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ORDRE DEL DIA 

CONSELL PLENARI 02/12/2021 
 
 
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 2 de  
desembre de  2021, a les 18 hores, a la Seu del Districte, Sala Andreu Cortinas, Plaça 
Orfila 1, amb el següent ordre del dia: 
 
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 7 d’octubre  de 2020. 

 
B. Part informativa: 

 
1. DONAR COMPTE de les modificacions de Cartipàs. 

 
2. DESPATX D’OFICI. 

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

Gadea Pintos (JuntsxCat), que passa de règim de dedicació parcial (50%) al règim de 
dedicació parcial (75%). 

 
4. DONAR COMPTE de la presa de possessió de data 5 de novembre de 2021 de la 

consellera Sra. Sonia Amable Abellán Caballero i del règim de dedicació.  

 
5. DONAR COMPTE dels resultats dels Premis Sant Andreu 2021. 

 
6. INFORME de la Regidora del Districte. 

 
C. Part decisòria: 

 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l´article 23.2 f) de la 

Carta municipal i l´article 10.6 g) de les Normes reguladores de funcionament dels 
Districtes, el projecte de pressupost municipal per a l´anualitat 2022.  
 

2. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic de Millora Urbana dels 
equipaments situats al carrer d'Espronceda números 320 i 322-324, i Passatge Bofarull 
1-5 als barris de Navas i La Sagrera; promogut per l'Institut Barcelona Esports (IBE) i pel 
Servei Català de la Salut (CatSalut), pels motius exposats a l'informe de la Direcció de 
Serveis d'Actuació Urbanística i de la Direcció de Serveis de Planejament.  Expedient  
21PL16856. 

 
3. INFORMAR FAVORABLEMENT del  Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 

l'equipament sanitari situat al carrer Cardenal Tedeschini 28X al barri del Congrés i els 
Indians; promogut pel Servei Català de la Salut (CatSalut).  Expedient 21PL16869. 
 

4. INFORMAR FAVORABLEMENT,  de conformitat amb allò disposat a l´article 23.2 f) de 
la Carta Municipal, l´aprovació inicial del projecte normatiu del Reglament de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
5. APROVAR la proposta de preus públics del Districte de Sant Andreu durant l´any 2022; i 

sotmetre-la a l´aprovació de la Comissió de Govern de l´Ajuntament.  
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6. APROVAR LA FORMALITZACIÓ de la no adhesió del Districte de Sant Andreu com 

associat de la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya. 

 
7. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar Dolors Canals i Farriols 

el vial entre la plaça Albert Badia i Mur i el carrer Camp de la Ferro.  
 

8. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar Camp de la Sínia el vial 
entre els carrers de Clara Zetkin i Pont de Sant Martí.  

 
D. Part d’impuls i control: 
 
1. PROPOSICIONS 
 
1.1. Presentada pel GMD BxCanvi 

 
Instar al Govern del Districte de Sant Andreu a que sigui habilitada una campanya 
informativa amb mitjans suficients per a fer arribar als professionals del sector de l’hosteleria 
tota l’informació relativa al tràmit de renovació de les terrasses i ampliac ió de les mateixes 
en espai públic. 
 
1.2. Presentada pel GMD Cs 

 
Primero. Que el Distrito de Sant Andreu de apoyo al proyecto social y educativo “El latido de 
las MARIPOSAS” realizando una campaña de sensibilización en materia de violencia de 
género, en el periodo de un año, revisando en el programa de coeducación en el conjunto 
de la comunidad educativa del distrito, adaptando el programa a cada nivel del alumnado 
sobre los conceptos básicos , detección, prevención y protocolos educativos.  
 
Segundo. Crear una plataforma unitaria con el conjunto de la comunidad educativa y AMPAs 
para una educación transversal.  
 
Tercero. Instar al districte y al Consorci d´Educació al despliegue del Pla estratègic de 
polítiques d’igualtat de gènere y dotar de recursos y herramientas pedagógicas a docentes y 
educadores. 
 
Cuarto. Consolidar los espacios participativos existentes para garantizar la implicación de 
todos los agentes educativos y sociales vinculados para el diseño, implementación y 
evaluación de los proyectos relacionados.  
 
Quinto. Notificar los acuerdos de esta propuesta a los agentes educativos y sociales 
implicados para darla a conocer y darla a conocer por redes sociales del distrito.  

 
1.3. Presentada pel GMD JuntsxCat 

 

Que el govern del Districte de Sant Andreu promogui una comissió de seguiment on es 
puguin seguir amb cura les grans actuacions previstes al barri del Bon Pastor (Ampliació  del 
Centre Comercial Westfiel La Maquinista, Amazon, Mercedes, Parc Lineal, etc).  

 
1-Que en aquesta comissió siguin membres tota entitat interessada, els promotors, els grups 
municipals, i els responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament de Barcelona.  
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2-Que es faciliti tota la documentació necessària abans de cada sessió i els calendaris  
previstos, tant de les actuacions, com dels processos administratius i de la periodicitat de les 
reunions de la comissió. 

 
3-Que la primera sessió sigui durant el primer trimestre del 2022. 

 
1.4. Presentada pel GMD ERC 

 
Instem al Districte de Sant Andreu que elabori amb celeritat un pla de mobilitat complet i 
integral a tot el districte, considerant tots els reptes presents i futurs del territori, així com les 
millores en transport públic, comunitari i sostenible. 
 
2. PROPOSICIO DE GRUP AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Atès les preocupació per endarreriments i dubtes sobre el projecte que hauria de dotar a 
l’Institut Escola 30 passos, ubicat en mòduls provisionals des de 2016, amb un edifici 
definitiu a partir del curs 2024, quan tindrà matriculats 500 infants com a centre de dues 
línies als que caldrà sumar dos grups addicionals en dos cursos consecutius.  

Atès que en virtut de la petició 2019000080 del Consorci d’Educació de Barcelona, es va 
incoar l’expedient DP-2018-27378 per a constituir un dret real de superfície a favor de la 
Generalitat de Catalunya amb caràcter gratuït per a la construcció i gestió de l’Insti tut Escola 
30 Passos.  

Atès l’Expedient: 19PL16722. En que es va aprovar el maig de 2020, de conformitat amb 
l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a 
l'ordenació de l'equipament per a un futur Institut Escola al carrer Berenguer de Palou 68-80 
del barri de la Sagrera, al districte de Sant Andreu ; promogut pel Consorci d'Educació de 
Barcelona. Amb un planejament proposat de 4.480 m2 i on es recull que “ La viabilitat 
econòmica i financera queda plenament garantida per l’interès de la Generalitat de 
Catalunya en la seva realització. La pròpia Generalitat de Catalunya ha dotat l’actuació amb 
7.700.000 €, durant el període 2020-2023”.  

Atès que en la documentació de balanç territorialitzat de l’acció del Govern de la Generalitat 
legislatura 2018/2020 , de Tancament de les inversions del 2020 del Consorci d’Educació de 
Barcelona i marc pressupostari inversió equipaments educatius 2020-2023 del Consorci 
d’Educació de Barcelona, hi apareix la nova construcció Institut Escola 30 Passos 2-2L, amb 
una dotació pressupostària de 6.189.750€ via Infraestructures.cat. Amb previsió de 
500.000€ en 2022, 4.000.000€ en 2023, total 4.500.000€ , segons Consell de Direcció CEB 
del 28 de setembre de 2021 i Consell de Direcció del 26 d’octubre de 2021. Pressupost 
insuficient per la construcció de l’Institut Escola 30 Passos durant el període 2022 -2023.  

Atès que tant el Govern Municipal, com la comunitat educativa i veïnal de l’Institut Escola 30 
Passos han posat de manifest, en reiterades ocasions, la necessitat de construir, el més 
aviat possible, el nou edifici en el terreny cedit per l’Ajuntament a la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Atès que el solar on està ubicat el centre en mòduls provisionals és el mateix on s’ha de 
construir l’edifici definitiu, no és possible ampliar l’espai que ocupen els mòduls actuals ni 
ocupar l’espai destinat a la construcció definitiva.  
Per tot això, i d’acord amb el que estableix el ROM i el reglament del Districte de Sant 
Andreu, aquest conseller formula la següent:  
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DECLARACIÓ DE GRUP  
 
INSTAR al Departament d’Educació de la Generalitat que adopti els següents compromisos:  
1- Que s’iniciï d’immediat el procediment de la construcció definitiva de l’edifici de l’Institut 
Escola 30 Passos amb la licitació del projecte executiu i la posterior licitació de la 
construcció.  
 
2- Que assigni el pressupost necessari per poder fer aquest equipament educatiu durant el 
2022-2023, tal com està recollit a l’expedient 19PL16722, aprovat el maig del 2020.  
 
3- Que aquesta construcció contempli el conjunt de l’obra i no sigui dividida en fases per tal 
d’evitar perllongar molèsties de compatibilitzar més temps de l’estrictament necessari les 
obres amb l’activitat docent i evitar que els infants que ja hauran passat tota la se va 
escolaritat d’infantil i primària en mòduls provisionals, es vegin abocats a continuar en 
mòduls provisionals la seva etapa de secundària.  
 
3. PRECS 

 
3.1. Presentat pel GMD BxCanvi 

 
Que el Govern del Districte de Sant Andreu identifiqui quin són els parcs infantils que no es 
troben adaptats en els nostres barris i que procedeixi a fer les modificacions pertinents a fí 
d’assolir aquesta adaptació, garantint la cobertura econòmica sufic iente per a atendre les 
intervencions necessàries. 
 
3.2. Presentat pel GMD BxCanvi 

 
Que el Govern del Districte de Sant Andreu procedeixi a la localització dels vegetals 
desubicats de l’entorn, fer el seu seguiment en relació al seu impacte negatiu en els carre rs 
del nostre Districte i retiri aquests elements que no són altra cosa que garantia d’una 
despesa més elevada en el futur per la reparació de desperfectes.  
 
3.3. Presentat pel GMD Cs 

 
En relación con el Nou Casal de Gent Gran de la Trinitat Vella, que se estud ie una solución, 
si hace falta con el presupuesto del plà de barris, para que se puedan servir las comidas 
ofrecidas por el Ayuntamiento en dicho local con la mayor premura posible.  

 
3.4. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Que el districte de Sant Andreu insti a l’Ajuntament de Barcelona, a canviar en la zona del 
barri de Sant Andreu on està implantat el sistema de recollida Porta a Porta el tipus de 
bústia per un model de contenidor intel·ligent adaptat a les necessitatas de les persones 
amb discapacitat per tal de que puguin desenvolupar la seva vida independent i alhora vetlli 
per la salubritat de l’espai pública evitant així la proliferació de rosegadors.  

 
3.5. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Que el Districte de Sant Andreu insta l.li punts d’administració de pinso medicalitzat amb 
nicarbazina allí on sigui necessari i desenvolupi una campanyad e sensibilització i 
conscienciació que expliqui a la ciutadania els efectes negatius que té el fet de donar  menjar 
als coloms. 
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3.6. Presentat pel GMD ERC 

 
Que el Districte de Sant Andreu impliqui a les associacions, entitats i veïnat del barri del 
Congrés i els Indians en el procés participatiu del “Protegim escoles” de l’escola Arrels per 
garantir una participació plena dels agents implicats puguin participar en el procés 
participatiu i que ho faci extensiu a la resta d’escoles que participen en el projecte del 
“Protegim escoles” del Districte de Sant Andreu. 

 
3.7. Presentat pel GMD ERC 

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

 
4. PREGUNTES 

 
4.1. Presentat pel GMD Cs 

 
¿Tiene el distrito algun proyecto para reformar los locales de las asociaciones del túnel de la 
Trinitat Vella y en que fechas ? , ya que muchos de ellos tienen humedades y las 
instalaciones eléctricas no son las más idoneas entre otras deficiencias.  
 
5. SEGUIMENT PREC 

 
5.1. 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 10 de Desembre de 2020 en els següents termes:  

 
- Que el Districte de Sant Andreu, insti a l'Ajuntament de Barcelona a portar a 
aprovació el Pla Director del Rec Comtal amb calendarització, dotació i pressupost, i 
que es prioritzin les intervencions necessaries pel manteniment i preservació de les 
Cases del Oficial com a Centre d’Interpretació del Rec Comtal.  

 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics – Secretaria 
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