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 ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

Data: 07 d’abril de 2016, 19h 

Lloc: Sala d’actes del CC Cotxeres de Sants (Pl. Bonet i Muixí núm. 7 edifici C) 

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidor: Sr. Jaume Asens Llodrà 
Vicepresident Consell de Barri: Sr. Josep Maria Domingo 
Consellera de barri:  Sra. Maria Riba  
Conseller Tècnic:  Sr. Xavier Farré i Parisé 
  
Conselleres/es: 
Sr. Sergi Sarri i Camargo, CIU  
Sr Jordi  Fexas  i Massanés, ERC 
Sra. Àngels Boix i Junyent, PSC 
Sr. Ángel Federico Lao Peña, C’s 
 
Representats de les entitats: 
AAVV Sants 
Sants 3 Radio – El3.cat 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
Centre Social de Sants 
Casal de Joves de Sants 
Esplai Espurna 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Sra. Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Sra. Beatriz Garcia, Tècnica de Barri 
Sra. Anna Mª Soler, Directora dels S. Socials de Sants-Montjuïc 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 
Veïns i veïnes: 37 
 
Total assistents: 55 
 
 
 
Ordre del dia 

  
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2. Proposta i elecció vicepresidència del Consell de Barri. 

3. Informació sobre actuacions dels Serveis Socials. 

4. Informació procés participatiu per escollir nom als jardins del Calaix de les vies. 

5. Altres informacions sobre el barri de Sants. 

6. Torn obert de paraules. 
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 

Maria Riba, Consellera del barri de Sants, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
informa que s’ha posat a disposició un espai per infants, que s’intentarà repetir en la resta de 
Consells si hi ha interès. Sense cap esmena es dóna per aprovada l’acta de l’anterior reunió. 

2. Proposta i elecció vicepresidència del Consell de Barri 
 

Maria Riba recorda que es va decidir posposar l’elecció de la Vicepresidència per donar temps 
a la incorporació de propostes d’entitats i veïns/es. Des de la Comissió de Seguiment es va 
proposar la reelecció del fins ara Vicepresident Josep Mª Domingo, proposta que es porta al 
Consell per si hi ha més candidatures. Per unanimitat s'aprova la reelecció de Josep Mª 
Domingo, qui ho agraeix. A continuació es presenten les persones de la taula. 

3.  Informació sobre actuacions dels Serveis Socials 
 
S’informa de la voluntat de tractar diferents temes en els Consells de barri, més enllà 
d’aspectes urbanístics o problemes concrets, per mostrar les diferents realitats que existeixen 
al Districte i al barri. A continuació Anna Mª Solé presenta els serveis socials de Sants:  

 Dades de població: Al Districte hi ha 181.307 habitants, la població és estable i té una 
tendència a l’envelliment. El Districte també supera la mitjana de població estrangera però 
la distribució territorial és diferent segons el barri: en el cas de Sants hi ha un 22% de 
persones nascudes a l’estranger (la de Poble-Sec és del 38%). L’atur registrat és dels més 
baixos del Districte i es tradueix directament amb el nivell de renda per càpita: Sants dins 
del Districte és el barri amb la mitjana més elevada i es troba en el número 31 de la ciutat 
(de 73), essent la Marina el penúltim. Es fa un treball molt intensiu amb processos de 
desnonament, conjuntament amb el Districte i l’Oficina d’Habitatge, atenent a 120 famílies. 

 Els centres de serveis socials bàsics: són una primera porta d’accés al sistema de Serveis 
Socials. Barcelona compta amb 40 centres i 1 centre obert permanentment d'urgència. Al 
Districte hi ha 4 centres de Serveis Socials: Poble-Sec, la Marina, Cotxeres i Numància, 
formats per un equip multidisciplinari de 74 professionals. 

 S’informa sobre les seves funcions, la metodologia d'intervenció (individual, grupal, accions 
comunitàries i treball en xarxa), els horaris d'atenció al públic, l'esquema del circuit 
d’atenció, les modalitats d'atenció i els diferents canals d'entrada.  

 Coordinació i treball en xarxa: es treballa conjuntament amb entitats, escoles, salut, GUB i 
s’estenen llaços amb tots els agents. 

 S'informa sobre el catàleg de serveis (SAD, menjadors socials, ajuts d'urgència, 
dependència, etc.) i es donen algunes dades sobre l’activitat (22.142 persones amb atenció 
oberta, 19.683 activitats d’atenció directa, 5.570 persones ateses dins el marc de la Llei 
dependència, 7.839 persones amb Servei de Teleassistència, etc.). A Sants es destinen el 
15% dels recursos d'urgència social del Districte. 

 Finalment, s’expliquen les activitats relacionades amb la intervenció grupal i comunitària, 
explicant els programes adreçats a infància, adults i gent gran. 

 
Un veí considera que les franges d’edat 14-25 i 25-64 anys representen un interval massa 
ampli de població i que si l’informe es basa en aquestes dades es pot distorsionar la realitat, ja 
que hi ha molta gent jove que comença a treballar, canvia de feina, d’habitatge, etc. Demana 
que es talli l'interval per exemple als 40, 50 anys, etc. com es fa a la majoria d'estudis. Anna 
Solé respon que es treballa amb les dades disponibles del padró i que els interessa 
especialment separar la franja fins a 14 anys i fins a 65 perquè és edat de treball i més enllà de 
la jubilació. Es pot baixar al detall depèn del que es vulgui explorar. 
 
4. Informació procés participatiu per escollir nom als jardins del Calaix de les vies. 
 
Maria Riba informa que les obres de sobre el calaix de les vies comencen a estar enllestides i 
es farà la inauguració a les properes festes de Sants, però cal trobar un nom pels jardins (no es 
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canvia el nom del carrer i per tant no s’ha de tramitar al Nomenclàtor). Es planteja un procés 
participatiu per entre tots/es decidir com se'ls vol anomenar: primerament tothom podrà fer una 
proposta sobre el possible nom justificada i relacionada amb el barri (persona, fet històric, etc.) 
en punts i espais de trobada del Districte. Un cop tancat el recull de propostes, un equip les 
recollirà, analitzarà i seleccionarà, i posteriorment es farà una votació. Es demanen 
suggeriments al respecte i propostes de millora.  
 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Àngels Boix agraeix el procés i creu que hi han 
de participar Sants, Sants-Badal i la Bordeta. 
Demana que a l’hora de triar el nom es remuntin 
a la història: és un barri amb influencia tèxtil i 
moltes dones lluitadores ho van fer possible. 
Demana que porti nom de dona.  

Maria Riba respon que és cert que toca la Bordeta 
però la Comissió de Seguiment de la Bordeta no vol 
ser impulsora del procés, i que efectivament és hora 
que es posi nom de dona, especialment del barri, i 
relacionat amb la memòria històrica. 

Una veïna comenta que la font està molt bé 
però manquen bancs per les persones. Es 
lamenta que la font substitueixi el jardí amb 
arbres i bancs que hi havia abans. Es demanen 
bancs però també els arbres que es van treure, 
ja que era un espai molt agradable. 

Es respon que es tindrà en compte (especialment els 
bancs perquè el verd és més complicat) i s'anirà 
treballant, destacant que es vol revertir la tendència 
dels darrers anys. És important tenir-ho en compte 
per noves urbanitzacions.  

Es pregunta si els jardins es podran veure 
abans de triar el nom, per inspirar-se, i es 
recorda el tema del verd, ja que ha quedat molt 
desolat. 

Es respon que no és fàcil perquè és un espai amb 
obres. Sí que es podrien fer petites visites però no a 
nivell de Districte, tot i que el procés es podria 
acompanyar amb panells, imatges i fotografies. 

Un veí demana que s’expliqui com es farà la 
votació del nom dels jardins.  

Es respon que s'ha de concretar, així que totes les 
idees seran benvingudes, tot i que hi ha certs 
mecanismes: consells de barri, votació online, etc. 

Josep Beltran destaca que Sants ha sigut un 
barri molt esportiu i justament amb la 
remodelació de l’entorn s’ha arraconat el 
monument a la volta Catalunya. L'Associació 
esportiva Volta Catalunya ho va acceptar però 
creu que és un error perquè ha quedat 
arraconat i no s’aprecia. Va costar molt que la 
ciutat de Barcelona fes aquest reconeixement i 
cal potenciar un Districte esportiu. 

Maria Riba respon que efectivament la imatge és un 
referent de la Plaça, però desconeix el procés. Es pot 
consultar si és possible recuperar l'espai, si el veïnat i 
l’Associació volen, així com el tema dels bancs. 

 

 

Un veí considera que caldria almenys posar-hi 
algunes cadires. Pregunta si havia d'assistir al 
Consell l’Alcaldessa i demana explicacions 
sobre la seva absència.  

Maria Riba respon que no hi havia constància de 
l’assistència de l’Alcaldessa i per això no s'han donat 
explicacions. S’excusa el malentès. 

Sergi Sarri demana un aclariment sobre el tema 
del Nomenclàtor i pregunta si entrarà al registre 
de la ciutat. 

S’aclareix que no es canviarà el nom del C. Antoni 
Capmany. Quan intervé el Nomenclàtor és quan s'ha 
de canviar el nom d’un carrer, però en aquest cas no 
hi ha un efecte legal ni sobre la ciutadania. Per això 
es fa un procés obert i flexible quan normalment 
requereix d’un procediment molt estructurat. 

Una veïna pregunta si es poden posar 
jardineres amb arbrets allà on hi ha la font.  

Es respon que un cop s'acabi el projecte sencer 
s'estudiarà la proposta de posar-hi bancs i verd, tot i 
que és una mica més difícil. En la Comissió de 
seguiment es pot tractar el tema i com fer-ho. 



 

  
 

 

 

Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 

 

 
Acta del Consell de Barri de Sants, 07 d’abril de 2016  4 

Un veí demana anar en compte amb el nom per 
evitar que acabi anomenant-se el Passeig de 
Can Vies. 

 

Es comenta que a la part de baix d’Antoni 
Capmany hi ha uns parterres que pateixen 
incivisme dels propietaris de gossos. Com que 
la part de dalt està pensada d'igual manera, tem 
que els jardins duraran poc degut a l’incivisme 
dels ciutadans.   

Es respon que és una qüestió de civisme que 
necessita de la col·laboració de tothom. Avui 
s'explicaran els espais previstos d'esbarjo de gossos i 
es seguirà treballant en aquest tema per buscar 
espais per tothom. 

 
Josep Mª Domingo explica que fa unes setmanes es va crear la Comissió del Nomenclàtor 
Popular de Sants, per revisar els noms actuals i generar-ne de nous, especialment a Can Batlló 
i volen col·laborar també amb la cerca d’un nom per aquest jardins. Se’n farà una presentació.  
 
5. Altres informacions sobre el barri de Sants. 
 
A continuació el Sr. Jaume Asens comenta algunes informacions importants del barri: 

 Elaboració del Pla d’Actuació del Districte (PAD): es va iniciar amb la Comissió de 
seguiment i s’ha fet molta feina en diferents debats temàtics amb col·lectius més invisibles i 
també dins la Comissió de seguiment, que ha tractat i prioritzat temes força coincidents 
amb les propostes sorgides a la plataforma digital decidim.barcelona (sí que la web és un 
mitjà on hi participen especialment joves, però cal tenir en compte que normalment no 
participen presencialment). Els temes més recurrents són: les escales mecàniques i 
ascensor del metro, Can Vies, habitatges d’ús turístic, l’habitatge social, etc. El procés de 
participació estarà obert fins dissabte i els anima a donar suport a les propostes sorgides. 

 Cobertura de les vies i urbanització de la banda mar (que està pendent): degut a que el 
tema genera inquietud es va proposar fer un monogràfic, però de moment s'han reunit amb 
col·lectius i veïns/es que ho han demanat i sobretot s'ha acompanyat en el procés, que no 
es vol liderar des del Districte sinó des de les associacions, per trobar espais de diàleg. 
Això està succeint i es mostren esperançats gràcies a canvis d’actituds i la generació 
d’espais de major comprensió que els que hi havia fins ara. Per tant hi ha una esperança 
raonable de trobar una solució des del diàleg. La idea és fer un monogràfic el més aviat 
possible sobre el centre social, la cobertura de les vies i la urbanització de la banda mar. 

 Lleialtat Santsenca: abans de la finalització de les obres s'ha iniciat un procés de definició 
del que serà la Lleialtat i s'està parlant sobre els possibles usos de l'espai. Es van haver 
d’interrompre les obres per un problema amb l'empresa, que va ser sancionada.  

 Problemes de convivència a la Plaça la Farga: són problemes vinculats al civisme, als 
usos inadequats de l'espai, etc. Cal finalitzar el PAD per abordar-ho més profundament. 

 Espais per gossos: informa de la voluntat del govern d’instal·lar un espai d'esbarjo al C. 
Priorat, on puguin córrer lliurement. És una proposta relacionada amb el compromís de 
l’ordenança de tinença d’animals de l'anterior govern. Recorda que la moratòria s'ha 
prorrogat, ja que no s’han fet els espais previstos.  

 Festa major de Sants: la preparació està en marxa i s’ha escollit una nova presidenta, 
Gemma Solsona, a qui felicita. Es vol donar tot el suport necessari a ella i totes les 
persones que ho fan possible. 

 Obres en marxa: s’estan fent les obres del C. Melcior de palau i al C. Guitart es farà una 
sessió informativa in situ amb els veïns/es per incorporar les seves peticions a les obres. 

 Carril bici del C. Joan Güell: es van iniciar les obres l’1 d’abril. 

 Inici de la remodelació del C. Caceres, Casteràs i Sant Frederic: es troba en un procés 
molt inicial i s'ha rebut un primer esbós dels arquitectes. Inclou els barris de Sants i Sants-
Badal i es farà una sessió in situ per treballar-ho. Convida a tots/es perquè és un procés 
que comença i es pot aconseguir treballar conjuntament per decidir com es vol que sigui. 
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 Plaça Can Mantega: ja està gairebé acabada i manca només consolidar el sauló. Està 
prevista la seva obertura el dia 14 d’abril i el dia 17 es faran una sèrie d'activitats lúdiques. 

 
6. Torn obert de paraules: 

 
Es recorda que tots/es aquelles queixes i suggeriments es poden fer en aquest espai però hi ha 
altres alternatives (correu, presencialment, telèfon, etc.) més àgils per temes molt concrets, així 
com les Comissions de seguiment i altres espais de treball. 

 
Comentari / pregunta Resposta 

Josep Beltran pregunta l’estat de les 
expropiacions del C. Burgos (costat mar), 
perquè cada cop es viu amb més precarietat. 
Lamenta la dilatació del tema, no es coneixen 
els terminis i els propietaris no fan manteniment 
de les finques i els llogaters viuen en molt males 
condicions. Cal marcar terminis i obligar als 
propietaris a arreglar-ho. A més, encara estan 
llogant habitatges en mal estat i fent negoci. 

Maria Riba respon que coneixen la situació i és un 
tema important. Recorda que des del centre social es 
va demanar un cens de les persones afectades i ara 
s’està a l’espera d’aprovar els pressupostos per 
actuar. En funció d’això es disposarà de més o 
menys recursos (a més segons propostes al PAD 
se’ls ha demanat l’estudi d’altres afectacions). 

Jaume Asens demana que se’ls avisi si es té 
constància de males pràctiques dels propietaris i 
recorda que tenen l’obligació de mantenir els 
habitatges en bon estat. Es podria concertar una 
reunió amb els serveis tècnics perquè els propietaris 
no incompleixin les seves funcions, fet que poden 
exigir els llogaters però també l’Administració. Si 
manca informació sobre els drets dels llogaters 
l’Oficina d'habitatge pot facilitar-la.  

Vicenç Miret pregunta per l’ascensor de la L5 a 
la Plaça de Sants, ja que fa anys que s'està 
reivindicant i no se’n parla. 

Maria Riba respon que és una obra competència de 
la Generalitat, sobre la que s'està pressionant i 
transmetent les demandes i queixes. Hi ha un 
projecte anterior molt ambiciós i ara el que es 
demana és només l’ascensor.  

Isabel Verdion diu que Can Mantega ha quedat 
molt bé però hi falten més bancs, ja que a la 
part dreta només n'hi ha 2.  

Pregunta si es posaran bancs al C. Melcior de 
Palau, ja que la vorera és molt ampla, i afegeix 
que s’ha arranjat el carrer però no s'han soterrat 
els cables elèctrics. També pregunta si es 
poden soterrar els del C. Alcolea amb Sta. 
Cecília, que passen per davant les finestres. 

 

Maria Riba respon que encara no s'han acabat les 
obres i potser encara hi manca algun tipus de 
mobiliari i arbrat, tot i que entenen  que hi va haver 
un procés participatiu en que els veïns/es van decidir 
com fer la Plaça. En tot cas un cop acabat es poden 
acabar de fer modificacions. 

També cal esperar que acabin les obres del C. 
Melcior de Palau per mirar-ho in situ (tot i que el 
soterrament era una de les prioritats). Hi ha molts 
carrers amb aquesta problemàtica però el 
soterrament és una prioritat quan es fan carrers nous.   

Antoni Bohigas comenta que l’espai buit al C. 
Rosés es troba en molt mal estat, tancat amb 
una tanca metàl·lica. Creu que hi ha algun pla 
d'urbanització però no en coneixen els detalls.  

 

Maria Riba respon que aquest espai va entrar dins de 
l'anterior convocatòria del Pla Buits, en que des de 
l’Ajuntament s’ofereix l’espai a entitats i col·lectius del 
barri per fer-hi activitats. Ha estat atorgat aquest mes 
a l’associació Apsocecat, per treballar amb persones 
amb sordceguesa a l’aire lliure. 

Marc, en representació del casal de joves de 
Sants, presenta el nou projecte de casal de 
joves, llegeix la presentació que es va fer a la 
Consellera i informa que el proper diumenge 

Maria Riba respon que des de l’Ajuntament se’ls 
dóna l’enhorabona perquè és un projecte molt 
interessant, i es farà el possible per col·laborar 
conjuntament. D’igual manera que en el cas dels 
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tarda estaran a la Plaça Benet i Moixí a 
disposició dels ciutadans i entitats interessats. 
És un espai que aglutina les necessitats dels 
joves i volen que el projecte arribi a tothom. El 
mail de contacte és casaljovesants@gmail.com 

esplais i caus, hi ha problemes d’espai i es volen 
millorar les condicions. 

 

Un veí reivindica l’ascensor de la Plaça de 
Sants i comenta que la Generalitat diu que està 
arruïnada mentre que a Plaça del Centre sí que 
n'hi ha perquè és de l'Ajuntament.  

Es pren nota de la demanda. 

Silvia Lázaro diu a part del C. Càceres el C. 
Tenor Massini està molt malament i les 
persones cauen. Pregunta si es contempla una 
futura remodelació.  

Maria Riba respon que en el nou PAD es fixaran les 
noves obres, serveis i equipaments a fer. El projecte 
del C. Càceres és heretat i cal tancar-ho abans de 
començar amb les noves propostes.  

Gloria Jiménez pregunta quina actuació es pot 
fer referent a les persones que es posen a 
demanar a la sortida dels supermercats de 
manera fixa. Comenta que a la cantonada de la 
parada dels Ferrocarrils a Gran Via l'empresa 
constructora hi ha posat una oficina provisional, 
al mig de la vorera. Pregunta si té algun tipus de 
permís i compleix la normativa. 

Anna Solé respon que els Serveis Socials del 
Districte no intervenen directament però hi ha un 
equip de ciutat d'atenció i detecció de persones que 
estan permanentment a l'espai públic. Aquests 
equips cobreixen diverses franges horàries i se'ls 
contacta perquè puguin iniciar processos de 
vinculació, tot i que topen amb la voluntat de les 
persones ja que tot i tenir accés a informació i 
recursos és possible que vulguin continuar igual.  

Marc explica que des de l’Esplai Espurna van 
saber al setembre que s’estava iniciant el 
projecte per fer pisos on estan ubicats. Es va 
parlar amb la Parròquia perquè se'ls deixés 
participar del projecte però ara ja està finalitzat i 
no han rebut cap informació. Mostra decepció 
amb la parròquia i informa que el projecte ja 
aprovat els redueix molt l'espai, els aïlla a una 
banda i els fa compartir el pati amb un altre 
agrupament escolta, fet que dificulta el seu 
projecte d’educació en el lleure. Entén que 
l’Ajuntament ho ha permès i en pregunta l’estat. 

Josep Mª Domingo informa que és una operació 
d’intercanvi amb el bisbat i la Parròquia de Sta. Maria 
de Sants, que també afecta al Centre social. S’ofereix 
a ensenyar el projecte i Marc respon que l’han llegit 
però no troben just que se'ls ubiqui en un altre lloc 
ideal per la tasca que fan si no la coneixen. Maria 
Riba afegeix que l’Ajuntament sabia que l’esplai 
estava dins la Parròquia però no quin espai ocupava i 
que ja se'ls ha comentat que busquen algun espai 
alternatiu per complementar o canviar, tot i que no es 
fàcil, perquè és un projecte interessant i no volen que 
es quedi sense espai. Estan treballant en la 
generació i ampliació d’espais per joves.  

Josep Mª Domingo es mostra d’acord en que 
l’Ajuntament faci una actuació menys ambiciosa 
a Plaça de Sants enlloc de l’obra proposada 
anteriorment però pregunta si l’Ajuntament ha 
estudiat les obres prèvies a la Plaça, per saber 
on anirà l’ascensor i l’estructura de la Plaça, que 
estava pendent de remodelació. Es poden fer 
accions per anar avançant i l’Ajuntament pot 
presentar un projecte.  

Maria Riba respon que s'està pressionant a la 
Generalitat. Fins ara és la primera vegada que se'ls 
ha proposat de fer un projecte per remodelar la 
Plaça, només es lluitava per l’ascensor, i si realment 
els veïns/es ho veuen es pot intentar. Tot i així és un 
projecte complex, en el que intervenen vies principals 
de Barcelona i altres aspectes. Es podria mirar com 
integrar-ho en el PAD però és una obra costosa. Es 
pot parlar a la Comissió de seguiment.  

Gloria Cabot considera que no és cert que a 
l’oficina s’hi puguin posar demandes sobre 
l'estat dels pisos afectats, ja que s’han fet 
moltes queixes a l'Ajuntament durant molts anys 
i només una vegada ha vingut una persona a 
mirar i s’han perdut informes. Caldria agilitzar.  

Es pren nota de la demanda. 

Paquita Giner recorda que primer es va fer un 
tros del C. Blanco i després la continuació, dient 

Maria Riba respon que es passarà nota de la 
consulta de les papereres i se li donarà resposta. 
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que més endavant s’acabaria. Diu que als C. 
Blanco, Tenor Massini i Torrent de Can Mantega 
no hi ha papereres i que es van treure 
contenidors del C. Blanco i es van posar a 
Tenor Massini, però els carrers són estrets i fa 
molta pudor. Afegeix que quan es va fer el C. 
Torrent de Can Mantega no es van soterrar els 
cables de la llum.  

Sobre els cables, caldria veure la tipologia del carrer. 
En tot cas es mirarà el projecte.  

Josep Beltran, President del club ciclista 
Catalunya a Barcelona, que celebra el 50è 
aniversari, vol destacar la importància de la 
formació i la promoció de l’esport en la joventut. 
Informa que s'ha fet un equip de categoria junior 
de formació (fa més de 15 anys que no existia a 
la ciutat) i es mostra sorprès que l’Ajuntament 
no va donar suport a fer una cursa ciclista al 
barri, responent que ja se’n fa una i no hi ha 
més capacitat, mentre que la C. de Sants es 
talla constantment per molts motius. Reivindica 
suport a l’esport, especialment al que no té una 
ubicació tancada, ja que si es volen 
professionals catalans cal fomentar la base. 
Demana que s’aprovi i un espai per fer-ho al 
mes de juny.  

Xavier Farré respon que el calendari no s’ajustava 
massa degut a que es feien 2 proves similars en el 
mateix període, que l’espai públic té una sobre 
activitat (curses, etc.) i que cal racionalitzar les 
despeses. De totes maneres es parlarà.  

 

Un veí comenta que al C. Violant d’Hongria, 
entre Joan Güell i Galileu, les obres van fer 
danys en el paviment que no s'han reparat. Es 
va arreglar el problema principal però encara hi 
ha irregularitats. Demana que s’aprofiti quan 
s’arrangin altres carrers del voltant per fer-ho. 
Afegeix que la vorera del C. Melcior de Palau és 
molt estreta i hi ha un casal gent gran. 

Es pren nota de la demanda. 

Un veí no troba encertat que la majoria de 
vegades són els ciutadans els que han 
d’assenyalar els problemes del barri, i no hi ha 
equips per observar i detectar. 

 

El Regidor es mostra d’acord amb la reflexió i entén 
que la lentitud de la maquinària resulti exasperant 
pels veïns/es. Degut a la manca d’experiència prèvia 
del govern els impacta el malestar acumulat dels 
veïns/es, que ve de lluny, i la dificultat de resoldre els 
problemes estructurals i dificultats. Seria ideal que la 
feina de vigilància la fessin els tècnics, que la fan, 
però és bo la implicació i compromís per part dels 
veïns/es en la millora de l'espai públic. Sí que hi ha 
una desproporció entre la demanda i la capacitat de 
l'Administració de satisfer-la. 

Roser soler informa que en una fruiteria del C. 
Joan Güell amb cantonada Rosés sembla que 
carreguen i descarreguen butà. 

Es pren nota de la demanda i s’enviarà als serveis 
d’inspecció.  

 
Finalment, Maria Riba agreix l’assistència i recorda que entre Consells es convoca la Comissió 
de seguiment, per tractar en profunditat certs temes. Sense més comentaris es dóna per 
finalitzada la sessió. 
 
 

 
 


