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ORDRE DEL DIA 

CONSELL PLENARI 08/07/2021 
 
 
 
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 8 de 
juliol de 2021, a les 18.00 hores, semipresencial, a la Seu del Districte, Sala Andreu 
Cortinas, Plaça Orfila 1, i a través de la plataforma salavirtual.barcelona.cat, amb el 
següent ordre del dia: 
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 6 de maig de 2021. 

 
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 de 

l'equipament assistencial situat a les Casernes de Sant Andreu; promogut per 
MEMORA, Serveis Funeraris de Barcelona. Expedient 20PL16778. 

 
2. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Integral per a la regulació de 

l'equipament situat a l'Avinguda Meridiana 339-347, al Districte de Sant Andreu; 
promogut per IRE-RE MERIDIANA J.V. SLU. Expedient 19PL16741. 

 
3. INFORMAR FAVORABLEMENT el canvi de denominació del carrer del Camp del 

Ferro per carrer del Camp de la Ferro (Districte de Sant Andreu). 

 
4. INFORMAR FAVORABLEMENT la denominació plaça de Josep Benet i Morell per a 

l’emplaçament: espai en la intersecció de l’Avinguda Meridiana i el Passeig Fabra i 
Puig (Districte de Sant Andreu). 

 
5. INFORMAR FAVORABLEMENT de la denominació Francesca Vergés a l'espai 

comprès entre els carrers Gran de Sant Andreu, d'Eiximenis, Residència i Valentí 
Iglésias. 
 

6. INFORMAR FAVORABLEMENT de canvi de delimitació de les ABS 9A La Sagrera, 
9C Congrés, i la creació de la nova ABS 9J, temes directament relacionats amb el nou 
CAP Congrés. 

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

 
El passat dilluns 28 de juny i durant tot el mes de juny la ciutadania de Barcelona es va 
mobilitzar amb força en la defensa dels drets i l’alliberament del col·lectiu LGTBI+ i també 
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que des del nostre Districte les entitats, els serveis i els equipaments han programat 
diferents activitats, actes i exposicions. 
 
Segons l’informe “l’Estat de la LGTBI-fòbia” de l’Observatori contra l’Homofòbia, l’any 
2020 es van registrar 189 incidències LGTBI+-fòbiques, i això suposa un increment del 
18’1% respecte de l’any 2019, i tenint en compte que hem passat una pandèmia que ens 
ha obligat a estar a casa, aquestes dades evidencien una situació alarmant en relació als 
drets del col·lectiu LGTBI+. Segons el mateix indicador, des de l’1 de gener de 2021 hi ha 
hagut 92 agressions LGTBI+-fòbiques a Catalunya. Un altre exemple de la situació del 
col·lectiu LGTBI+ és que el passat mes de maig a Barcelona 6 persones van ser víctimes 
d’agressions homòfobes. 
 
Per fer front a aquestes greus desigualtats envers les persones del col·lectiu LGTBI+, la 
Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i 
intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia estableix les condicions 
per garantir els drets de les persones LGTBI+, en facilita la participació i representació en 
tots els àmbits de la vida social i promou la supressió d’estereotips que afecten la imatge 
de les persones LGTBI+. 
 
En conclusió, cal doncs que tota la societat actuem per garantir els drets de les persones 
LGTBI+ i per erradicar qualsevol tipus d’agressió que sigui motivada per l’orientació 
sexual i identitat o expressió de gènere. I és ara més necessari que mai, amb l’auge de 
l’extrema dreta que presenta el col·lectiu LGTBI+ o el feminisme com un enemic a batre. 
 
Això obliga a tots els individus però també a les societats i, per tant, a les administracions 
a actuar en conseqüència i de forma contundent. 
 
És per això que, d’acord amb els articles 65 i 73 del Reglament Orgànic Municipal, i 
l’article 34.5 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de Sant 
Andreu, es formula la següent: 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
El Consell Plenari del Districte de Sant Andreu acorda: 
 
1. Mostrar públicament el seu compromís amb els drets i l’alliberament del col·lectiu 
LGTBI+. 
 
2. Que el Districte de Sant Andreu s’adhereixi a la celebració del 28J, dia de l’Orgull 

LGTBI+. 
 
3. Mostrar en la façana o en un lloc visible les diferents banderes que representen el 
col·lectiu LGTBI+ en les dates assenyalades en què es reivindiquen els diferents 
col·lectius. 
 
4. Promoure la celebració d’actes institucionals en les dates assenyalades pel col·lectiu 
LGTBI+. 
 
5. Donar suport a les entitats LGTBI+ i aquelles que donen suport i promouen la igualtat i 
la no-discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere. 
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2. PROPOSICIONS 

 
2.1. Presentada pel GMD BxCanvi 

 
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu elimini l’identificació del elements 
vinculats a la recollida selectiva definida com a “porta a porta” i que sigui suprimida 
l’obligatorietat de dipositar els residus “textils sanitaris” en un espai diferenciat i que 
identifica expressament quin residu es diposita i qui ho fa. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. Presentada pel GMD JuntsxCat 

 
Que el govern municipal aturi provisionalment la implantació del sistema de recollida 
electiva “Porta a Porta” al Poble de Sant Andreu fins que el model per tal d’assolir els 
objectius de reciclatge marcats per les administracions, no siguin acordats amb els veïns i 

veïnes afectades. 
 
2.4. Presentada pel GMD ERC 

 
1. Instem al Districte de Sant Andreu a posar a disposició del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya a la major brevetat possible un sol de suficient grandària per 
encabir un CAP La Sagrera que doni servei a les necessitats actuals i de futur del barri de 
la Sagrera i l’ABS que ara estan assignats al CAP La Sagrera  

2. Instem al Districte de Sant Andreu a crear una taula de treball amb representació 
veïnal i dels grups municipals de Districte per tal de treballar conjuntament les possibles 
ubicacions del CAP LA Sagrera  

 
3. PRECS 

 
3.1. Presentat pel GMD BxCanvi 

 
Que en totes les vies del nostre Districte on sigui ja obligatòria la velocitat màxima de 30 
km/h siguin retirats tots els obstacles anomenats “coixins berlinesos”. 
 
3.2. Presentat pel GMD BxCanvi 
 

Que el Govern del Districte de Sant Andreu faci els tràmits necessaris per tal de poder 
incrementar les places ofertades en l’Escola Municipal de Segones Oportunitats a fí de 
poder donar atenció a un nombre major d’alumnes que les actualment vigents, que 
només són 57. 
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3.3. 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. 

 
3.4. 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. 

 
3.5. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Que el govern del Districte de Sant Andreu ampliï allà on sigui possible els patis dels 
centres educatius públics del nostre districte. 

 
3.6  Presentat per GMD ERC 

 
Demanem al Districte de Sant Andreu a què insti l’Institut de Mercats de Barcelona 
perquè és facin les millores necessàries perquè el Mercat del Bon Pastor sigui un mercat 
que compleixi els paràmetres de sostenibilitat i d’aprofitament energètic, però també que 
compleixi les mesures adequades perquè es pugui desenvolupar l’activitat comercial i el 
benestar tant dels comerciants com dels clients, sent així un edifici funcional en tots els 
aspectes. 
 
3.7  Presentat per GMD ERC 
 

Demanem al Districte de Sant Andreu que dugui a terme millores de la seguretat, en 
concret de la tanca , i de construcció al Skate Park del Baró de Viver, tenint en compte la 
opinió i les necessitats dels usuaris de l’espai. I que s’insti als serveis de neteja a dur una 
neteja periòdica i regular dins de l’espai i que consulti als i les joves abans d’esborrar les 
pintades urbanes que hi ha dins el Skate park,. 

 
4. PREGUNTES 

 
4.1. Presentat pel GMD JuntsxCat 

En quina situació es troba l’ adquisició del solar per a la construcció del nou CAP LA 
Sagrera? 

 
5. SEGUIMENT PROPOSICIONS 

 
5.1. Presentat pel GMD ERC 

 
Que s’informi de l’estat d’execució de les mesures incloses a la proposició presentada pel 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana al Districte de Sant Andreu i aprovada al Consell 
Plenari del dia 6 de Maig de 2021 en els següents termes:  
 
- Que des de Districte de Sant Andreu es defineixi un espai de treball estable on de 
manera compartida amb entitats veïnals, entitats de discapacitats, entitats d’infància i 
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educatives, entitats de benestar animal i grups municipals, on treballar d’implementació i 
desplegament de les zones d'usos compartits.  

- 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.  

- Que des de Districte es desplegui una campanya de conscienciació ciutadana que 
permeti desplegar als espais públics la convivència entre veïnat i animals de companyia.  

 

 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria 
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