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ORDRE DEL DIA 
CONSELL PLENARI 07/10/2021 

 
 
 
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 7 
d’octubre de 2021, a les 18.00 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 del 8 de juliol de 2021. 

 

 
B. Part informativa: 

 
1. DONAR COMPTE de les modificacions de Cartipàs. 

 
2. DESPATX D’OFICI. 

 
3. INFORME de la Regidora del Districte. 

 
4. DONAR COMPTE la Mesura de Govern relativa al Pla per la diversitat sexual i de 

gènere del Districte de Sant Andreu. 

 
5. DONAR COMPTE del Decret de la regidora del Districte de 20 de setembre de 2021, 

de nomenament dels membres del Jurat dels Premis Sant Andreu, edició 2021.  

 
6. DONAR COMPTE del procediment d'adjudicació de 152 habitatges amb serveis per a 

la gent gran de la promoció de  “Casernes de Sant Andreu”,  inclosa dins de la 
convocatòria d’  “Adjudicació de 247 habitatges dotacionals amb serveis per a la gent 
gran ubicats a les promocions  de “Germanetes-Viladomat”, al carrer Viladomat, 142, 
“Casernes de Sant Andreu”, al carrer Antoni Santiburcio, 8-10 i  “Puigcerdà”, al carrer 
Puigcerdà, 104” (Exp. Núm. 21CHB5). 

 
7. DONAR COMPTE del conveni urbanístic per al desenvolupament de la modificació 

puntual del Pla General Metropolità en el sub àmbit 2 del Sector IV "La Maquinista", 
de Barcelona; promogut per Unibail Rodamco Steam SLU, de conformitat amb 
l'informe de la Direcció d'Actuació Urbanística, que consta a l'expedient i es dóna per 
reproduït a efectes de motivació. Expedient 21PL16838.  

 
C. Part decisòria: 

 
Sense temes a tractar. 
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D. Part d’impuls i control: 
 
1. PROPOSICIONS 

 
1.1. Presentada 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, reservant una partida econòmica en els propers 
pressupostos de l’any 2022. 
 
1.2. Presentada pel GMD Cs 

 
Que desde el Districte de Sant Andreu se inste al Consorci de Educació de Barcelona a:  
  
1- Formar a direcciones de colegios y Ampas en el protocolo de prevención , detección e 
intervención contra el acoso y el ciberacoso entre iguales. 
  
2- Que se permita a las AMPAS iniciar el protocolo antiacoso y contactar con inspección 
de Educació.  
 
3- Que inspección de educació se reuna con todas las partes implicadas en todo caso de 
acoso o ciberacoso.  

 
1.3. Presentada pel GMD JuntsxCat 

 
Que el govern del districte presenti al Plenari del Consell de Districte de desembre de  
2021, una mesura de govern orientada a la promoció de la llengua catalana entre els i  les 
joves del districte tenint en compte els entorns educatius, culturals i comercials. 
 
Que la mesura de govern detalli les mesures específiques per promoure l’ús del català  als 
entorns prèviament mencionats i els indicadors amb els quals es mesurarà el seu  
impacte, amb l’objectiu de revertir la situació que es viu al conjunt de la ciutat pel que fa a 
l’ús habitual de la llengua catalana. 

 
1.4. Presentada pel GMD ERC 

  
1. El govern de Districte i el Plenari de Consell Municipal de Districte es comprometen a 
complir els acords i consensos veïnals respecte els projectes i equipaments a desplegar a 
les antigues Casernes de Sant Andreu.  
 
2. El govern de Districte es compromet a que qualsevol modificació, alteració i/o 
actualització dels esmentats acords serà portada, explicada, debatuda i consensuada 
amb els veïns i entitats en el marc de la Comissió de Seguiment de Casernes de Sant 
Andreu  
 
3. Que govern de Districte i el Plenari del Consell Municipal de Districte de Sant Andreu 
es manifestes contraris a l’aprovació de canvis en el planejament urbanístic per silenci 
administratiu, sense el consens i treball amb les entitats veïnals i la ciutadania dels barris, 
pobles i viles de la ciutat de Barcelona.  
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2. PRECS 

 
2.1. Presentat pel GMD BxCanvi 

 
Que el Govern del Districte de Sant Andreu procedeixi a la localització d’aquests vegetals 
desubicats de l’entorn, fer el seu seguiment en relació al seu impacte negatiu en els 
carrers 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.  
 
2.2. Presentat pel GMD Cs 

 
Que en el ámbito de Casernes gobierno encuentre un lugar adecuado para construir una 
pequeña pista polivalente de deporte gratuita al aire libre para disfrute de los deportistas 
del distrito. 
 
2.3. Presentat pel GMD JuntsxCat 

 
Que el Districte de Sant Andreu inspeccioni els nius de cotorres de grans dimensions que 
actualment resten emplaçats especialment als parcs del districte, i faci les accions  
necessàries dins del protocol establert per tal de garantir el benestar animal dels  
exemplars i a l’hora la seguretat de les persones. 
 
2.4. Presentat pel GMD JuntsxCat 
 

Que el Districte de Sant Andreu presenti en un termini no superior a sis mesos un Pla de 
replantació en escocells buits. 

 
2.5. Presentat pel GMD ERC 

 
Que el Districte de Sant Andreu, dugui a terme una actuació de reforç de la senyalèctica 
per tal de fer-la més evident, emfatitzant en aquest tram citat d’obres la prohibició de 
bicicletes i vehicles de mobilitat personal circular per la vorera, així com ressaltar 
notablement l’itinerari alternatiu actual del carril bici, a fi d’evitar les situacions de perill 
que es generen diàriament. 
 
2.6.   Presentat pel GMD ERC 

 
Que el govern del districte de Sant Andreu concreti en un document, per escrit durant el 
proper plenari, com es reforçarà el servei de neteja, i altres actuacions per garantir el 
manteniment de l’espai públic i dotar de mes recursos humans i pressupost el barris del 
Districte Sant Andreu. 

 
3. PREGUNTES 

 
3.1.    Presentat pel GMD BxCanvi 

 
Com valora el Govern del Districte de Sant Andreu aquesta decisió en relació al possible 
impacte respecte a la qualitat de l’aire dels nostres barris, en tant que fan frontera amb la 
planta de Tersa?  
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Pensa el Govern del Districte de Sant Andreu adoptar mesures preventives en relació al 
possible increment de les partícules potencialment cancerígenes com puguin ser les 
dioxines? 
 
3.2  Presentat pel GMD Cs 

 
¿ Cuándo se llevará a cabo la ampliación de la calistenia de la Trinitat Vella en vía 
Barcino por el camino del Rec Comtal cómo se tenía proyectado ? 
 
4. SEGUIMENT PREC 

 
4.1.  Presentat pel GMD Cs 

 
Que en el pleno de julio de 2020 se negoció y aprobó la dignificación del espacio de “la 
Olivera “ de la plaza Trinitat como espacio del rechazo contra la Violencia Machista por 
parte un proyecto de parques y jardines.  
 
Que en el pleno de diciembre de 2020 se hizo un primer seguimiento de ruego 
explicándonos que los trabajos ya se estaban planificando desde parques y jardines. Que 
se nos informe del estado actual de la cuestión. 
 
4.2.  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 6 de maig de 2021 en els següents termes: 
 
"Que el Districte de Sant Andreu, dugui a terme de forma immediata una actuació per al 
correcte servei de manteniment, neteja i conservació digne de les Pistes de Petanca de 
titularitat pública de la Plaça Ferran Reyes, així com una major vigilància i cont rol del 
propi equipament davant usos reiterats d'incivisme a la mateixa, causant immundícia i 
suscitant conjuntures les quals interfereixen diàriament en la pràctica d'aquest esport al 
veïnat". 
 
 
 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
Lourdes Hurtado Torralba 
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria 
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