ORDRE DEL DIA
CONSELL PLENARI 04/03/2021
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 4 de
març de 2021, a les 18.00 hores, semipresencial, a través de la plataforma
salavirtual.barcelona.cat, amb el següent ordre del dia:
1. Presa de possessió del Sr. Marc Hernàndez Hernàndez com a membre del Consell de
Districte de Sant Andreu, segons nomenament per Decret de l’Alcaldia de 18 de febrer
de 2021.
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 3 de desembre de 2020.
B. Part informativa:
1. DONAR COMPTE de les modificacions de Cartipàs.
2. DESPATX D’OFICI.
3. INFORME de la Regidora del Districte.
C. Part decisòria:
1. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs
d'atzar a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb les determinacions de
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d'Actuació Urbanística
que consta a l'expedient i a efectes de motivaci ó s'incorpora a aquest acord; EXPOSARLO al públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR l'acord de suspensió acordat per la
Comissió de Govern en sessió de data 17 d'octubre de 2019 (BOPB de 22 d'octubre de
2019), de conformitat amb l'article 73.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost (en endavant TRLU) pel que fa a l'admissió de
comunicats per a l'exercici d'activitats regulades en els ep ígrafs següents de
l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública
(OMAECP): 2.4.1. Jocs d'atzar: 2.4.1.1. Saló de jocs; 2.4.1.2. Bingo; i 2.4.1.3. Casinos
de joc; SUSPENDRE, també, l'atorgament de llicències i l'admissió de comunicats per a
la realització d'obres destinades a la implantació o ampliació d'aquestes activitats;
DETERMINAR que l' àmbit de suspensió que es prorroga és el delimitat i grafiat en el
plànol de suspensió que figura en l'expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de
l'article 73 del TRLUC, tenint en consideració que hi ha planejaments en tr àmit o vigents
que incideixen en aquesta qüestió; DETERMINAR, també, a l'empara de l'article 74.1 del
TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de
la publicació al BOPB de l'acord de suspensió potestativa prèvia; PRECISAR, de
conformitat amb l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, que es podran
tramitar instruments o atorgar llic ències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament que s'aprova inicialment ;
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el
present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Expedient 19PL16723
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2. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels
establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars
compartides i residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb les determinacions de l’informe de la
Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística . Expedient
20PL16819.
3. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a
l’ampliació dels equipaments docents situats a la Via de Barcino 90, al districte de Sant
Andreu; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona ;
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOMETRE’L al Consell Municipal per a la
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.Expedient 21PL16828.
4. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor el canvi de nom del Parc de la Maquinista pel de
Parc dels treballadors i les treballadores de la Maquinista.
5. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor col·locar un Faristol de memòria a la plaça de
les Palmeres.
D. Part d’impuls i control:
1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS
L’Any 1975 l’ONU va declarar el dia internacional de la dona treballadora el dia 8 de març i
a l’Estat Espanyol es va celebrar per primer cop l’any 1977, de la mà dels moviments
feministes.
Els orígens d’aquest dia són incerts tot i que clarament estan lligats a les reivindicacions
derivades de la feina de les dones a les fàbriques als Estats Units i a la mort de més de 100
dones a una fàbrica tèxtil de Nova York.
La celebració del 8 de març d’enguany ve marcada per la pandèmia mundial de la Covid-19
i per la crisi que ha comportat i en la que ens veiem immerses. La pandèmia no només ens
ha afectat a nivell sanitari, sinó també a nivell econòmic i per tant social. Les mesures que
s’han hagut de prendre per a contenir la pandèmia, així com les repercussions en el mercat
laboral han impactat de manera diferent en homes i dones.
Durant el confinament i amb el tancament dels centres educatius i serveis per a persones
dependents, es va fer visible la gran desigualtat que encara existeix entre dones i homes pel
que fa a les cures i el treball a la llar, el temps invertit en aquestes tasques va ser molt
superior en el cas de les dones.
L’enquesta sobre l’impacte de la covid-19 que va realitzar el Centre d’Estudis d’Opinió ja
aporta algunes dades que, a l’espera d’estudis més ampliats, dibuixen el que la pandèmia
ha suposat en les dones:
Durant el confinament, el 12,8% de dones enquestades ha manifestat sentir-se molt
angoixades durant el confinament, front un 6,2% d’homes.
En l’apartat de l’enquesta per preguntar sobre les tasques a fer durant el confinament es
reprodueixen clarament els rols de gènere patriarcals :
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El 91,4 de les dones fan les tasques de la llar front un 77% dels homes.
El 18,1 de les dones donava suport acadèmic als fills i filles i en el cas dels
homes un 12,3%.

Aquesta diferència es manifesta en totes les activitats relacionades amb la cura.
Nacions Unides va publicar el mes d’abril un informe anomenat The impact of COVID-19 on
women, on alertava del perill de patir una involució en les conquestes en matèria d’igualtat
que s’havien assolit, donat que la pandèmia comportarà que les desigualtats s’incrementin.
Tot i que les dones han treballat molt més a distància, les dades demostren que les dones
han pogut desconnectar molt menys de les responsabilitats de la cura de les filles i fills i/o
persones dependents i del treball de la llar per poder realitzar la seva feina que no pas els
homes.
Cal destacar que certes professions han estat i estant sent claus per a la contenció de la
pandèmia i per garantir que podem gaudir de subministraments bàsics, professions en
alguns casos precaritzades i molt feminitzades, infermeres, personal farmacèutic,
professionals de la cura de la gent gran i persones malaltes, professionals de serveis
socials, personal de neteja en establiments i personal de venda de productes bàsics com
ara d’alimentació. En el cas de l’àmbit docent a la nostra ciutat van ser les educadores
d’Escola Bressol, que són en la seva gran majoria dones, les primeres en obrir els centres i
oferir atenció continuada als infants el passat mes de juliol del 2020.
Totes les dades abans esmentades i les desigualtats de gènere que es manifesten posen de
relleu que en contextos de crisi les dones són un col·lectiu molt més vulnerable i
desprotegit socialment.
Per aquests motius d'acord amb l'article 65 i 101 del Reglament Orgànic Municipal i l'acord
de la Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, ratificat per acord de la Junta de Portaveus
de 4 de setembre de 2015, relatiu als criteris interpretatius sobre els articles del Reglament
Orgànic Municipal reguladors de les declaracions institucionals, formulen la següent
Declaració Institucional
1. Commemorar el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
2. Reconèixer el treball de cures, tant el treball remunerat, com a aquell treball de
cures no pagat i freqüentment no reconegut i invisibilitzat .
3. Avançar en les propostes d’àmbit municipal que suposin potenciar la
coresponsabilitat de les cures, per tal d’evitar la doble jornada feminitzada.
4. Fer seguiment periòdic, en el marc del Consell de Dones de Barcelona, de les
propostes que el Grup de Treball Impacte de Gènere en context covid19 va
elaborar pel Pacte per Barcelona.
5. Donar suport a la feina que realitzen cada dia les entitats de Barcelona,
especialment les entitats de dones, que treballen per l'assoliment de la igualtat
entre dones i homes.
Donar a conèixer la present Declaració al Consell Municipal de Dones de Barcelona.
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2. PROPOSICIONS
2.1. Presentada pel GMD BxCanvi
Que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu realitzi una campanya de promoció del
civisme en positiu a fí de mantenir a laciutadania en guàrdia, fent pedagogia i sensibilitzant
sobre els riscos de la pandèmia per a garantir la seguretat sanitària.
2.2. Presentada pel GMD Cs
Que el Distrito de Sant Andreu proceda a la creación de un calendario y protocolo para la
vacunación contra el covid de los trabajadores delAyuntamiento, que por sus tareas tengan
un contacto diario con usuarios y por tanto tengan un mayor riesgo de contagio al igual
que a los trabajadores de empresas contratadas como pueden ser trabajadores de centros
cívicos para poder proteger la salud laboral y los derechos de los mismos.
2.3. Presentada pel GMD Junts
Que s’ampliï el nombre de places d’aparcament en calçada i subterrànies per a motos i
ciclomotors al Districte de Sant Andreu per tal d’afavorir el compliment de la normativa i
alhora facilitar els desplaçaments dels barcelonins i barcelonines.
2.4. Presentada pel GMD ERC
Que des del Districte de Sant Andreu, juntament amb l’ Àrea de Memòria Democràtica,
l’institut de Paisatge Urbà i el Servei d’Arqueologia de la Ciutat de Barcelona, es creï a la
confluència dels carrers Gran de La Sagrera, Garcilaso i Ciutat d’Elx un espai memorialist a
i històric que expliqui la estreta vinculació de l’aigua amb el barri de La Sagrera.
Que aquesta actuació inclogui la senyalització, dignificació i instal·lació de faristols i/o
elements explicatius, de contextualització i posada en valor de la importàn cia del patrimoni
històric de l’aigua amb el barri de La Sagrera.
Que aquesta actuació inclogui, com a mínim, l’espai del Pilar de l’Aigua, la Font de Can Gaig
i el Rec Comtal al seu pas per aquesta confluència de carrers citats.
Que s’elevi proposta a la Taula de memòria històrica del Districte de Sant Andreu pel seu
treball i debat amb les entitats.
3. PRECS
3.1. Presentat pel GMD BxCanvi
Que el govern del Districte de Sant Andreu tingui a bé subsanar i reparar les deficiències,
goteres i filtracions que incideixen directament al damunt de l’escenari, per tal de poder
mantenir laseguretat i qualitat necessàries en el desenvolupament de les activitats.
3.2. Presentat pel GMD Cs
Que con el objetivo de recuperar abonados , desde el distrito se impulse, coordine y difunda
una campaña de promoción de los equipamientos deportivos del distrito de Sant Andreu,
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resaltando la seguridad sanitaria que han demostrado para los usuarios durante la crisis del
Covid-19, su buena gestión y los beneficios que representan para la salud.
3.3. Presentat pel GMD Junts
Que s’ampliï l’horari de totes les zones DUM del carrer Gran de Sant Andreu, pertal de que tot
el teixit comercial tingui les mateixes oportunitats de gestió de recepció de mercaderies.
3.4. Presentat pel GMD ERC
Instem al Districte de Sant Andreu a que dugui a terme una actuació immediata i urgent de
desratització i d'exterminació de paneroles al barri del Congrés i els Indians, posant especial
atenció en els parterres i zones verdes, tant com una actuació de nete ja intensiva en els
llocs determinats en el qual proliferen les rates i les paneroles.
4. PREGUNTES
4.1. Presentat pel GMD BxCanvi
Quina previsió hi ha en aquest mandat per part de l’Ajuntament de Barcelona per a comprar
edificis per a la seva rehabilitació en el Districte de Sant Andreu i poder, d’aquesta manera,
ampliar el parc de vivenda pública, com s’ha realitzat en d’altres Dist rictes de la ciutat i,
recentment, en el Districte d’Horta-Guinardó
4.2. Presentat pel GMD Cs
En relación a la adquisición de bajos comerciales por parte del Ayuntamiento en el Distrito
de Sant Andreu, que se nos informe decuantas operaciones se han llevado a cabo desde
2019 hasta la actualidad y se nos expliquen los planes de posibles futuras compras en el
distrito.
4.3. Presentat pel GMD Junts
El govern del Districte de Sant Andreu té previst revertir el canvi de sentit del c/Gran de Sant
Andreu?
4.4. Presentat pel GMD ERC
Quines mesures i actuacions esta prenent Districte de Sant Andreu per reduir i millorar el
volum de transit al poble de Sant Andreu mentre no s’implementa l’estudi de mobilitat
encarregat per Districte i es produeix el trasllat definitiu del Mercat Municipal de Sant
Andreu?
5. SEGUIMENT PREC
5.1. Presentat pel GMD ERC
Que s’informi de l’estat d’execució del prec, anteriorment citat, presentat pel Grup Municipal
d’Esquerra Republicana al Districte de Sant Andreu i aprovat al Consell Plenari del dia 7 de
maig de 2020 en els següents termes:
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“Preguem que s’identifiquin i avaluïn, juntament amb les associacions de
comerciants, els establiments comercials del Districte que veuen amenaçada la seva
supervivència per la crisi de la COVID-19, que medïin entre propietaris i llogaters per
assegurar la continuïtat de l’activitat comercial i que dotin els eixos comercials dels
recursos suficients, i garanteixin una interpretació de l’aplicació de la normativa
municipal per facilitar una correcta visibilitat tant a la via pública com a internet dels
comerços associats i de l’existència mateixa dels eixos”.

Barcelona, 25 de febrer de 2021
Lourdes Hurtado Torralba DNI 43543766M (AUT)
2021.02.25 10:02:23 +01'00'

Lourdes Hurtado Torralba
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria
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