contempli la 
instal·lació d’una parada de bus davant del CAP de la Trinitat Vella, o bé, faciliti que el bus 
número 11 i el bus V-31 disposin d’una parada provisional a demanda. 

 
1.2. Presentada pel GMD Cs 

 
Que el Districte de Sant Andreu suspenda el sistema de recogida de basuras del Porta a 
Porta y así sea comunicado a Ecología Urbana del Ajuntament de Barcelona.  
 
Que se vuelva a la situación anterior a la aplicación del Porta a Porta en la zona afectada 
de Sant Andreu de Palomar respecto a la recogida de basuras.  

 
1.3. Presentada pel GMD JuntsxCat 

 
I. Que el Districte de Sant Andreu lideri de forma urgent la creació d’una  comissió de 
seguiment de la Capella de Sant Crist dels Segadors. 
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II. 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. 
 
III. 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. 

 
1.4. Presentada pel GMD ERC 

 
 El Plenari de Districte de Sant Andreu acorda:  
 
1. Que en relació a l’àmbit de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz, des del govern de Districte 
de Sant Andreu s’insti al govern municipal a facilitar als grups municipals un informe -en el 
termini de 15 dies i abans de que es doni per conclòs el procés participatiu iniciat ad hoc - 
que contingui l’estudi econòmic de l’operació, els aprofitaments generats, l’equilibri de 
beneficis i càrregues, el destí del sòl industrial, la protecció de les fàbriques i l’encaix de 
l’operació dins l’àmbit del triangle del Besòs – Sagrera – 3 Xemeneies  
 
2. Que un cop fet publiques les dades econòmiques, es creï un espai de treball amb les 
entitats i equipaments de referencia del barri per tal de dirimir la idoneïtat del conveni i les 
necessitats d’equipaments, serveis i impuls econòmic de l’àmbit en qüest ió.  
 
3. Que es garanteixi que en aquest espai de treball amb es tindrà accés a tota la 
documentació econòmica, de mobilitat i d’interès urbanístic a fi i efecte de dotar la 
participació d’efectivitat real.  
 

2. PRECS 

 
2.1. Presentat pel GMD Valents 

 
Que el Govern del Districte de Sant Andreu elabori un informe per determinar l’existència o 
no de contaminació en el solar on es té previst desenvolupar el projecte de La Mercedes.  

 
2.2. Presentat pel GMD Valents 

 
Instar al Govern del Districte per tal que l’Ajuntament port i a terme la construcció de pistes 
de pàdel al complex de la piscina en el barri de la Trinitat Vella.  

 
2.3. Presentat pel GMD Cs 

 
Que desde el districte de Sant Andreu se hagan las debidas instancias para que antes de 
que acabe el mandato, y en especial para el verano del 2023 cómo muy tarde, la fuente 
ornamental del Parc Antonio Santiburcio en Casernes de Sant Andreu , pueda ser utilitzada 
como fuente para jugar y bañarse con todas las seguridades sanitarias debidas.  
 
2.4. Presentat per GMD JuntsxCat 

 
Que el Districte de Sant Andreu insti a l’Agencia de Salut Pública de Barcelona  a 
incrementar les actuacions per.a la vigilància i el control de plagues urbanes  a tots els 
barris del districte. 



 

Ordre del dia Consell Plenari del 07.07.2022 3 

  
 

2.5. Presentat per GMD JuntsxCat 
 

Que el govern municipal del districte de Sant Andreu reforci les patrulles de la Guàrdia 
Urbana a les zones amb dades més elevades de fets delictius i major  incivisme, que 
s’intensifiqui la vigilància a les zones d’oci nocturn i zones de  botellot del districte i que 
s’incrementi la col·laboració amb la seguretat privada, especialment als aparcaments 
públics i privats. 
 
2.6. Presentat per GMD ERC 

 
Que el govern Districte de Sant Andreu faciliti la relació de nous contenidors ubicats al 
districte de Sant Andreu en el marc del nou contracte de neteja i prengui mesures 
immediates per garantir l’accessibilitat als contenidors i per acabar amb les reiterades 
imatges d’escombraries al voltant dels contenidors, a través de canvis en les freqüències 
de recollida i la instal·lació si s’escau de nous contenidors, per fer possible així el reciclatge 
a les veïnes i veïns dels set barris del districte. 
 
2.7. Presentat per GMD ERC 

 
Que el Districte de Sant Andreu habiliti un doble sentit de circulació al lateral de l’Avinguda 
Meridiana, entre els punts de la intersecció del Passeig de Valldaura amb carrer de 
Bartrina fins el carrer de Malats, per tal de facilitar al veïnat i comerciants l’accés al sector 
centre-oest del barri sense haver de realitzar itineraris improductius ni utilitzar vies no 
preparades ni dissenyades per absorbir un alt volum de vehicles.  
 

3. PREGUNTES 
 
3.1. Presentat pel GMD Cs 

 
¿Puede detallarnos el Gobierno del Districte la información actualizada de cómo van los 
trámites pertinentes de los proyectos seleccionados en las votaciones de los Presupuestos 
Participativos de Sant Andreu a día de hoy? 

 
4. SEGUIMENT DE PRECS 

 
4.1 Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
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 d’octubre  de 2021 en els 
següents termes: 
 
Que el Districte de Sant Andreu presenti abans de que acabi el primer semestre  del 2022 
un pla de replantació en escocells buits. 
 
4.2 Presentat pel GMD ERC 

 
Que s’informi de l’estat d’execució de les mesures incloses a la prec presentat pel Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana al Districte de Sant Andreu i aprovat al Consell Plenari 
del dia 3 de Març de 2022 en els següents termes:  

 
- Que des de Districte de Sant Andreu es tiri endavant la revisió del pla Especial 
urbanístic d’ordenació de les activitats de publica concurrència ,comerços 
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alimentaris i altres activitats a l’àmbit delimitat a l’entorn del carrer Gran de 
Sant Andreu  
  

 
Barcelona,  
 
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria 
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