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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

Data: 24 de octubre de 2017, 18.30h 

Lloc: Cotxeres de Sants, Carrer de Sants 79-81 

 
Persones assistents: 
 
Joan Sanromà, Conseller del barri de Sants 
Josep Mª Domingo, Vicepresident del Consell de Barri 
Francesc Jiménez, gerent del Districte 
Xavi Farré, Conseller tècnic del Districte  
Maria Riba, consellera grup municipal BeC 
Esther Pérez, consellera grup municipal BeC 
Àngels Boix, Consellera Grup Municipal PSC 
Sergi Sarri, Conseller grup municipal PdeCat 
Jordi Fexas, Conseller grup municipal ERC 
Fernando Alcalde, Conseller grup municipal C’s 
Maria Lluïsa Pahissa, Consellera grup municipal CUP 
Jose Antonio Calleja, Conseller grup municipal PPC 
Juan Luís Sistac, Conseller grup municipal PPC 
Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori del Districte 
Carles Abella, Guardia Urbana 
Gerard Lillo, Democràcia Activa 
 
Jordi Boltana, Habitatge Sants – FF Turisme 
Montserrat Segura, Triangle de Sants 
Daniel Sererols, AVV Plaça Farga 
Antonio Mur, AVV Plaça Farga 
Ricard Busqueta, Sants 3 Ràdio 
Llum Oliver, Grup Habitatge Sants 
Lucía Reina,  Sants Establiments Units 
Martí Odriozola, Federació d’Esplais i Caus Sants-Montjuïc 
Jaume Layola, Cercle de Sants 
Lidia Domènech, Cercle de Sants 
Josep Beltrán, Club Ciclista Catalunya-Bcn 
Jordi Falcó, Centre Social de Sants 
Jordi Suñé de San Juan, Societat Esportiva Mercat Nou Magoria 
Roser Mulet, veïna 
Francesc Berenguer, veí 
Glòria Cabot, veïna 
Antoni Facelón, veí 
Carme Cotell, veïna 
José Mª López, veí 
Joana Ribas, veïna  
Mª Carmen, veïna 
Ernesto, veí 
Ramón Amado, veí 
Paquita Giner, veïna 
Ignasi Jordà, veí 
Lluís Argimón, veí 
Mª Dolors Montero, veïna 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2. Situació actual del barri de Sants. 
3. Temes mobilitat 
4. Informació sobre l’elaboració Pla d’equipaments 
5. Torn obert de paraules. 
 
 
 
Aspectes previs 
S’inicia la sessió excusant l’absència de la regidora i s’anuncia que el vicepresident, el sr. Josep Mª 
Domingo, assumirà la presentació del consell. Tot seguit es fa una declaració institucional per 
condemnar l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium Cultural 
respectivament. 
El conseller Joan Sanromà, a més, lamenta els incidents ocorreguts durant la jornada de votació de l’1 
d’octubre i fa un especial reconeixement que al districte de Sants-Montjuïc no va haver-hi cap incident 
remarcable ni l’1 ni el 3 d’octubre durant l’aturada general.  
 
 
1. Aprovació acta sessió anterior 
S’aprova l’acta anterior sense cap al·legació. 
 
2. Situació actual del barri de Sants 
El conseller Joan Sanromà repassa l’estat actual d’alguns temes del barri de Sants: 

 Les obres del carrer Càceres continuen sense incidències i amb els terminis establerts, els 
trams que afecten al barri de Sants, quedaran enllestits durant el mes de desembre. Cal 
recordar que les obres tenen un temps de garantia una vegada queden enllestides, durant 
aquest període la constructora repassa tot allò que queda per rematar i espais puntuals on 
calgui fer alguna reparació. Es calcula que pels voltants del 15 de desembre, quan hi hagi la 
campanya de Nadal, estaran enllestides. 

 Sobre la Rambla Badal es comenta que una vegada es va identificar d’on sortia l’aigua de la 
rambla al tram on talla el carrer Canalejas, s’ha fet una actuació canalitzant l’aigua 
adequadament amb una canonada que deriva l’aigua que es filtra, als embornals dels costats. 
A més s’han arreglat els desperfectes que en conseqüència hi havia al paviment.  

 Pel que fa la reurbanització del carrer Tinent Flomesta. Es farà una reunió oberta al veïnat el 
proper 30 d’octubre a les 18:30h al Mercat de Sants. 

 Estació d’autobusos de Sants. Hi ha hagut discrepàncies amb el constructor sobre el 
pressupost per l’execució de les obres però la previsió es que a finals d’any aquest tema quedi 
tancat i totalment acordat per totes dues parts. 

 Sobre el carrer Viriat continuen les obres per la residència d’estudiants, i està previst fer la 
tornar a pavimentar el carrer Viriat, entre Comtes de Bell-lloc i Enric Bargès, en el tram 
corresponent a l’estació d’autobusos. El paviment actual és de llambordins i es substitueix per 
un paviment d’una llosa armada de formigó.  
Per executar l’obra s’ha de buscar aparcament alternatiu en les zones properes: 
-2 places a Viriat entre Numància i Enric Bagès, en àrea blava i motos 
-2 places a Viriat entre Enric Bargès i Guitard, al vial d’accés a les parades TMB 
-3 places a Viriat entre Guitard i Comtes de Bell-lloc, a la corba. 
La durada de les obres s’estima en 17 dies i es programen entre els dies 23 d’octubre i 8 de 
novembre de 2017 amb la següent planificació: 
-Retirada de llambordes entre el 23 i 26 d’octubre. 
-Formigonat el dia 30 d’octubre. 
-Obertura del carrer després de l’enduriment del formigó i tallades juntes el dia 8 de novembre. 
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 La campanya d’oci nocturn de la plaça d’Osca finalitzarà aquest mes d’octubre i es fa una 
valoració positiva. 
Durant les intervencions dels educadors, la rebuda per part dels establiments i dels usuaris ha 
estat molt positiva, la afluència de gent es manté i durant el temps que les terrasses estan 
disponibles el soroll és alt però quan recullen, en disminueix bastant. 

 El projecte bàsic de l’espai Priorat està fet i està en procés d’enllestir aspectes tècnics sobre 
els fonaments i el sòl. Es preveu que la part tècnica estigui enllestida a finals d’any per 
començar la licitació de l’obra a començaments d’any. 

 Pel que fa els gossos al barri s’han proposat diferents espais per fer una zona d’esbarjo 
controlada: seria un espai limitat de passeig lliure i d’estada amb gossos amb horari controlat. 
S’ha proposat com espai rambla Badal amb Antoni de Campmany, s’haurà de fer una regulació 
d’horaris i intensificar la neteja. És un espai que ja s’ocupa però s’intentarà senyalitzar amb uns 
observadors i senyalització per controlar que es compleixin aquestes normatives, també 
s’intensificarà la neteja. Es farà com a prova pilot i així avaluar la incorporació de més espais 
d’aquest tipus al barri, així com millores per gestionar-ho. 

 Es fa una valoració positiva de la festa major a pesar dels atemptats del 17 d’agost pels quals 
es va ajornar. Segons s’informa dins la valoració entre carrers, la Federació de Carrers, i també 
des de Districte l’edició d’enguany van participar 16 comissions de carrer. No hi ha hagut 
incidents remarcables. La valoració de l’afluència de gent i dels actes que es van fer és 
satisfactòria.  
Com a dada que caldria retenir és que el Districte ha assumit una despesa de 200mil €. 
Gairebé una quarta part d’aquests diners s’ha destinat a neteja. 
També hi ha hagut un nou format de festa alternativa. Es van complir els horaris establerts i no 
hi ha hagut incidents. 
 

3. Temes mobilitat: 
La consellera responsable de temes de mobilitat, Esther Pérez, explica que el 13-15 de novembre 
comença la cinquena fase la nova xarxa de bus. Els canvis que afecten al barri són amb la línia V5. Al 
Districte es va fer una reunió sobre temes de mobilitat i van sorgir diversos dubtes al respecte 
d’aquests canvis. En 10 dies es convocarà una taula per treballar plegats sobre el plànols els usos de 
la gent que hi viu i hi treballa: càrregues i descàrregues, carril bici, places d’aparcament rotatòries i 
altres aportacions que s’estan estudiant. Es demana que qui vulgui deixi apuntat el seu correu 
electrònic per poder convocar-los pròximament a una reunió. 
 
Després dels temes de mobilitat el conseller Joan Sanromà també es comenten 3 altres temes: 

 Per la festa major es van fer les portes obertes de la Lleialtat Santsenca. A més s’hi estan fent 
activitats provisionals que duraran fins al mes de Desembre. A partir de Gener ja podrem 
gaudir del centre com un espai important dins el barri on es tractaran temes veïnals, de 
cooperativisme i culturals. La gestió serà cívica i portada per entitats. 

 Durant el mes de juny s’ha fet una campanya d’estudi dels restes de simbologia franquista que 
hi havia al districte. S’ha fet un inventari de plaques en edificis i s’han retirat aquelles que 
tenien simbologia franquista. Hi havia moltes plaques que el mateix veïnat ja havia anat traient. 
Les plaques amb simbologia franquista s’han retirat d’acord amb la llei. Queda alguna placa 
que no s’ha tret perquè la llei encara no ha recollit que es puguin treure, tot i així s’ha fet un 
inventari que facilitarà la seva retirada el si algun dia la llei ho contempla. 

 L’edifici de la Model s. XX al carrer Violant d’Hongria ja podrà tenir un ús veïnal. Això s’havia 
anat enrederint perquè l’edifici tenia una problemàtica de fongs i s’ha hagut de fer un 
tractament a les bigues. Hi ha una part que farà servir la Federació de la Festa Major i una altra 
part que es farà cessió a l’entitat Casal de joves de Sants. 

 
4. Informació sobre l’elaboració Pla d’equipaments 
En Gerard Lillo, tècnic de participació, explica el procés participatiu per l’elaboració del Pla 
d’equipaments de Sants centre. El Pla d’equipaments és un document estratègic per planificar a deu 
anys vista les necessitats que tenim d’equipaments. És un procés de treball conjunt per detectar quines 
necessitats tenim i quins equipaments i solars hi ha disponibles, i a partir d’aquí intentar encaixar 
necessitats i disponibilitat.  
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Actualment i fins al desembre ens trobem en la fase d’informació i presentació, donant a conèixer el 
procés en els diferents Consells de Barri.  
Durant el primer trimestre de 2018 es durà a terme la fase d’anàlisi i diagnosi, de manera presencial i 
també a través de la plataforma Decidim.  
El segon trimestre de 2018 es destinarà a la concreció i priorització de propostes, també 
presencialment i online.  Al Juny de 2018 es farà el retorn. 
Es reparteix una butlleta perquè les persones assistents al consell de Barri puguin assenyalar aquelles 
necessitats d’equipaments que hagin detectat. 
 
5. Torn obert de paraules 

 
Per altra banda es dóna la paraula a Martí Odriozola, de la Federació d’Esplais i Caus Sants-Montjuïc. 
Explica que fa dos anys va néixer la iniciativa de celebrar als voltants del Dia Universal dels Drets dels 
Infants (20 de novembre) una activitat de lleure per commemorar-ho. Aquest any des de la Federació 
es vol donar un pas endavant i obrir-la al barri, i per això demanen la implicació de les famílies. 
L’esdeveniment tindrà lloc a la rambla de Sants i serà una gimcana entre les 10:30 i les 14:00h amb 
diferents activitats per commemorar 10 Drets dels Infants. Les famílies s’hauran d’inscriure i se’ls 
donarà un petit conte, i en cada una de les estacions de l’activitat rebran un conte. Al migdia hi haurà 
un dinar i per la tarda es faran taules rodones destinades a joves i adults mentre els infants poden 
seguir jugant. Des de la Federació d’Esplais i Caus Sants-Montjuïc es volia fer arribar aquesta iniciativa 
al Consell de Barri per fer-ne difusió, aviat es començarà a encartellar al carrer també. 

 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Jordi Sunyer, representant de l’associació 
Mercat Nou, comenta que va assistir a la reunió 
sobre la modificació dels trajectes de bus i dels 
carrils bici. Explica que en aquesta reunió un veí 
treballador de TMB va fer una aportació que no 
s’ha tingut en compte: degut a que hi ha arbres 
que sobresurten de les voreres, no és necessari 
fer l’actuació que ja s’ha començat a fer a Joan 
Güell perquè els autobusos acabaran anant pel 
mig i no enganxats a la vorera. 

Esther Pérez explica que la disciplina d’anar pel carril 
bus ja es va traspassar a Districte. També s’ha parlat 
amb TMB i se’n farà seguiment. No volem treure 
carrils per fer un carril bus que després no es faci 
servir. 

 

Neus Pérez, del carrer Melcior de Palau, 
comenta que van acabar les obres fa uns mesos 
i que fan falta més contenidors, donat que els 
dos que hi ha actualment resulten insuficients.  

Per altra banda comenta l’existència d’un bar al 
carrer Melcior de Palau 143 que no se sap de 
quants metres de terrassa disposa i que a més 
obre els caps de setmana fins la 1 de la nit. 
Comenta que, a més, buiden els cendrers als 
escocells dels arbres. 

També expressa no entendre els motius pels 
quals s’ha donat tanta amplada a la vorera de 
l’avinguda de Madrid.  

Francesc Jiménez, gerent del Districte, comenta que 
aquesta mateixa persona va demanar més papereres 
a l’Audiència Pública i que aquesta petició ja ha estat 
demanada. Afegeix que pel que fa als contenidors 
massa plens, ja ho han passat a Neteja. Explica que 
es fa un seguiment sistemàtic dels contenidors per 
saber si s’omplen massa per tal de poder instal·lar-ne 
més. Pregunta per la situació exacta d’on faria falta 
un contenidors extra i la veïna respon “Guitard tocant 
a Robrenyo”. 

Al respecte de l’espai de les terrasses dels bars 
explica que en qualsevol cas ha de quedar un espai a 
la vorera de 1’8m perquè els vianants hi puguin 
circular. Comenta que ho revisaran perquè les 
llicències de terrasses es donen perquè es posin les 
taules d’una determinada manera i no sempre es 
compleix. Pel que fa a l’horari d’obertura, la 
normativa a Catalunya permet obrir des de les 6 del 
matí fins les 2:30h, fins les 3:00h en cap de setmana 
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Esther Pérez respon que el que comenta sobre 
l’amplada de l’avinguda de Madrid pertany al Districte 
de les Corts i que es mirarà si aquesta pregunta ja 
s’ha plantejat en algun consell d’aquell districte. 

Montserrat Segura, del Triangle de Sants, 
comenta que al carrer Sant Antoni amb Alcolea 
hi ha una baixada molt pronunciada de la vorera 
que resulta una barrera arquitectònica per la 
gent gran amb menys mobilitat.  

Francesc Jiménez, gerent del Districte, respon que 
traslladaran l’observació a serveis tècnics perquè ho 
valorin i agraeix l’aportació. 

Anton Valero comenta que al carrer Riego la 
zona final que toca al passeig hi ha força 
descontrol. Explica que la gent hi aparca 6 ò 7 
cotxes, que hi ha dues terrasses que no es 
diferencien l’una de l’altre i que aquest juliol va 
ser insuportable pel que fa sorolls i horaris. 

També comenta que al carrer Riego hi ha 
aquells barrots que s’instal·len perquè no passin 
els cotxes que els trenquen tot sovint, afegeix 
que acostumen a ser les mateixes persones qui 
els trenquen. 

Francesc Jiménez, gerent del Districte, respon que 
les dues terrasses que comenta són del mateix titular 
i per això genera confusió. 

Pel que fa als barrots arrencats o trencats comenta 
que tenen aquest problemes similars en altres punts 
del districte i que els resulta molt difícil poder-ho 
comprovar. 

Pel que fa als cotxes aparcats aquesta setmana una 
patrulla hi anirà per sancionar els vehicles aparcats. 

El conseller Joan Sanromà afegeix que aquest tipus 
de comentaris també els poden fer arribar a través de 
la bústia ciutadana. 

Jaume Layola del Cercle de Sants pregunta 
sobre uns instruments vegetals per amortir el 
soroll que s’havia parlat que s’instal·larien. 

Xavi Farré, conseller, respon que s’ha fet una 
reducció de l’horari de forma excepcional sense fer 
una ordenació excepcional. S’ha aplicat el mateix que 
a la plaça d’Osca. A Blai s’ha fet per ordenació 
singular i a plaça d’Osca per raons mediambientals. 
Els restauradors estan lluitant per les seves vies. Ho 
hem intentat frenar a través d’un pla d’usos, 
bàsicament suspenent les llicències. Més enllà 
d’això, un cop finalitzat el pla d’usos el que toca és 
fer una ordenació singular. D’aquí a finals d’any 
farem un procés participatiu per anar treballant sobre 
la plaça d’Osca. Xavi Farré explica que no té 
constància que hagi una vegetació per instal.lar, i que 
abans de dur a terme qualsevol acció es convocarà 
al veïnat. 

Comenta que més enllà d’això valdria la pena 
reprendre un tema com són els ajuts per 
insonorització en zones d’alta massificació. 

Antonio Pachón comparteix que li sembla molt 
interessant la bústia ciutadana per tal de poder 
fer arribar fotografies de situacions que s’han de 
solucionar al Districte.  

Explica que a la plaça d’Osca torna a haver-hi 
botellón a partir de les 18h es posa gent jove a 
beure. Explica que el soroll ha baixat per les nits 
però durant el dia segueix havent-hi un 
problema. Al carrer Riego número 2 ò 4 hi ha un 
bar cooperatiu que els divendres hi ha 50-60 
persones estirades a terra. 
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Per altra banda, es van posar jardineres noves 
que les plantes ja estan mortes i és una llàstima. 

Per últim, un altre punt de conflicte de 
contaminació seria aquesta norma que s’ha dut 
a terme entre el carrer Olzinelles i Sant Antoni. 
Abans s’havia de donar la volta i ara s’ha fet un 
carril per passar pel carrer de Sant Antoni. 

Francesc Jiménez, gerent del Districte, explica que 
pel que fa les jardineres, en funció de l’import de 
l’obra hi ha un període de garantia que pot arribar a 
ser d’un any i durant el qual l’Ajuntament no es fa 
càrrec. Passat aquest període tot ha de quedar en 
perfectes condicions. En aquest cas sembla ser que 
el problema és que no s’havia connectat l’aigua. 
Totes les jardineres estan connectades a un sistema 
de rec, és possible que per aquest error les plantes 
morissin. Per tant, la constructora haurà de reposar-
les. 

Lucía Reina pregunta fins a quina hora es 
poden fer servir els patis de les escoles ja que 
es troba amb alguns que obren fins les 12 de la 
nit jugant a pilota, i fins i tot fent festes fins les 2. 

També comenta que al carrer Guitard des que 
s’han acabat les obres la neteja no existeix. 
Comenta que prop del carrer Viriat es van posar 
plantes i Parcs i Jardins no n’ha fet el 
manteniment.  

Per últim, també realitza una pregunta sobre la 
construcció de l’Estació d’Autobusos.  

Francesc Jiménez, gerent del Districte, comenta que 
consultarà fins a quina hora poden obrir els patis de 
les escoles. 

Pel que fa a la neteja del carrer Guitard així com les 
plantes instal·lades prop del carrer Viriat que no se 
n’ha fet el manteniment també traslladarà la consulta. 

Sobre les obres de l’Estació d’Autobusos, explica que 
la concessió d’autobusos era un tema de la 
Generalitat. Es van reunir el Districte, Direcció 
General de Transports Terrestres i el concessionari i 
es va arribar a un acord que comprometia a les tres 
parts. Aleshores el que va passar és que Adif que no 
havia dit mai res va dir que el terreny era seu i que 
havíem de demanar una cessió d’usos. Això es dona 
des de Madrid i va trigar molt en arribar. Després 
d’això l’amo de la concessionària ha estat malalt. I 
s’està tornant a negociar el preu que aleshores 
s’havia acordat. En principi s’hauria de tenir resolt en 
2-3 setmanes. S’està fent un seguiment d’aquest 
acord. 

Ramón Arnado, del carrer Sagunt, comenta que 
al carrer Sant Antoni a la paret de Maristes 
hauria d’haver-hi un cartell indicant com arribar 
a la Ciutat de la Justícia. 

També pregunta quan es té pensat instal·lar les 
brosses sota terra. 

Francesc Jiménez, gerent del Districte, comenta que 
no s’ha de donar massa facilitats en els carrers 
interiors per arribar a la Ciutat de la Justícia per evitar 
que sigui pas habitual de vehicles. 

S’explica que des de l’Ajuntament s’ha abandonat el 
projecte de soterrar els contenidors perquè resultava 
molt car i molt ineficient i per aquest motiu s’ha optat 
per fer la recollida en contenidors en superfície. 
També s’ha començat amb alguns projectes de porta 
a porta perquè de moment s’ha demostrat que és el 
millor sistema per recollir les deixalles selectivament. 
Ara bé, els edificis han de tenir espais on guardar 
contenidors. 

Jordi Boltaina comenta que estaria bé regular 
els usos de la plaça Súria. El veïnat 
desconeixem la normativa i està passant que els 
bars posen les cadires de les terrasses allà on 
volen, si s’hi instal·la un altre bar serà com la 
plaça d’Osca. 

 

 

Francesc Jiménez, gerent del Districte, explica que el 
nombre de taules de cada terrassa ha d’estar molt 
clar ja que han de tenir una etiqueta visible amb el 
nombre de taules i cadires que hi poden tenir. El que 
sí que és veritat que hi ha tendència a incomplir-ho. A 
nosaltres quan ens arriben queixes el que fem són 
inspeccions i sancions, el que es pot acabar fent és 
retirar la llicència. 
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També posa de relleu el tema de les Agències 
Immobiliaries que emplenen les parets del barri 
amb cartells de “Busco pis”. Explica que des del 
seu grup han fet una feina de qui és qui i tots els 
anuncis que a priori podrien semblar de 
particulars són d’immobiliàries. Explica que han 
parlat amb la policia i els han recomanat que 
vinguessin a comentar aquesta situació al 
consell de barri. 

S’explica que l’Ajuntament té inspectors de via 
pública i aquests multen per col·locar cartells. 
Nosaltres hem de tenir una fotografia del cartell 
penjat amb la ubicació, aleshores ha de ser un 
inspector qui el trobi. Aleshores farem un advertiment 
a les empreses que ho fan perquè sàpiguen que això 
és una pràctica sancionada i a la següent obrirem 
expedient. 

 

 

Varis, del grup d’habitatge de Sants, comparteix 
amb la resta de presents la situació delicada en 
la que es troba pel que fa a l’habitatge, pendent 
d’un desnonament. 

Esther Pérez, consellera, explica que la situació és 
coneguda per l’Oficina d’Habitatge i que s’està 
treballant amb el seu cas. Explica que aquesta 
persona té aprovat un pis d’emergència però que 
aquests encara no estan disponibles. 

Paquita del carrer Blanco pregunta sobre la 
instal·lació d’un ascensor a la parada de metro 
de plaça de Sants. També pregunta per les 
escales mecàniques. 

També comenta la parada del bus 70 sentit 
muntanya al carrer Amat, en aquell tram hi ha 
moltes motos a la vorera així com una terrassa 
que dificulta molt el pas dels vianants. 

Per últim, també pregunta per quan és la 
previsió d’arreglar el carrer Tenor Massini 

Esther Pérez, consellera, explica que en el cas dels 
ascensors les competències les té la Generalitat. 
Explica que havien redactat un projecte amb 6 
ascensors però hi ha un problema amb la via de 
l’AVE i els ascensors no poden ser normals com la 
resta i aleshores això feia el projecte inviable 
econòmicament. Ara han plantejat un projecte amb 
dos ascensors per oferir una solució provisional i 
actualment s’està negociant amb la Generalitat que 
se li pugui donar una prioritat alta a aquest projecte. 
Pel que fa a les escales mecàniques explica que 
estan treballant per fer un canvi de sentit de dues 
escales i que estan pendents que des de Seguretat 
els donin el vistiplau. 

Pel que fa a l’ocupació de la vorera del carrer Amat, 
el Francesc Jiménez, gerent del Districte, comenta 
que ho estudiaran per veure com es pot arreglar 
aquesta zona. 

A més, també explica que el procés per decidir obres 
és complex. A principis de cada mandat es fa una 
priorització i a partir d’aquí es van executant els 
projectes. El carrer Tenor Massini no es troba dins la 
priorització i no es durà a terme en aquest mandat, 
per tant caldria incorporar-ho de cara al 2019 en el 
procés participatiu de priorització que es faci en 
aquell moment. 

Llum Oliver, del grup d’Habitatge de Sants, 
comparteix que entén que s’ha fet una millora 
pel que fa l’habitatge però no suficient. Proposa 
que es multin pisos buits que estiguin en mans 
d’entitats bancàries o grans especuladors. Per 
altra banda, opina que es triga massa temps en 
acondicionar els pisos destinats a emergència 
social, és quelcom que hauria d’anar molt més 
ràpid. Comparteix que pensen que des de 
l’Ajuntament no s’està gent suficient contra 
l’especulació. 

 

Esther Pérez, consellera, comenta que aquesta 
qüestió és molt important: que a l’inici del mandat van 
començar a treballar en aquells territoris on la 
problemàtica era més present i que en aquelles 
zones s’ha aconseguit aminorar la tendència. Ara bé, 
la problemàtica d’habitatge ha començat a aflorar en 
altres zones on abans no era tant urgent. 
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Pere Gallers fa una aportació en referència a la 
mobilitat i l’accessibilitat dels carrers per les 
persones que van amb cadira de rodes. Explica 
que els carrers Alcolea i Santa Cecília estan fets 
un fàstic i que la cadira de rodes no entra a 
l’ascensor i l’ha de plegar. Afegeix que caldria 
controlar les bicicletes que aparquen a als pals 
de senyalització vertical així com les motos en 
vorera.  

Per últim, comenta que al carrer Melcior de 
Palau (numero 92 ò 94), en un local situat entre 
un massatgista i una perruqueria i a on abans hi 
havia una llibreria actualment està ocupada.  

 

 

Francesc Jiménez, gerent del Districte, comenta que 
l’ocupació inadequada de la vorera és un mal 
endèmic. Demana que, si us plau, concreti en quines 
zones es produeix per tal de poder-hi actuar. 

Per altra banda, pren nota del local ocupat i comenta 
que ho posaran en coneixement del propietari per tal 
que pugui iniciar el procés de desallotjament. 

El senyor Josep Beltran del carrer Burgos 
comenta que el conseller Xavi Farré es va 
comprometre en el passat a fer una comissió de 
seguiment pel tema del carrer Burgos abans del 
mes de Juliol. Sol·licita que es dugui a terme 
aquest compromís. 

Xavi Farré, conseller, expressa que no li constava 
haver-se compromès i renova el seu compromís per 
convocar una comissió de seguiment abans que 
s’acabi l’any. 

 

 


