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 ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

Data: 07 de novembre 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: 
Regidora: Laura Pérez Castaño 
Vicepresident Consell de Barri: Josep Maria Domingo 
Conseller de barri: Joan Sanromà 
Conseller Tècnic:  Xavier Farré i Parisé 
 
Conselleres/es: 
Àngels Boix i Junyent, Grup municipal PSC 
Sergi Sarri i Camargo, Grup municipal Convergència 
Jordi  Fexas  i Massanés, Grup municipal ERC 
Ángel Federico Lao Peña, Grup municipal C’s 
Xavier Queralt, Grup municipal CUP 
José Antonio Calleja, Grup municipal PPC 
 
Representats de les entitats: 
Sants 3 Radio – El3.cat 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
Centre Social de Sants 
Cercle de Sants 
Club Ciclista Catalunya-Barcelona 
Diesi Escola de Música 
Plataforma de veïns Cobertura Vies de Sants 
Unió Esportiva Sants 
Sants Establiments Units 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 
Veïns i veïnes: 32 
 
Total assistents registrats: 53 
 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.  
2. Informe de la Regidora del Districte, Laura Pérez.  
3. Elecció dels representants del Consell de Barri al Consell Ciutadà.  
4. Presentació del projecte Radars.  
5. Informació del Pla d’Usos.  
6. Informació obres carrer Tinent Flomesta.  
7. Torn obert de paraules.  
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.  
 
Josep Mª Domingo, Vicepresident del Consell de barri, dóna la benvinguda a les persones 
assistents. Sense cap més esmena es dóna per aprovada l’acta de l'anterior reunió. 

2. Informe de la Regidora del Districte, Laura Pérez.  
 
Laura Pérez, Regidora del Districte, dóna la benvinguda i repassa l'ordre del dia destacant que 
hi ha molt contingut de projectes socials com Radars, que entra amb molta força i èxit al 
Districte. També es donarà resposta a algunes demandes sobre temes que afecten al barri com 
el Pla d’Usos i les obres en marxa. A continuació es destaquen els següents temes, alguns dels 
quals s'han debatut amb la resta de grups municipals al Plenari de Districte: 
 

 Festa Major: és una festa de referència a la ciutat i la valoració dels equips tècnics és força 
satisfactòria, així com la coordinació amb la GUB. S’anuncia que la persona referent en 
temes de seguretat ha canviat perquè l’intendent Sergi Amposta, qui ha treballat en molts 
espais del Districte, serà rellevat per l’intendent Burrel. Aquest ha fet algunes primeres 
reunions i començarà a fer una ronda de visites per conèixer el teixit dels barris. Tan GUB  
com Mossos van fer una tasca de sensibilització per tenir una Festa Major sense incidents 
molt positiva. Al Plenari es va fer políticament aquest balanç. 

 Neteja: ha estat un estiu complicat, més sec de lo normal, i malgrat no hi ha hagut un 
augment de les queixes se n'han adonat dels efectes. Durant el pla especial de neteja 
d’estiu, que va finalitzar el 30 d'octubre, es van incrementar els serveis específics com el 
repàs de tardes, la neteja de contenidors, els parcs i zones verdes, etc. 

 Inauguració jardins de la Rambla de Sants: es reconeixen les dificultats dels primers 
mesos d'aquest nou espai verd de referència, que marca un canvi en l'espai públic del 
barri. Hi ha ajustos que costen de fer relacionats amb els usos previstos i les dificultats 
d'alguns veïns/es de Rambla Badal degut a aquest espai públic tan proper a casa seva. 
S'està intentant trobar solucions concretes amb ells i s’ha convocat una reunió d'urgència 
amb la Tinència d’Alcaldia que porta Urbanisme perquè hi ha temes tècnics que no es 
resolen. Políticament s'està a sobre i es tenen en compte les urgències en l’accessibilitat a 
la zona de Mercat Nou i altres peticions: ascensor, manteniment, incivisme, etc En general 
la percepció és molt bona i es posen en valor els jardins, però s'està treballant per 
minimitzar l'impacte negatiu. 

 Temes de civisme i convivència: s'ha trobat aliances amb una entitat especialista que 
coneix molt bé el tema dels gossos. Es farà sensibilització amb els propietaris de gossos 
per minimitzar l'impacte dels animals a l'espai públic, evitar-ne els usos intensius i el 
problema de la neteja. Es començarà per l’Espanya Industrial. 

 
3. Elecció dels representants del Consell de Barri al Consell Ciutadà.  
 
Joan Sanromà, Conseller del barri de Sants, recorda que el Consell ciutadà és un dels òrgans 
de participació del veïnat i compta amb representació política i de les entitats. Cal renovar les 4 
places de representació de les entitats corresponents al barri de Sants. El Consell comporta un 
màxim de 2 reunions anuals per debatre temes d'interès com els pressupostos. Després 
d’informar-ho a l’anterior Consell de Barri i a la Comissió de Seguiment, s’han fet les consultes 
pertinents a les entitats però en principi només hi ha 3 candidatures: El Centre Social de Sants, 
la Societat Esportiva Mercat Nou – Magòria i Sants Establiments Units. L’AVV Joan Güell no ha 
respòs i s’entén per tant que no volen continuar, així que queda 1 vacant. 
 
Maria Rengel recorda que les entitats han de tenir la seva seu social en el barri de Sants i 
s'informa que el Club Ciclista Catalunya-Barcelona es troba formalment en el barri de Sants-
Badal. S’acorda nomenar aquestes 3 entitats i tenir present durant el mandat que hi ha un lloc 
vacant per si hi ha alguna entitat que es vulgui afegir. En el proper Consell de barri es 
recordarà. 
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4. Presentació del projecte Radars.  
 
Anna Soler, Directora de Serveis Socials del Districte, informa que Radars és un projecte 
d’acció comunitària que s'adreça a les persones grans, liderat per Serveis Socials amb la 
complicitat dels veïns/es, entitats i serveis del territori. El principal objectiu és que les persones 
grans puguin continuar en el seu domicili i poder detectar, reduir el risc d’aïllament i prevenir 
possibles situacions de risc. Es destaca: 
 

 Els principals objectius són detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans i 
pal·liar la solitud no volguda. L’aïllament té un impacte important en la salut de les persones 
i conseqüències que no es veuen. El funcionament és: 
o Taula Radars: principal òrgan decisori del projecte que es preveu constituir al gener. Es 

reunirà amb una periodicitat de 3/4 cops l’any i funciona amb comissions de treball. 
o Accions de sensibilització i difusió: per construir la xarxa de barri i donar-lo a conèixer, 

explicar a les entitats, comerços, farmàcies, etc. per part de voluntaris.  
o Detecció i prevenció: porta a porta (amb la col·laboració de voluntaris de la Creu Roja) 

per identificar persones grans en situació de risc mitjançant entrevistes i la incorporació 
de Radars i amb professionals de Serveis Socials i de Salut. 

o Plataforma seguiment telefònic: realitza el seguiment de les persones grans generant 
relacions de confiança i altres accions per vincular al territori, amb una entitat del barri. 

o Vinculació al territori: apropar a les persones grans al que ja s'està fent, generar xarxa i 
motivacions.  

 Els Radars poden detectar situacions de risc i activar protocols amb Serveis Socials: 
medicaments, desorientacions, canvis de comportament, etc. sempre de forma no invasiva. 

 Resultats d’impacte: és positiu. La reducció de l’impacte emocional de la solitud amb les 
trucades és molt bo i les persones voluntàries contribueixen a que les persones grans del 
barri estiguin millor. En general hi ha bona predisposició.  

 Desplegament del projecte Radars: el projecte està present a 10 districtes i a Sants-
Montjuïc s'ha iniciat als barris de Sants, Sants Badal, la Bordeta i Hostafrancs degut als 
índex d'envelliment, de solitud i perquè el teixit veïnal pot acompanyar a l'èxit del projecte. 

 S'han lliurat tríptics amb informació per si algun veí s’hi vol vincular, s'està començant a fer 
la presentació a les entitats i després s’iniciarà el porta a porta directament als veïns/es. 

 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
 

 Es pregunta si es pot enviar aquest presentació per aprofitar els canals propis de les 
entitats per fer-ne difusió. Es respon que sí, se'ls farà arribar la presentació. Si hi ha 
veïns/es o entitats interessats s'està planificant com fer arribar la informació, tríptics, 
vídeos, presentació, etc. A més estan oberts a anar a explicar-ho a les entitats.  

 Es pregunta si hi ha alguna relació amb Avismon i es respon que sí, és una de les entitats 
que des de l'inici van dir que hi volien estar presents i es compta absolutament amb ells. És 
una entitat del territori especialitzada en l’àmbit de les persones grans i que han col·laborat 
en altres territoris de la ciutat. Per exemple tenen experiència en portar la Plataforma de 
seguiment telefònic al Districte de Ciutat Vella.  

 
5. Informació del Pla d’Usos.  
 
Xavier Farré recorda que en l’anterior Consell es va anunciar la suspensió de llicències i 
activitats del triangle: en un primer moment l’equip de govern va rebre les queixes sobre la 
saturació dels entorns d'aquella zona i es va decidir estudiar el grau d’afectació. Es va 
encomanar l’estudi a una empresa especialista, que va fer un cens i va determinar que la zona 
pateix una saturació important. En aquest context, un Pla d'usos és una eina urbanística per 
decidir quina activitat econòmica es vol i intentar equilibrar-ho amb altres zones del barri. Es 
destaca que la saturació és superior a zones de Ciutat Vella i Gràcia. 
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M. A. Valdueza explica que urbanísticament les llicències d'activitat no tenen límit si compleixen 
la normativa. Per tant, l’única eina que pot ajudar a regular els locals de pública concurrència, 
que són els que generen més conflicte amb els veïns/es i l'espai públic, és un Pla d'usos. El Pla 
d’Usos és un pla especial, eina urbanística que és aprovada inicialment per l'equip de govern i 
definitivament al plenari de l'Ajuntament. Quan es vol fer un Pla d'usos la primera actuació a fer 
és la suspensió de llicències. Per tant, al mes de juliol es van suspendre les llicències per un 
termini màxim d’un any, amb 1 any de pròrroga. Caldrà doncs aprovar inicialment el Pla d’Usos 
en aquest termini. 
 
S'ha fet un cens de totes les activitats i un estudi de les qualificacions urbanístiques i la 
morfologia (amplades dels carrers, etc.) per tenir una fotografia dels locals de pública 
concurrència S’ha determinat que de l’Espanya Industrial cap a l'esquerra és la zona amb més 
concentració de locals de pública concurrència i els carrers amb menor amplada. També s'ha 
fet un estudi de plantes baixes que per l'ús que tenen no podran tenir ús comercial (habitatges, 
garatges, etc.) i s'ha fet una primera proposta per dividir l’espai en 3 zones especifiques perquè 
tenen una problemàtica diferent: 
 

 de l’Espanya Industrial cap a l’esquerra: zona més densa del triangle, Plaça Osca. Els 
carrers que arriben a Plaça Osca i Riego serien una zona d’especial atenció. 

 de l’Espanya Industrial cap al C. Tarragona: espais més amplis que poden tenir més 
flexibilitat que la primera zona. El c. Consell de Cent seria una zona d’especial atenció.  

 també es volia que el Pla d'usos ajudés a la promoció de l'eix comercial del C. Creu 
Coberta. No es vol que l’eix comercial es pugui convertir en un eix lúdic i per tant es 
podrien restringir certes activitats perquè es potenciï el comerç.  

 
De la mà de l’Àrea de Participació Ciutadana s'estan organitzant unes jornades per fer una 
diagnosi col·lectiva, per validar que la forma proposada de zonificació és la correcta i per 
decidir quin és el nivell de protecció i garantia de cadascuna d'aquest zones. Es recorda que 
cal un acord polític i l’aprovació màxim al juny vinent. La participació es farà prèvia a l’aprovació 
inicial, moment a partir del qual es poden seguir fent reunions però si no hi haguessin 
al·legacions quedaria aprovat automàticament. 
 
Xavier Farré afegeix que s’està portant a terme la fase d’entrevistes grupals amb persones clau 
que aporten una visió del territori, amb tècnics de l’Ajuntament i del Districte, i al gener es farien 
els tallers participatius amb els veïns/es. Els tallers participatius seran senzills perquè hi puguin 
participar tots els veïns/es. És interessant que més enllà de la pròpia definició urbanística, tot 
allò que no hi càpiga sigui recollit i tingut en compte per a treballar-ho des d’altres àrees del 
Districte (dinamització comercial, convivència a l’espai públic, etc.). A continuació sobre un torn 
de paraules: 
 

 Jaume Loyola pregunta pels terminis, ja que especialment el tema de la Plaça Osca i els 
carrers colindants tenen una problemàtica que ve de fa molt temps. Demana una solució 
per tota la gent afectada, ja que l'Ajuntament ha anat donant permisos i els veïns/es ho han 
manifestat reiteradament perquè ho passen molt malament. Destaca la contaminació 
acústica, que especialment divendres nit i a l'estiu s'allarga durant hores. A la Plaça hi 
acaben seient unes 300 persones perquè hi ha molts locals, i té una ressonància immensa. 
El Pla d’usos és un primer pas però vol conèixer els terminis. 

 M. A. Valdueza respon que ara s'han suspès llicències i per tant no s'hi pot fer cap activitat 
nova. Cal tenir en compte els terminis d’exposició pública, la resolució d’al·legacions i la 
negociació. La Llei marca que una aprovació inicial permet ampliar 1 any més la suspensió 
de llicències, així que caldria aprovar el Pla inicialment abans d’1 any perquè sinó la 
suspensió de llicències desapareixeria i en 3 anys no es podria tornar a suspendre. Per 
tant l'aprovació inicial hauria de ser abans d'un any i la definitiva abans de 2 anys. 

 La Regidora afegeix que amb les eines que es disposa es vol revertir una situació existent. 
Després de tenir molt clara la situació extrema de certes activitats amb repercussió a 
l'espai públic es posen a treballar amb les eines disponibles com la suspensió de llicències 
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per tal d’aturar aquesta situació que com s'ha dit és pitjor que per exemple Gràcia. Es pot 
intentar fer controls horaris, millorar la neteja, etc. i s'ha de treballar per revertir aquesta 
situació extrema, però no hi ha una solució immediata. 

 Xavier Farré destaca que s'ha obeït al que se'ls va demanar: primer que no hi hagi cap més 
bar, després fer un Pla d'usos, i seguidament fer una ordenació singular de terrasses per 
decidir com es vol que quedi ordenada la Plaça a nivell de: elements de terrasses, reducció 
d’horaris com al C. Blai, etc. tenint en compte l’activitat econòmica però amb un equilibri 
que permeti el descans dels veïns/es. 

 
6. Informació obres carrer Tinent Flomesta.  
 
S'informa que hi ha un projecte que afecta un tros del barri de Sants (carrers Càceres, 
Casteràs i Sant Frederic), un tros petit del C. Jocs florals i la Riera d’Escuder. El projecte ja 
està adjudicat i tal i com es va acordar en el Consell de barri de Sants-Badal les obres 
s’iniciaran al Gener per evitar que coincideixin amb les festes. El protocol marca que l’empresa 
ha de fer una proposta de pla, que s'ha d’aprovar pel Comitè d’Obres de l'Ajuntament. Quan es 
disposi d’aquesta informació se'ls explicarà. 
 
El passat 26 d'octubre es va fer la presentació del projecte del C. Tinent Flomesta, i es destaca: 

 Situació actual: voreres no accessibles, cablejat aeri, manca d’arbres, doble direcció, etc. 

 Proposta: seguirà el mateix criteri que tot l'espai públic remodelat del Mercat, per tal 
d’integrar aquest tram de carrer amb la mateixa filosofia que s'està fent amb la resta.  

 Planta general: 8 metres d’amplada, plataforma única, eliminació de cablejat, substitució 
d’enllumenat per estalvi energètic, col·locació d’arbrat. Es posaran tanques de protecció a 
l'escola i es proposa fer la intersecció amb el C. Càceres amb un paviment de color diferent 
per minvar la velocitat dels cotxes. Es farà un canvi en l'entrada i sortida del pàrquing. 

 Materials: els mateixos que en tota la zona. Es mostren fotografies del resultat. 

 Actualment s'està redactant el projecte i en funció del pressupost es fixarà el moment d’inici 
de les obres. Es preveu que no podran començar abans d'octubre o novembre de l'any 
vinent (prèviament cal fer el projecte, informes dels operadors municipals, aprovació per 
Comissió de govern, període d’exposició pública, procés de licitació i adjudicació, etc.).  

 
A continuació sobre un torn de preguntes: 
 

 Una veïna que fa 41 anys que viu al carrer opina que estan molt bé els que s'han arreglat 
però reclama que aquest no s'ha arreglat mai i tem que no el veurà acabat. 

 Guillem pregunta si es canviarà el color de les cruïlles que estan fetes o es quedaran igual. 
Es respon que es va detectar un problema i es va acordar amb l’àrea de Mobilitat fer-ho de 
moment es farà en l’obra licitada. Es farà la prova i si funciona es tindrà en consideració. 

 Una veïna considera una llàstima que s'hagin posat pruneres marrons al C. Moianès i 
demana que no posin aquí aquests arbres perquè dóna molta tristor.  

 Miquel Angel proposa que la densitat dels arbres no es mengi la llum dels fanals i que la 
plataforma del carrer sigui còncava o convexa perquè reculli l'aigua. Sinó es fan tolls 
d’aigua en carrers quan cauen pocs litres, i normalment coincideixen amb els passos de 
vianants. M. A. Valdueza respon que quan es fa plataforma única la solució és recollir 
l’aigua cap al mig però com que el carrer porta la direcció de l’aigua no hauria d’haver-hi 
cap problema. En tot cas BCASA és l'empresa municipal encarregada del clavegueram i 
haurà de fer un informe previ. 

 Jordi Suñé apunta que quan es comenci després de les festes de nadal el c. Càceres, com 
que passarà per aquesta cruïlla, ja es farà amb aquest tipus de paviment diferent. Es 
respon que efectivament amb les obres que comencen ara ja es recull aquesta proposta. 
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7. Torn obert de paraules.  
 

Comentari / pregunta Resposta 

Una veïna denúncia una façana en mal estat del 
C. Jocs Florals on no s’ha fet mai cap inspecció 
i pregunta si s'ha previst actuar. No se’ls ha fet 
cap demanda d'ofici per l’arranjament de la 
façana mentre que sí s’ha fet als veïns que mai 
han sofert despreniment de façana.  

La Regidora respon que d’ofici no es fan inspeccions, 
a no ser que hi hagi hagut problemes concrets. Pren 
nota de la demanda i es mirarà per disposar 
d'informació. Se li farà retorn. 

Joana comenta que s’ha donat permís per posar 
un local de Cànnabis al c. Galileu, tocant al C. 
Melcior de Palau, i tem que hi hagi problemes a 
l’exterior. 

La Regidora respon que és un local amb llicència i 
entén que compleix la normativa. Aquests tipus de 
locals estan molt controlats per la normativa. 

Marta comenta que al C. Noguera Ribagorçana i 
carretera de la Bordeta hi ha un local que es va 
tancar i ara s'ha tornat a obrir, i cada nit hi ha 
problemes. Diu que no es pot dormir i els veïns 
tenen dret a poder descansar. Cal tenir 
consideració amb les persones. 

Es pren nota de la demanda i es mirarà per fer-ne 
seguiment. 

Cristina pregunta sobre el solar del C. Priorat. 
S'ha parlat vàries vegades i pregunta com està 
el tema ja que se'ls va dir que al setembre 
estaria resolt, després a l’octubre, etc. 

 

La Regidora respon que és un tema prioritari que es 
pregunta cada dia i són coneixedors de la urgència 
per dignificar l'espai. S’està treballant i fa setmanes 
que s’està fent pressió per a que la proposta s’acabi 
aviat. Destaca que no s’aprovarà res fins que no es 
parli amb els veïns i arribar a consensos.  

Josep Olivella reclama l’ascensor del C. Antoni 
Capmany entre Sant Medir i Tinent Flomesta, 
que puja a la Rambla de Sants. Es va fer una 
reunió al juliol perquè feia 2 mesos que no 
funcionava, i al mes de novembre encara no 
funciona. S’han fet trucades constants al 010, 
on es demana el DNI, es dóna un número de 
reclamació i es respon automàticament que ho 
faran aviat. Recorda que es van inaugurar els 
jardins i l’ascensor ja no funcionava, i fa 6 
mesos. Si és impossible d’arreglar-lo voldria 
saber el per què i on es poden dirigir perquè 
se'ls tingui en compte, ja que el necessiten. 

 

Nuria Falcó recorda que en l’anterior Consell de 
Barri ho va demanar, quan feia 2 mesos. Ara ja 
en fa 5. Pregunta si està així per manca de 
pressupost o per culpa de l’empresa i demana a 
l'Ajuntament que faci les coses bé. És un 
ascensor necessari i no es pot acceptar que hi 
digui que està en manteniment. 

La Regidora els dóna tota la raó, recull les crítiques i 
les transmetrà. Informa que tant les escales com els 
ascensors passen una fase de prova programació, en 
la que es fa un calibratge de pes i ús i es valoren els 
efectes que deriven de les averies i els actes incívics. 
Durant aquest període de prova, que acaba aquesta 
setmana, l'equip de manteniment no actua (i es 
queden aturades) fins al dia següent. També s'ha 
valorat que gairebé el 80% dels cops que s'han aturat 
ha estat per actes incívics, bloquejos intencionals.  

S’està al darrere dels responsables tècnics de les 
empreses municipals responsables del manteniment, 
també des del director d'urbanisme de l'Ajuntament.. 
Una veïna comenta que es pot posar un recurs legal 
al Ministeri d’Industria.  

Xavier Farré explica l’averia i que el manteniment de 
l’ascensor a la primera fase el feia una empresa i que 
la resta del calaix la va guanyar una altra empresa. 
Finalment es va canviar i la gestió i manteniment ho 
fa directament una empresa municipal.  

Maurici Costa comenta: 

 Hi ha una reunió pendent amb els veïns/es 
més afectats per parlar de possibles 
solucions, però han passat mesos i ningú els 
ha anat a veure.  

 Hi ha veïns que posen ampolles d’aigua 

La Regidora respon que s’agendarà una reunió per 
valorar les millores. S’ha anat diverses vegades amb 
l'equip tècnic d’inspecció al 122 per mirar alternatives 
i s'ha fet una sèrie de propostes per reduir l'impacte 
(il·luminació de la pèrgola, paperera, etc.) Bimsa està 
estudiant les propostes.  
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perquè l’ascensor es pari. Les escales de 
pujada o baixada a vegades no funcionen.  

 A l'espai que dóna al primer pis, la primera 
zona verda està vallada però s'hi posen cada 
dia 20 nois/es amb música i fent sorolls fins a 
la matinada, i ho deixen brut. Els gossos i els 
seus amos ho utilitzen com un pipi can.  

 Al pàrquing que s’entrava per Burgos hi ha 
una senyal clara amb la prohibició de circular 
però els cotxes hi passen. Pregunta on s'ha 
de fer la reclamació perquè és perillós.  

Joan Sanroma respon que s’està elaborant un 
informe sobre actes incívics i Xavier Farré afegeix 
que són conscients de la problemàtica de la zona i 
s'està pensant en fórmules per evitar aquesta invasió 
de la intimitat.  

Una veïna pregunta si es podrien posar càmeres a 
les escales i es respon que en principi no, no és tan 
senzill. 

 

Josep Beltran com a afectat del C. Burgos 
pregunta per l’estat i si està ja pressupostada 
l’actuació en aquesta zona, afectada de la 3a 
fase, perquè fa molt temps que no se'ls ha 
comentat res. Opina que alguns habitatges que 
s'han visitat no estan en bones condicions i 
informa que es va buidar un habitatge i es va 
donar permís per fer obres, un local que no té ni 
cèdula d’habitabilitat.  

Com a president del Club Ciclista Catalunya-
Barcelona vol agrair a l’equip de govern i a tots 
els grups municipals de l’oposició, especialment 
a Ciutadans, per la presentació al Plenari de la 
proposta de la matinal ciclista, i fa extens 
l’agraïment al Consell i al Gerent per poder 
realitzar la matinal el proper dia 19 de març. 
Destaca que el barri torna així a ser un impulsor 
de l'esport en els projectes de la ciutat.  

La Regidora li agraeix en nom de Barcelona en Comú 
per l’esforç que fa per portar l'esport als carrers del 
Districte. Recorda la total disposició per trobar les 
millors maneres per fer-ho, tenint en compte que és 
el Districte que dóna més llicències a l’espai públic. 
Espera que sigui un acte que llueixi i engresqui a 
moltes persones a participar-hi.  

Sobre el C. Burgos es respon que es té en compte i 
que sí que es poden fer reformes.  

 

 

Es comenta que a la Bordeta hi havia un local 
bastant conflictiu que es va aconseguir tancar 
via denúncia per part del Districte. Ara s’ha 
tornat a obrir.  

Es respon que quan un local té llicència i compleix 
amb els requisits no es pot tancar, només els que ho 
incompleixen. El local s'ha traspassat i es farà un 
seguiment acurat de la situació. 

Lluís Arsimon pregunta per la casa ocupada al 
final del C. Creu Coberta i la urbanització 
pendent. Ara farà un any que hi ha una senyal 
d’urbanització.  

La Regidora respon que l’Ajuntament té interès de 
tirar endavant el PERI d’Hostafrancs perquè és 
positiu pel barri, són guanys perquè hi haurà un 
equipament, etc. S'ha intentat fer tot el procés judicial 
i estan a l’espera de la resolució judicial perquè 
aquestes persones marxin amb l’acompanyament de 
l'Ajuntament necessari.  

Francisco recorda que sempre hi havia hagut 
una entrada de Metro al C. Jocs Florals. 
Pregunta si està previst fer-la o si s’està 
esperant solucionar el tema de Can Vies.  

 

Paquita Giné recorda que fa aproximadament 
mig any es va fer el c. Blanco, però l’entrada 
amb el C. Joan Güell ja està feta malbé. Es 
podria reclamar a l’empresa. 

La Regidora respon que s'anirà a mirar des de 
Serveis Tècnics en breu.  

Carles Mas pregunta si hi ha proposada una 
actuació al C. Puiggarí, que seria la darrera de 
la zona. Les voreres són petites, la il·luminació 
és deficient, hi ha cablejat elèctric, etc.  

La Regidora respon que de moment el C. Puiggarí no 
està previst entre les següents i més properes 
actuacions. 
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Rafael pregunta si l’Ajuntament ha donat a Can 
Vies llicència d’obres i d’establiment, ja que han 
fet obres, tenen un bar que funciona il·legalment 
i hi ha gent que hi viu.  

Demana fer una reunió del grup de seguiment 
de les obres de la cobertura, ja que ha passat 
una any des de la darrera, i si la Regidoria els 
pot agendar una reunió de la Plataforma amb 
l’Alcaldessa, ja que per Festa major els va dir 
que s’hi reuniria.  

La Regidora recorda que hi ha un posicionament com 
a govern municipal. De moment no hi ha novetats en 
aquest sentit, i cal intentar compatibilitzar l’existència 
i permanència de l’edifici amb la mobilitat. Entén el 
seu posicionament però té un context, unes 
explicacions i una història. El Govern intentarà trobar 
la millor solució per tothom sense crear solucions de 
conflicte.  

La Regidora té agendada una reunió però si cal farà 
també la intermediació amb l’Alcaldessa 

Una veïna pregunta quina llicència es donarà a 
un local de la Plaça Osca de massatges i 
depilació, perquè l'estan arreglant. 

La Regidora respon que els locals de la Plaça poden 
rebre llicència d'obres però no d’activitat. El propietari 
pot fer les obres que convinguin però en el moment 
en que demani llicència d’activitat no la podrà rebre. 

 
Finalment, s’agraeix la presència i les intervencions de les persones assistents i sense més 
comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


