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ORDRE DEL DIA 

CONSELL PLENARI 03/03/2022 
 
 
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 3 de  març 
de 2022, a les 18 hores, a la Seu del Districte, Sala Andreu Cortinas, Plaça Orfila 1, amb el 
següent ordre del dia: 
 
1. Presa de possessió del Sr. Xavier Cussó Bordes com a membre del Consell de Districte 

de Sant Andreu, segons nomenament per Decret de l’Alcaldia de 16 de febrer de 2022, amb 
efectes 31 de gener de 2022. 
 

A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 2 de desembre de 2021. 

 
B. Part informativa: 

 
1. DONAR COMPTE de les modificacions de Cartipàs. 

 
2. DESPATX D’OFICI. 

 
3. DONAR COMPTE la Mesura de Govern de Promoció Esportiva del Districte de Sant 

Andreu.  

 
4. INFORME de la Regidora del Districte. 

 
C. Part decisòria: 

 
Sense temes a tractar. 

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

 
1.1. Presentada pel GMD Valents 

 
1.- Instar a l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del 
Districte de Sant Andreu un punt d’atenció especialitzat per a atendre propietaris i veïns que 
sofreixen els problemes de l’okupació il.legal d’immobles.  

 
2.- Iniciar els treballs necessaris per a que l’aplicació mòbil “Barcelona a la Butxaca” incorpori 
un apartat que permeti als ciutadans denunciar i informar ràpidament a l’Administració i a la 
policía davant possibles intents de noves okupacions amb la finalitat  de desallotjar de manera 
imminent i evitar l’okupació prolongada de l’immoble. 
  
3.- Elaborar un cens de pisos i locals okupats il.legalment en el Districte de Sant Andreu, que 
s’actualitzi trimestralment, per a conèixer de primera mà la realitat de les okupacions.  

 
4.- Instar a la Mesa d’Emergència Residencial a fer efectiu el lliurament dels habitatges ja 
concedits a les persones en risc d’exclusió social. 
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1.2. Presentada pel GMD Cs 

 
Que el Districte de Sant Andreu suspenda de manera definitiva el Plà de usos del carrer Gran 
de Sant Andreu que está en vigor actualmente. 
  
Que se negocie con las entidades de comerciantes ,Eix comercial de Sant Andreu y Sant 
Andreu Nord Comerç, los cambios pertinentes para un nuevo Pla de Usos. 
 
Que el nuevo Pla de Usos del carrer Gran de Sant Andreu tenga una revisión cada 6 meses 
con las entidades de comerciantes anteriormente citadas, para poder efectuar los cambios 
pertinentes que la evolución del sector comercial requiera. 

 
1.3. Presentada pel GMD JuntsxCat 
 

Que el govern del Districte de Sant Andreu insti immediatament a l’Ajuntament de  Barcelona a 
iniciar els procediments adients per tal de suspendre el pla especial urbanístic d’ordenació de 
les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats a l’àmbit delimitat 
a l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu. 

 
1.4. Presentada pel GMD ERC 

 
Requerim al Districte de Sant Andreu que, en aquest mandat, es redactin els projectes i 
tràmits administratius necessaris per desenvolupar els equipaments esportius detallats als 
darrers PAD i que no s’han executat; tals com la creació del PAV3 als terrenys de les antigues 
Casernes, impulsar la construcció del PAV3 Canòdrom, el nou CEM La Sagrera o l’habilitació 
per a usos esportius dels terrenys de l'antic camp de futbol del carrer de Santander. 

 
2. PRECS 

 
2.1. Presentat pel GMD Valents 

 
Que la prova pilot que al llarg dels propers tres mesos es desenvoluparà a la ciutat per a 
ubicar caixers automàtics en equipaments municipals i l’obertura d’una línea telefònica també 
repercuteixi i sigui implementada en el Districte de Sant Andreu, a fí efecte de que d’una 
manera immediata els nostres veïns que formin part d’aquest col.lectiu amb dificultats 
financeres pugui tenir accés a aquestes millores i facilitats. 

 
2.2. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Que el Districte de Sant Andreu elabori i presenti un informe complert sobre  l’enllumenat de 
l’espai públic de tot el districte al proper Consell Plenari al mes  de maig de 2022. 

 
2.3. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
I. Instar al govern del districte a informar al Consell Plenari de: 

 
• Quants dels 350 punts de reforç de neteja que s’han anunciat a tota la ciutat  corresponen al 
nostre districte amb informació detallada per barris; quants dels 70M€ de despesa addicional 
anunciada en matèria de neteja correspondran a despesa al nostre districte. I que aquesta 
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informació es lliure per escrit, als grups municipals de amb representació al Plenari del Consell 
de Districte de Sant Andreu. 

 
2.4. Presentat pel GMD ERC 

 
Que des del Districte de Sant Andreu informi de les actuacions que s’estan realitzant 
actualment al solar situat el carrer de Fra Juníper Serra amb la confluència amb el carrer de la 
Formiga al barri del Bon Pastor i que s’estudiï la possibilitat d’adequar  aquell espai com us de 
zona d’esbarjo per gossos. 

 
2.5. Presentat pel GMD ERC 

 
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 alimentaris i altres activitats a 
l’àmbit delimitat a l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu per tal de facilitar les sinergies 
comercials entre el nou Mercat municipal de Sant Andreu i el comerç de l’Eix Comercial de 
Sant Andreu. 

 
3. PREGUNTES 

 
3.1. Presentat pel GMD Valents 

 
Quin és el calendari d’execució de les obres que té previst el Districte de Sant Andreu en 
relació a la construcció del primer parc inclusiu de Barcelona als jardins de Massana al barri 
del Congrés-Indians. 

 
3.2. Presentat pel GMD Cs 

 
En relación a la adquisición de bajos Comerciales en la Ciudad de Barcelona, con una partida 
de 16 millones de euros en los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona de 2021 como 
parte del “Pla de Xoc de suport al comerç de proximitat”.  
  
¿Que partida se ha gastado en el districte de Sant Andreu en relación a dicha partida 
presupuestaria y en caso de haber algún gasto, qué locales se han comprado?  
 
3.3. Presentat pel GMD Cs 
 
Hace ya casi cuatro años, en julio de 2018 que fue aprobada en este pleno la iniciativa 
presentada por el Grup Municipal de Ciutadans de adecuar la plaça de Sot dels Paletes en el 
barrio de Sant Andreu para personas con movilidad reducida.  
  
¿Cuándo llevará a cabo el Govern del districte de Sant Andreu la adecuación de la plaça de 
Sot dels Paletes para personas con movilidad reducida? 

 
4. SEGUIMENT PROPOSICIÓ 

 
4.1. Presentat pel GMD JunstxCat 

 
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 aprovat al Consell  Plenari del 
dia 8 d’ octubre de 2020 en els següents termes: 
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Que el Districte de Sant Andreu insti a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i  al Servei 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
1. Estudiar l’accés del refugi antiaeri número 439 ubicat sota la porxada de la Plaça del 
Mercadal de Sant Andreu de Palomar per l’entrada pel carrer Vintró per avaluar i estudiar  el 
seu valor històric, patrimonial i arquitectònic. 
 
2. Fer un estudi exhaustiu del seu estat de conservació. 
 
3. Realitzar actuacions urgents de rehabilitació per evitar el col·lapse del refugi antiaeri  núm. 
439, concretament en el tram del carrer del Mercat fins al carrer de l’Arc del Mercat  i a la 
Plaça de l’Arc del Mercat, en el cas que els estudis així ho determinin.  
 
4. En cas que sigui possible, fer-lo visitable o accessible per l’accés del carrer Vintró o  bé pel 
carrer del Mercat, segons estigui en millor estat de conservació.  
 
5. Informar als grups municipals i entitats de Sant Andreu de Palomar de l’estat de  
conservació del refugi núm. 439 i dels seus dos accessos, com a únic refugi públic de Sant 
Andreu de Palomar. 

 
4.2. 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 4 de Març de 2021 en els següents termes: 
 

- Atès la importància de posar en valor l’historia dels nostres barris, 
contextualitzant-la i posant-la a l’abast de tota la ciutadania.  
 
- Atès que al barri de La Sagrera atresora un ric patrimoni històric i memorialista  
 
- Atès que a la confluència dels carrers Gran de La Sagrera, Garcilaso i Ciutat 
d’Elx es concentra un ric patrimoni històric i memorialista molt vinculat a 
l’historia i usos de l’aigua al barri i a la ciutat.  
 
- Atès que entre aquest patrimoni es troben el Pilar de l’Aigua, el pas del Rec 
Comtal i la Font de Can Gaig,  

 
 D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, i 
l’article 34.4 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte formula el següent: 
 

- Que el Districte de Sant Andreu, avaluï de forma urgent l’estat del compliment de 
la proposició aprovada en el Consell Plenari del 4 de Març i disposi el calendari,  la 
dotació i el pressupost necessaris per al compliment d’aquesta proposició.  

 
 
Barcelona,  
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics – Secretaria 
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