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 ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

Data: 05 de juliol de 2017, 18.30h 

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, Consellera Grup municipal PSC 
Maria Riba, Consellera Grup municipal BeC 
Sergi Sarri i Camargo, Conseller Grup municipal Convergència 
Jordi  Fexas  i Massanés, Conseller Grup municipal ERC 
Fernando Alcalde, Conseller Grup municipal C’s 
Josefina Malias, Consellera Grup municipal CUP 
 
Representats de les entitats: 
Sants 3 Radio – El3.cat 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
Centre Social de Sants 
Club Ciclista Catalunya-Barcelona 
Afectats Entrada AVE 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 
Veïns i veïnes: 23 
 
Total assistents: 40 
 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informacions sobre el barri de Sants. 
3. Informació Campanya sensibilització ciutadana i comercial per a la millora de la neteja. 
4. Presentació Normes Reguladores de la Participació ciutadana. 
5. Estat actual del Pla d’usos. 
6. Informació obres c/ Càceres. 
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 esmena es dóna per aprovada l’acta de l’anterior reunió. 

2. Informacions sobre el barri de Sants 
 
Laura Pérez, Regidora del Districte, dóna la benvinguda i recorda que en l’anterior Consell es 
van repartir unes butlletes per recollir impressions sobre el barri, sobretot per aquelles persones 
a qui els costa més parlar en públic i de cara a la Mesura sobre Convivència i Espai públic. Es 
va veure que surten temes molt concrets que ajuden a donar seguiment tècnic, com per 
exemple esments del c. Blanco, Melcior de Palau, etc. Així que a partir del proper Consell de 
barri i a proposta de la Vicepresidència s’habilitarà un espai per recollir també aportacions per 
escrit, i entre Consells es farà el seguiment i es donarà el retorn. 
 
Molts dels temes sorgits en l'anterior Consell van ser contestats, però dels altres es fa un repàs 
ràpid, ja que els consellers/es i tècnics els han treballat:  
 

 Mobiliari urbà i accessos als Jardins de la Rambla de Sants: s'ha informat al servei de 
neteja per fer intervencions més completes i intensives. S'està buscant una solució 
alternativa al disseny dels bancs, que han estat malmesos per males pràctiques. Es busca 
un sistema resistent per no haver d'estar constantment canviant el mobiliari, que té un cost 
pels ciutadans/es. S’ha iniciat la campanya d’educadors d’oci nocturn, amb l’objectiu de 
conscienciar als usuaris/es del jardí sobre la importància de tenir cura dels espais. Sobre 
els ascensors s’informa que no es té constància de més incidències. 

 Oci nocturn: avui s'explicarà l'estat del Pla d'usos de la Plaça Osca. La campanya d’oci 
nocturn porta molts anys desenvolupant-se, així que cal trobar on és efectiva i com 
treballar-ho, amb la idea de sensibilitzar sobre la necessitat de compatibilitzar l’oci amb el 
descans veïnal en espais concrets.  

 Obres: 
o C. Càceres: avui s'explicarà més concretament. 
o C. Burgos: es donarà més informació properament i es convocarà la Comissió de 

seguiment. En aquest moment es troben en la 1a fase d’expropiació (Unitat C, espai 
que es troba entre Burgos amb Riera de Tena), ja aprovada. Ja està publicada la 
Declaració de Béns i Drets, i hi ha el projecte de fer-hi els pisos de protecció oficial pel 
reallotjament dels afectats. El pressupost ja s'ha dotat. 

o C. Blanco: problema dels contenidors i motos a la vorera. Es va instal·lar un fitó al 
costat dret del carrer per dificultar l’estacionament indegut de vehicles, i després de 
l’avaluació es veu que continua havent-hi problemes. S'ha informat per tant al 
Departament d’Obres per col·locar un altre fitó, impedint així l’aparcament però sense 
impedir el pas de vianants. 

 Rambla Badal: s'han fet algunes cates per tractar la fuita d’aigua, i s’està pendent 
d’identificar on es troba el problema. S'ha d'acabar l’informe tècnic però probablement 
s'haurà de fer obres perquè hi ha un problema de sortida aigua. 

 Mesura de relacions de proximitat: es va fer el recull de propostes, que s’intentaran 
seguir recollint a cada Consell de barri.  

 Pla Buits: al c. Vallespir 12 s'han fet 6 activitats, de març a juny, adreçades a espais 
veïnals. També l’Hort d'en Queni està funcionant molt bé i s’intenta treballar amb el veïnat 
per, sobretot al principi, tractar les possibles molèsties que puguin sorgir amb l’activitat. La 
idea és aprofitar l'espai per fer activitats, i s'està tramitant el permís i treballant amb el 
veïnat per fer un mural pintat. 

 C. Priorat: han entrat mails i requeriments sobre si es tancava l’espai a l'estiu. S’informa 
que el solar es tancarà entre el 15 de juliol i el 15 de setembre tot el dia, com l’any passat, 
per evitar molèsties fins que l’espai canvií en breu. 
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 C. Guitart i Melcior de Palau: s’ha fet una visita tècnica arran de les demandes 
(senyalitzacions, aparcament, pipi can, etc.). La consellera i els tècnics van fer una visita i 
es proposen algunes solucions que ja s’han comunicat. 

 C. Viriat: està projectada la residència d’estudiants i informa que l'inici d’obra es preveu en 
1 més. El sòl propietat de la construcció és més gran que el voral de la illa i hi haurà 
afectacions durant l'obra, així que es farà un tancat en breu. 

 Temes varis: s'han recollit des de serveis tècnics les demandes sobre la vorera de Can 
Mantega i s'estan estudiant les possibles intervencions. El mateix passa amb el bassal de 
fang de Plaça de Sants. 

 Metro i accessibilitat a Plaça de Sants: s’informa que en la priorització, de TMB i a 
proposta de la Generalitat, d’accessibilitat de metro de la ciutat de Barcelona no està 
inclosa la Plaça de Sants, així que es segueix fent pressió perquè pensen que hauria de 
ser una de les prioritats. 

 
3. Informació Campanya sensibilització ciutadana i comercial per a la millora de la 

neteja. 
 

David i Eva, educadors/es ambientals de la campanya, informen a continuació sobre la 
Campanya de sensibilització ciutadana i comercial per la millora de la neteja dels carrers i 
places de la ciutat. Es destaca: 
 

 Hi ha 100 informadors/es a tota la ciutat, 20 exclusivament a comerços (especialment pel 
tema dels residus i la seva gestió), i 80 dividits en els 10 districtes. Al Districte de Sants – 
Montjuïc, per tant, hi ha 8 educadors/es. 

 Es tracta d’una campanya de sensibilització ciutadana i comercial amb informadors al 
carrer en tots els districtes de la ciutat durant 12 mesos, de febrer a febrer, per apoderar i 
fer corresponsables els veïns i veïnes envers els temes de neteja de la ciutat. Es destaca la 
importància de fer responsables a la ciutadania, no només al servei de neteja. Ells recullen 
informació i informen als ciutadans/es. 

 Objectius: identificar i corregir les males pràctiques de la ciutadania en relació a la neteja 
de l’espai públic, millorar la percepció ciutadana sobre la neteja de la ciutat, sensibilitzar 
sobre la necessitat de col·laborar en el manteniment de la neteja dels carrers i places de la 
ciutat, a part d’implicar als comerços. 

 Enquesta: al Febrer es va realitzar una enquesta per a l’obtenció de dades i intentar així 
entendre la  ciutadania i els seus comportaments. 

 Actuació interacció amb ciutadania – gossos: campanya a les zones amb aglomeració 
de gossos per intentar conscienciar als propietaris sobre la recollida d’excrements, portar-
los lligats, on poden anar, etc. Es va fer especial èmfasi en que les deposicions no només 
van a la paperera sinó al contenidor de rebuig i que cal tirar aigua amb l’ampolleta en els 
orins, per evitar malmetre el mobiliari urbà. S’adjuntava un mapa d’àrees de gossos. 

 Actuació interacció amb ciutadania - mobles i trastos vells: es va passar per tots els 
carrers del districte, picant a les porteries i penjant cartells informatius amb el dia que toca 
la recollida de trastos vells, per evitar trobar-los fora de dia. 

 Correcte ús de papereres: es van posar vinils al voltant de determinades papereres 
(Plaça Marina, Espanya Industrial, Navas) per fer un joc de basquet, parlant especialment 
amb joves i explicant-los l'ús de la paperera. També es va fer una petita enquesta a les 
persones de la Plaça per demanar la seva opinió sobre els usos de les papereres. 

 Seguiment punts negres: especialment pel problema de la neteja. Passen diàriament per 
veure com evolucionen els punts, i treballen uns indicadors per veure si la campanya 
evoluciona i s’incideix a la ciutadania. El resultat és que els espais milloren. 

 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
 

 Albert comenta que s'ha trobat casos de gossos que veuen a les fonts i s’amorren, i quan 
es crida l’atenció als propietaris aquests s’encaren. Creu que és important a part d’avisar-
los buscar alguna alternativa perquè no s'hagin d’amorrar a l’aixeta.  
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 Francisco Grau felicita la feina que fan, ja que els veu pel carrer, però creu que caldria 
controlar més el reciclatge dels contenidors (per exemple al contenidor marró hi ha de tot). 
Les botigues són les que ho paguen.  

 
Es respon que hi ha 8 informadors/es per tot el Districte de Sants-Montjuïc, treballant 8 hores al 
dia i per parelles, passant per tot el barri, però costa molt veure-ho tot. Treballen des de la 
pedagogia, la conscienciació i la corresponsabilitat, i si veuen alguna persona fent una mala 
pràctica en prenen nota, s’hi apropen i hi parlen, ja que moltes persones potser ho 
desconeixen. No treballen des de la sanció. Les dades van a Coordinació, que fa els informes 
per a que el Districte decideixi. Sobre els comerços, s’explica que els 20 educadors/es 
destinats miren si es fan males pràctiques, sobretot amb els contenidors, i si és això se’ls crida 
l’atenció i se’ls explica.   
 
4. Presentació Normes Reguladores de la Participació ciutadana. 
 
Àngels  informa sobre les noves normes reguladores de Participació Ciutadana, que es 
presenten a tots els consells de barri i que s'han vingut treballant amb diferents col·lectius i 
veïns/es implicats, i també a nivell de ciutat. Es destaca: 
  

 Antecedents: aquesta normativa no parteix de zero, sinó que ve de les normes de 
participació que han existit durant els diferents mandats. Aporta 5 punts principals:  

o Impuls de la iniciativa ciutadana com a motor de la participació, punt més important 
perquè la iniciativa ciutadana guanya un pes molt específic. 

o Clarificació dels canals de participació: processos, òrgans, fòrums i consultes. 
o Reforç de la democràcia directa: impuls de les consultes ciutadanes. 
o Sistema de garanties i control (més fiabilitat i transparència). 
o Participació presencial / digital: plataforma de participació digital 

(decidim.barcelona) a traves de les xarxes. 

 Òrgans de participació: òrgans de ciutat (Consell de ciutat i consells sectorials), de 
Districte (Consells sectorials; Consell ciutadà; Audiència, que es convoca cada 3 mesos; o 
fòrum ciutadà)  i de barri (Consells de Barri).   

 Sistema de participació, canals i actors: es defineix què són els processos participatius 
(per exemple el del Triangle de Sants) els Òrgans de participació, els Canals puntuals i les 
Consultes ciutadanes, que serveixen entre altres per conèixer l’opinió dels ciutadans/es 
respecte una temàtica. Fins ara només podien ser impulsades per part del govern i 
regidors/es i ara s’obre la porta a poder convocar consultes i processos per part dels 
ciutadans, amb l’objectiu d’empoderar-los per incidir en l’agenda política i incloure els 
temes que es vulguin debatre. Es preveu que amb 15.000 signatures es pugui iniciar una 
consulta ciutadana (5.400 al Districte), amb 10.000 un procés participatiu (3.600 al 
Districte) i amb 9.000 s’incorporin punts a l’ordre del dia en el Ple (1.800 al Districte). Al 
barri de Sants 612 signatures per la convocatòria d’un Consell de barri i 817 per un procés 
participatiu. 

 Elements destacats del nou Reglament: Pautes i garanties de rigurositat mínima 
(informació, debat i retorn), retorn obligat per part del govern municipal de comunicar la 
seva valoració en un termini màxim de 60 dies des de la seva finalització, es promou la 
pluralitat i la diversitat i la paritat de gènere en la composició dels òrgans, s’estableix el 
nombre de convocatòries dels Consells de Barri (entre 1 i 4 sessions anuals) i en les 
Consultes ciutadanes el vot directe al conjunt de la ciutat i, excepcionalment, a nivell de 
districte i no s’exigeix un mínim de participació. 

Calendari: es va fer l’aprovació inicial el 19 d'Abril, ara està en exposició pública durant 3 
mesos perquè els ciutadans/es i entitats presentin al·legacions (fins al 25 de juliol) i es preveu 
que al plenari de setembre s'aprovi definitivament.  
 
La informació està penjada a decidim.barcelona, on hi ha disponible la normativa ampliada i es 
poden fer les aportacions que considerin. 
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5. Estat actual del Pla d’usos. 
 
Laura Pérez destaca que molts veïns/es i entitats han participat en el procés del Pla d’Usos del 
Triangle de Sants i Hostafrancs, i s’explica que:  

 El projecte parteix de moltes demandes veïnals i d'una diagnosi. S'ensenya el 
perímetre comprès entre Passeig Sant Antoni, Tarragona i Creu Coberta, gairebé 25ha. 
És un espai de la ciutat amb un ratio d’establiments més elevat que zones del Raval o 
de Gràcia (19 per cada 1.000 habitants), fet que va motivar començar a treballar el Pla.  

 Al Juliol del 2016 es va suspendre l’atorgament de noves llicències de concurrència 
pública en aquesta zona. 

 La zona està dividida en 3 degut a diferències urbanístiques, de problemàtiques, de 
teixit comercial, etc.: Triangle de Sants, Creu Coberta i zona d'Hostafrancs.  

 Des de la suspensió s'ha treballat en diferents espais de participació amb l'objectiu de 
potenciar el comerç tradicional, amb el treball de les associacions de comerciants que 
han participat. 

 El Pla prohibeix l’obertura d’activitats de concurrència pública a la Plaça Osca, c. Riego 
i entorns, i a la resta del triangle es vol intentar noves concentracions, per criteris 
urbanístics.  

 L’objectiu és prohibir l’obertura de noves activitats amb concurrència pública i potenciar 
l’eix comercial.  

 Es va decidir, després de realitzar mesures sonomètriques a la Plaça Osca, reduir 1 
hora el tancament de terrasses (des del mes de maig), a les 23h entre setmana i a les 
00h divendres i vigílies de festiu.  

 La proposta ha passat per la Comissió de l'Ajuntament de Barcelona d’Ecologia 
Urbana, on es debat a nivell polític amb la resta de grups. Hi havia un compromís previ 
de fer el període d’al·legacions a 2 mesos però es va fer a 1, això que els ha obligat a 
ampliar el període d’al·legacions fins el 31 de juliol. Per tant després del debat polític 
s’espera poder fer l'aprovació final. 

 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
 

 Antoni Pachon, veí de la Plaça Osca, diu que sembla que s'ha millorat una mica però 
insisteix que els veïns/es de la Plaça afectats o marxen, perquè és un problema sense 
solució ja que s’ha arribat tard, o s’aplica una normativa de condicions específiques per a la 
insonorització de finestres. Ho va preguntar i li van respondre que s'havia de dirigir a 
l’oficina d'habitatge, però que no hi ha una normativa específica. Demana si s'està pensant 
i si se'ls ajudarà en aquest sentit, perquè la normativa és la general per totes les zones i 
aquí tenen un problema concret.   

 

 Un veí del c. Riego comenta que tenen el mateix problema que a la Plaça Osca. Hi ha 2 
bars restaurants, i proposa que apliquin la mateixa mesura que a la Plaça Osca, es 
controlin els sorolls i que a les 23h tanquin. Diu que fan el que volen i ell porta anys 
insistint: hi ha cotxes tot el dia, les terrasses tanquen tard, hi ha fums que entren per 
darrere, etc. 

 
Es respon que la situació ve donada per l’ús intensiu i de forma privativa de les terrasses a la 
Plaça. El primer que van fer va ser reunir-se amb els veïns/es, que seguien demanant 
actuacions, i van entendre que calia limitar els establiments, tal i com indiquen els números 
sobre la densitat (per sobre de llocs com Gràcia o Ciutat Vella). Per tant es va suspendre la 
possibilitat d'obrir més llicències i es va procedir a l’ordenació mitjançant el Pla d'Usos. Un cop 
estigui acabat, es començarà amb l’ordenació singular de les terrasses de la Plaça, on es 
podrà treballar l’ordenació urbanística i de les terrasses (com en el cas del c. Blai). S’emplacen 
a la tardor a començar a treballar en l’ordenació singular i es faran les convocatòries pertinents 
perquè els veïns/es i restauradors puguin participar. 
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Sobre els ajuts, es respon que s’informaran a fons i se li informarà degudament.  
 
També es mirarà la qüestió dels restaurants del final del c. Riego i s’avisarà a la inspecció i 
GUB per a que facin les visites pertinents. 
6. Informació obres c/ Càceres. 
 
Joan Sanromà informa sobre la situació de les obres que s'estan fent als carrers Càceres, 
Riera d’en Tena i Jocs Florals (dels carrers Sant Frederic i Casteràs ja es va parlar al Consell 
de barri de Sants – Badal). Estava previst que les obres acabessin en 8 mesos però s'han 
trobat una sèrie de problemàtiques: els refugis (previstos ja en les obres però no tal com s’han 
trobat) i canalitzacions d’Agbar (que es desconeixien i no estaven previstes).  
 
El fet de trobar refugis implica que quan s’obre un espai ha d'actuar el servei d’Arqueologia per 
poder fer una fitxa dels refugis i veure el seu estat de conservació i les possibles intervencions, 
fet que ha portat a l’endarreriment de les obres. Per tant les obres previstes en 8 mesos 
acabaran en 11 mesos, així que la data de finalització és el 15 de desembre de 2017. Es 
detalla: 
 

 C. Jocs florals: ara s’està fent Càceres i juntament amb Jocs Floral que es va començar a 
principis de juny, la data de finalització prevista és de 3 mesos. 

 A principis de juliol es va fer un tall a Begur durant 1 més, i finalitzar el tram de Casteràs 

 Pendent del C. Càceres i la totalitat de la Riera d’Escuder, que estava previst pel setembre 
però acabarà al desembre.   

 
Si alguna persona està interessada en els refugis, s’informa que el proper dilluns dia 10 de juliol 
a les 18h (Sala Anselm Cartañà) hi haurà una taula rodona amb l’arqueòleg que ha fet 
l’informe, per explicar l’estat de la qüestió i on es mostraran imatges sobre aquest i altres 
refugis.  
 
7. Torn obert de paraules. 

 
Comentari / pregunta Resposta 

Amparo Gascon comenta que del c. Premià al c. 
Sant Antoni, la pujada de l’espiral, hi ha unes 
parets on han fet focs, estan cremades i fetes 
malbé. Per allà passa molta gent i demana que 
es tingui en compte. Sap que fan neteja però les 
parets estan brutes.  

Es respon que es pren nota, i l’equip tècnic ho anirà a 
visitar.  

Albert Fernàndez diu que al c. Vallespir, a partir 
del nº42 fins a l’av. Madrid, hi ha una renglera 
d’arbres amb un sot molt gran perquè hi falta 
terra. Creu que és un perill i caldria que 
s’omplís. 

Pregunta com es pot assabentar dels propers 
consells de barri.  

Es respon que es pren nota del tema dels arbres. 
Sobre el Consell, s’informa mitjançant cartells a 
l'espai públic (tot i que hi ha saturació i és difícil fixar-
s’hi), via correu electrònic i via web.  

Ramon Aiguader, veí del c. Violant d’Hongria 
amb Tenor Massini, diu que fa 35 anys que hi 
viuen i mai s'ha fet cap actuació a les voreres, 
que estan fetes malbé, mentre que els carrers 
adjacents s'estan remodelant. Afegeix que hi ha 
fitons perquè els cotxes no hi aparquin però són 
vells i rovellats. Pregunta si es preveu fer alguna 
actuació.  

Es respon que és una de les següents prioritats, però 
ara mateix no hi ha pressupost ni projecte. Està a la 
llista i és una prioritat, que s'espera poder desencallar 
però de moment no l’any que ve. 
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Joana agraeix que s’hagin posat bancs a la 
Plaça de Sants, tal i com va demanar, i sol·licita 
també bancs a Can Mantega.  

Es respon que posar bancs no és fàcil i sovint costa 
convèncer l’equip tècnic. Insistirà fins tenir-ne també 
a Can Mantega, una insistència necessària. 

Enric Segura pregunta què s’està fent a 
l’Agapito, ja que hi van fent obres. 

Es respon que s’ha presentat el projecte de la Model 
del s.XX en algun Consell i han vingut alguns dels 
col·lectius de joves a parlar-ne. S'està habilitant 
l’espai interior, amb certes dificultats perquè havia 
estat tancat i quan s'ha començat a fer han sorgit 
imprevistos. S’està fent una rehabilitació per donar-li 
ús a l'espai sense obres en profunditat: neteja, 
serveis bàsics, etc. I es farà la cessió a la Federació 
de Festa Major i al col·lectiu de joves, que porten 
molt temps treballant i han muntat un projecte, 
s’estan esforçant i s'han presentat al Consell i a 
través d'activitats. Si manca informació específica els 
poden posar en contacte. Entraran en breu. 

Olga Masgrau pregunta si quan acabi la zona de 
l’entorn del Mercat de Sants, de cara al futur es 
preveu fer la Rambla Badal de C. Sants fins 
Antoni Capmany. Creu que la Rambla està 
descuidada i és gens atractiva, amb rajoles 
trencades. Diu que li indigna veure que es vol 
fer la Meridiana o Glòries quan hi ha zones de 
barri descuidades, com també c. Vallespir, 
Almeria, etc. Pregunta si de cara al futur es 
preveu fer aquesta part més atractiva. 

Es respon que sobre Rambla Badal es va fer un 
debat intern però encara no n’han tret conclusions. 
Es va voler encarregar un estudi sobre una possible 
intervenció integral, i és cert que està degradat. Al 
proper Consell se l’informarà, però si finalment es vol 
estudiar fer-hi una gran obra es podrà fer també 
alguna intervenció. 

 

Josep Beltran insisteix en la seva petició sobre 
la situació de les expropiacions al c. Burgos. 
Segons l’anterior acta en un termini breu 
s’havien de convocar reunions informatives, 
però han passat 3 mesos i no han existit. Han 
rebut amb sorpresa la circular notificant que 
havien retallat la totalitat de l’expropiació i que 
es faria només una fase. Pregunta el per què de 
les modificacions i si es farà la reunió abans del 
proper Plenari.  

Es respon que les expropiacions s’han dividit per 
fases. La Comissió de Seguiment s'ha de convocar 
en breu, perquè hi ha altres temes a comentar sobre 
propostes d’obra i modificacions. El tema s’ha 
comentat a l'inici del Consell de Barri i en aquesta 
Comissió de Seguiment es podrà debatre més 
extensament. La reunió es farà al juliol, abans de 
vacances. 

Emili Garrido diu que a les biblioteques no hi ha 
prou cadires, i tanquen al mes d’agost i 
dissabtes. Caldria procurar que tots els dies 
estiguin obertes, perquè la gent gran hi va. Diu 
que les noves funcionen millor però per exemple 
la de l’Escorxador tanquen i la de Compte de 
Belloch hauria d'estar acabada. Considera que 
caldria més espai per la gent gran.  

Es respon que és cert que hi ha un dèficit 
d’equipaments, d’espais de gent gran igual que de 
joventut. S'està intentant accelerar el tema dels 
equipaments en la mesura que es tenen oportunitats, 
ja que no tots són possibles en el mateix mandat. 
També les sales d'estudis són un problema, sobretot 
en èpoques d’examen com per exemple al Vapor 
Vell. Sobre les obres que comenta es pot fer la 
consulta, però el control de l'obra no és del districte 

Un veí del c. Antoni Capmany amb Sant Medir 
explica que voldria posar aire acondicionat i ho 
ha demanat a vàries empreses, però li diuen 
que està prohibit posar-ho a la façana. Ell veu 
però en altres edificis que ho posen a la repisa. 
Demana on s'ha de dirigir per rebre 
assessorament.  

Es respon que hi ha un debat sobre les normatives 
d’aplicació. L’ordenança ordena la ubicació dels 
aparells però la seva aplicació no és tan clara ni fàcil 
de seguir. L’IMPU gestiona aquestes qüestions però 
es pot anar a l’oficina d'habitatge (c. Antoni Capmany 
23) i preguntar i sinó al Districte se li pot fer algun 
aclariment. En tot cas se li pren nota del telèfon per 
resoldre-ho.  
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Lluis Argimon pregunta sobre la policia de barri, 
de proximitat i la policia conjunta amb els 
Mossos d’Esquadra.  

 

Es respon que la Policia de proximitat té un programa 
en desenvolupament, que ve d'un Pla Director de la 
GUB. La coordinació entre els Mossos d'Esquadra i 
la GUB s’està fent i s'estan reorientant les prioritats 
de la GUB en diferents espais del Districte perquè 
tinguin més temps, però no s'està arribant a tot. És 
cert que hi ha dèficits en la GUB i s'espera que amb 
la policia de barri s’incrementi i es vegin els resultats. 

Francisco Grau demana més control sobre el 
que passa a la Rambla de Sants: brutícia, 
botellon, incivisme, etc. Caldria una mica de 
control i neteja.  

Afegeix que el c. Priorat està brut i caldria 
controlar-ho o posar sancions. Finalment, 
agraeix a la Regidora la tasca que s'està fent.  

S’agraeixen les seves paraules i es pren nota de les 
demandes sobre la Rambla i el c. Priorat, que amb 
les accions s'intentarà millorar. 

Jaume Puig, afectat pel parc del c. Priorat, 
pregunta si es farà una neteja abans del 
tancament del 15 de juliol al 15 de setembre. 
Afegeix que fa més d’un mes es van deixar unes 
tanques. Finalment, pregunta si es sap alguna 
cosa més sobre les obres definitives de final 
d’any. 

Es respon que es pren nota sobre les tanques i es 
demanarà la neteja prèvia. Ara estan fent el projecte 
executiu, i després es farà la licitació i en principi 
s’aniria fins a la primavera del 2018 per l’execució de 
les obres.  

Lluis Argimon comenta que pel carril bici de 
Joan Peiró a Plaça de Sants han tret un carril de 
circulació. L’ambulància s'ha de posar al carril i 
els bombers han d'anar a Consell de Cent i 
pujar per la carretera. Considera que en general 
està bé però aquest tram de carril bici no.  

Es respon que s'ha patit la implementació d’algunes 
part de carrils bici que estan creant problemes, com 
la pèrdua d’espais de càrrega i descàrrega, i s'ha de 
seguir estudiant per trobar la millor solució. S’ha de 
mirar de treballar el problema per a que no creïn 
conflictes al veïnat. 

Una veïna del c. Antoni Capmany diu que al c. 
Pavia hi havia uns arbres que van tallar i no els 
han tornat a posar. Pregunta si hi posaran 
arbres o serà un pipi can.  

Es respon que es pren nota i es mirarà.  

 
Es desitja bona festa major i s’informa de l’opció de tenir una jornada de portes obertes de la 
Lleialtat Santsenca, projecte que es troba en fase d’entregar l'obra. Els gestors coordinadors de 
la Lleialtat s'han constituït i s'està fent el procés de concurs per a la seva gestió cívica. La 
inauguració formal serà amb l’inici de les activitats, però la jornada de portes obertes comptarà 
amb activitats (exposició, taules i altres), juntament amb la Coordinadora, i es convida a 
tothom.  
 
Joan Sanromà informa de la petició durant molt de temps de posar una placa a la Plaça Joan 
Peiró, que es posarà el dia 24 de juliol d’enguany.  
 
Finalment, s’agraeix la presència i sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


