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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS - BADAL 

Data: 8 d’abril de 2015. 19h 

Lloc: Institut Lluis Vives (C. Canalejas, 107)  

 
Persones assistents: 
Sr. Jordi Martí i Galbis, Regidor del Districte  

Sr. Josep Maria Ribalta, Vicepresident Consell de Barri:  

Sra. Núria Izquierdo, Consellera de barri 

Sr. Sergi Sarri, Conseller tècnic 

Sr. José Antonio Calleja, Consellera Grup municipal PPC 

Sra. Montserrat Gallego, Consellera Grup municipal PSC 

Sr. Jordi Suñé, Conseller Grup municipal ERC 

Sra. Georgina Lázaro, Consellera Grup municipal CIU 

Maria Rengel, Directora de Serveis a les Persones i al Territori 

Sr. Agustí Rubio, Institut Lluís Vives 

Sra. Concetta Faletra, Ampa Institut Lluis Vives 

Sr. Alfredo Martínez, AV Badal, Brasil, La Bordeta 

Sr. Pepo Mediavilla, AV Badal, Brasil, La Bordeta 
Sr. Joan Samsó, Secretariat d’entitats 

Sr. Joan V. Parisi  

Sra. Montserrat Besolé 

Sr. Rafael Oter 

Sra. Juliana Ting 

Sr. Francesc Garra/Garcia 
Sr. Antoni, ERC 
Sr. Miquel Melero 

Sra. Carmen 

Sr. Jose Luis Olivé 

Sra. Montse Andrés 

Sra. Carmen Menéndez 

Sr. Francisco Grau 

Sr. Josep Cervera 

Sr. Jordi Torrent 

Sra. Mª Rosa Sahun 

Sr. Juan López 

Sra. Juana Guillen 

Sr. Victor Muñoz 

Sra. Ana Santiesteban 

Sr. Mario Garrachón 

Sr. Frederic Pla 

Sr. Luis Gil 

Sra. Conxita Parés 

Policia Comunitària. Agents Guàrdia Urbana 
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Ordre del dia 
 

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

2. Informació sobre actuacions al barri 

3. Informe del Pla d’Actuació del Districte al barri de Sants-Badal 

4. Precs i preguntes 
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
El Sr. Vicepresident del Consell de Barri, Josep Maria Ribalta, inicia el Consell de Sants - Badal 
i dóna la benvinguda a les persones assistents. Sense cap esmena es dóna per aprovada l’acta 
del Consell anterior.  

2. Informació sobre actuacions al barri 
 
El Sr. Jordi Martí, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, recorda que aquests són els darrers 
Consells de Barri del mandat i agraeix la feina col·lectiva per poder tirar endavant els  
projectes. Agraeix a Agustí Rubio i a l’AMPA que l’Institut Lluís Vives aculli el Consell, així com 
a la Fundació Jordi Sierra i Fabra. A continuació es fa un resum dels projectes més rellevants 
que s’han o s’estan desenvolupant, més enllà de les eleccions i de les actuacions del dia a dia 
de la Consellera, la Directora de Serveis a les Persones i Territori i tot l’equip de tècnics del 
Districte que atenen les peticions de veïns i entitats:  

 Escola Cavall Bernat i entorn: s’ha continuat amb les obres de millora de la tanca i entorn 
perimetral i conjuntament amb el Consorci s’estan preparant els fonaments de la façana 
que donarà al carrer. A més, el Pla de Racons, programa de ciutat de parcs infantils de 
nova generació, s’ubicarà a Rambla Badal i donarà servei directe a l’escola. Les obres 
començaran al maig o juny i permetran disposar d’un entorn arreglat segons demanava la 
comunitat educativa.   

 Activitats de dinamització de la plaça Olivareta: durant 3 dissabtes d’abril i maig es 
continuarà fent activitats de lleure, en col·laboració amb la Fundació Jordi Sierra i Fabra. 
Convida a tothom a participar-hi i recorda que hi ha un compromís per incloure en el proper 
PAD la remodelació total de la plaça, un dels pocs espais públics del barri amb 
determinades deficiències que no es preveia en el PAD actual. Caldrà posar-se d’acord 
sobre la remodelació dels espais, els usos, etc. i fer-la entre tots. 

 Equipaments de futur que han d’anar a la peça del C. Roger: es treballa des de 
l’Ajuntament per anar planificant els equipaments públics per executar-ho al proper mandat. 
S’hi ubicarà el CAP, l’equipament esportiu (molt important per solventar el dèficit 
d’equipaments esportius al Districte), un casal de barri i una escola bressol. Les 4 peces 
estan planificades i ubicades, però l’inici d’obres més proper és el CAP, prioritat d’aquest 
mandat. Al maig es disposarà del projecte bàsic del Consorci de la Zona Franca, 
s’adjudicarà i es començarà les obres abans de final d’any. És una actuació molt important 
perquè respon a un compromís i perquè la situació del CAP Carreres Candi urgeix. Els 
altres 3 equipaments es faran al proper mandat, amb un compromís polític general i 
recolzament veïnal. 

 Rambla Badal: les obres de la part ocupada pel mercat provisional s’han executat amb un 
cert retard per problemes tècnics. S’està fent l’arranjament de l’espai: neteja, s’han 
d’instal·lar els fanals que van desaparèixer, nous bancs a petició de veïns, reparació de 
jardineres, etc. fins que quedi com havia de ser abans del mercat. 

 Posada en marxa de la parada de Bicing: ha tardat per problemes tècnics relacionats 
amb l’electricitat, però ja està en funcionament des d’abans de setmana santa. El Districte 
hi anava al darrere des de fa molt de temps. 

 Problemàtica Passatge Badal 4: problemes sanitaris i socials derivats de l’ocupació de 
l’espai però l’Ajuntament no hi pot actuar perquè és un espai privat. S’ha presentat un 
expedient d’infrahabitatge que via judicial insta a poder desallotjar l’espai i actuar-hi per tal 
de sanejar-lo definitivament, però cal tenir en compte que els terminis són lents.  

 PAU1: s’està en contacte amb els propietaris i els gestors que tenen drets per tirar 
endavant aquest pla urbanístici s’ha pres una decisió per part d’entitats, particulars i 
empreses per començar a executar-lo. L’Ajuntament acompanyarà el procés d’urbanització 
en allò que li pertoca.   

3. Reurbanització de nous carrers: conjunt d’actuacions fruit d’un pacte polític per al nou 
mandat però amb pressupost 2015 per urbanitzar els carrers Ventura Plaja, Escultor Canet, 
Sant Frederic, Bacardí i Begur 
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4. Informe del Pla d’Actuació del Districte al barri de Sants-Badal 

 
El Sr. Ribalta comenta que a Joan de Sada es farà aquesta actuació de l’Ajuntament i just a 
l’altre costat del carrer s’hi farà un edifici d’habitatges, activant molt ràpid aquella zona. El Sr. 
Regidor destaca que aquesta promotora immobiliària treballa molt be.. A continuació fa un 
recordatori de les principals actuacions que es van proposar al PAD 2011-2015 de l’inici del 
mandat al barri:  

 Urbanització d’Antoni de Capmany i del calaix de les vies de Sants: actualment està 
en procés l’execució de la urbanització del bulevard verd de 700 metres lineals de la fase 2, 
amb una inversió de 23M€, que converteix aquesta obra en la principal inversió a la ciutat.  
Segueix la seva fase d’execució i farà canviar la fesomia i atractiu de la ciutat. És producte 
de la lluita veïnal de fa molts anys i de la col·laboració de tothom.  

 Urbanització del carrer Canalejas: carrer nou amb priorització de vianants amb una 
inversió important d’1,5M€, que representarà un guany per a tothom.  

 Ampliació del pati de l’Escola Cavall Bernat: guany de 560m de pati i reparació i obra 
exterior del mur i la nova façana d’acord amb el projecte acordat. 

 Nou CAP: s’espera disposar del projecte al mes de maig i poder adjudicar el projecte i 
començar les obres al 2n semestre.  

 Conservació del refugi de Juan de Sada: s’està a l’espera de poder començar la 
urbanització del PAU1 per fer una nova secció del clavegueram i alliberar així el refugi, 
rehabilitar-lo i posar-lo en valor per a que al proper mandat el refugi sigui visitable. 

 Arranjament de diversos carrers del barri: també es preveu un paquet de 5 carrers que 
es faran el proper semestre, que es presentaran per decidir entre tots. 

 Pla de racons: es mostra la localització del nou parc infantil davant l’Escola Cavall Bernat, 
amb jocs i activitats de nova generació, nous elements interactius amb noves tecnologies i 
activitats intergeneracionals.  

Es pregunta quines obres s’han fet al C. Carreras Candi i el Sr. Regidor respon que s’hi han fet 
arranjaments, ja que quan es fan obres es reurbanitza integralment el carrer en base a un 
projecte, no com en aquest cas. El Sr. Ribalta comenta que sobre el tram de Sant Frederic 
caldrà insistir en la següent legislatura, ja que es necessita la urbanització. El Sr. Regidor diu 
que ara s’està en procés per posar-se d’acord sobre quins carrers es faran i què si farà, ja que 
per exemple per fer plataforma única es necessiten alternatives de places d’aparcament. 

El Sr. Regidor ensenya un dibuix de la peça del C. Roger, cantonera amb Joan de Sada, i 
mostra on s’ubicaria el CAP, el casal de barri, el pavelló poliesportiu i l’escola bressol. Al 2n 
semestre començaran les obres del CAP i la resta més endavant en funció dels acords. Quan 
hi hagi plànols i el projecte arquitectònic es presentarà per compartir-ho. Es pregunta si això 
implicarà obrir el carrer i es respon que quan es desenvolupi el PAU1.  

5. Precs i preguntes 
 

Comentari / pregunta Resposta 

El Sr. Josep Cervera pregunta si el CAP de 
Carreres Candi es substituirà pel nou del C. 
Roger, ja que queda molt lluny per la gent gran 
d’aquesta zona. Creu que es podria haver fet 
en algun punt intermedi.  

El Sr. Regidor respon que es van buscar moltes 
alternatives de llocs més cèntrics a instàncies de les 
entitats del barri, però un CAP ha de complir unes 
normes determinades segons el Dept. de Salut. Queda 
descentrat des del punt de vista del centre del barri 
però Carreras Candi s’ha de tancar i  l’únic espai de sòl 
municipal on es podia posar era aquí.  
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El Sr. Frederic Pla informa que al C. Escultor 
Canet 20-24 es fan bassals a la vorera. Van 
trucar i els hi van respondre que ho 
arreglarien, però encara està igual.  

El Sr. Regidor respon que es mirarà i s’encarregarà a 
la brigada. 

 

El Sr. Pepo Mediavilla comenta que el C. 
Carreras Candi amb Antoni Capmany està 
bastant desarranjat, amb brutícia i no és 
agradable. Pregunta si es pot fer una connexió 
de manera que es faci l’arranjament, 
enllumenat, etc. igual que al C. Sugranyes.  

Pregunta si  s’ha previst aparcaments al C. 
Roger.  

Proposa que al refugi antiaeri es faci més 
visitable i des del C. Violant d’Hongria abans 
que es faci el clavegueram es faci un espai 
que connecti amb el refugi que podria servir 
per fer conferències o local per gent del barri.   

El Sr. Regidor respon que sobre la connexió del C. 
Carreres Candi amb Antoni Capmany prefereix que 
quan es fa un carrer no sigui per trams sinó tot sencer. 
Es passarà per mirar-ho. 

L’aparcament està previst.  

Del local no es pot pronunciar sobre l’abast perquè cal 
parlar-ne. Quan s’hagi de fer el projecte es pot estudiar 
si tècnicament i pressupostàriament és possible fer un 
petit espai introductori o d’interpretació històrica com el 
del Poble-Sec.  

La Sra. Montse Andrés recorda que al C. 
Càceres hi ha un problema amb un solar. 
Envaint la vorera hi ha una caixa de fusta a 
l’aire que és perillosa i és urgent actuar-hi.  

Pregunta si hi ha algun servei que vigili els 
carrers i excrements dels gossos. 

El Sr. Regidor respon que es preguntarà a Serveis 
Tècnics del Districte de qui és la caixa i si dóna servei i 
s’actuarà en funció d’això. Se li donarà resposta.  

Hi ha una nova ordenança de tinença d’animals des de 
l’octubre que dóna 18 mesos a l’ajuntament per crear 
noves àrees de lleure de gossos. Ara s’estan creant, 
com per exemple al Parc de l’Espanya Industrial, i a 
partir de març de 2016 es podrà multar si no es 
compleix l’ordenança.   

La Sra. Conxita Parés informa que és veïna de 
les finques que estaran afectades al C. Roger. 
Al llarg de tot el carrer hi ha 7 o 8 bars amb les 
corresponents terrasses, que han generat una 
concentració de clientela molt incívica, amb 
carretons, etc. Aquest fet canvia la fesomia del 
carrer, ja que ocupen la vorera i generen mal 
ambient, sense fer judicis de valors, en un 
carrer que era tranquil. S’ha adreçat una 
reclamació a la GUB, no només pel soroll sinó 
per l’incivisme. Demana que l’Ajuntament 
valori la idoneïtat d’aquestes terrasses. 

El Sr. Regidor respon que es pot fer una actuació 
preventiva amb els agents cívics contractats pel 
Districte per corregir actituds. També es pot fer una 
inspecció sobre les terrasses amb la GUB, que pot 
sancionar.  

Recorda que l’Ordenança de terrasses estableix les 
normes i que no es poden prohibir les llicències si 
aquestes es compleixen. 

El Sr. Carlos Rius informa que al C. Miquel 
Àngel amb Juan de Sada hi ha 4 contenidors  
d’escombraries antics que no es netegen. 
Considera que la recollida selectiva no es 
recicla a causa de la recollida per carretons.  

Recorda que el c. Juan de Sada està tallat des 
de fa 40 anys amb una tanca i no té 
comunicació amb Av. Madrid. Els antics 
equips de govern ja van dir que s’obriria i 

El Sr. Regidor respon que es demanarà a Medi 
Ambient que els canviï per nous.  

El C. Juan de Sada s’obrirà quan s’urbanitzi i entrin en 
vigor els 2 plans urbanístics al proper mandat. 

Comenta que a dia d’avui els gossos poden anar 
deslligats excepte a les zones prohibides però l’any 
vinent entrarà en vigor la prohibició.  
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segueix tancat. Finalment destaca el problema 
dels gossos deslligats.  

El Sr. Josep Cervera considera que les 
bicicletes fan el que volen anant pel carrer i 
pregunta si hi ha alguna ordenança per 
regular-ho i evitar problemes i perills.  

El Sr. Regidor respon que sí, és una qüestió 
d’incivisme i té la constància de que la GUB posa 
sancions per infraccions. Des del març hi ha una 
ordenança de ciclistes,  que fixa que només poden 
anar allà on hi ha voreres de més de 5 metres.   

La Sra. Carme Menéndez pregunta quin 
projecte hi ha pel Casteràs, ja que hi passa 
molta gent i gent gran per anar al Mercat amb 
carrets, etc. i és un carrer estret amb cotxes. 

El Sr. Regidor respon que quan el projecte estigui fet 
s’ensenyarà i es comentarà amb els veïns, però en 
principi està previst fer voreres noves i pavimentació.  

La Sra. Pasquala Vicente comenta que la 
neteja es fa al centre del carrer però no a les 
voreres i els racons, per exemple al C. Bacardí 
caldria també passar la manguera als orins.  

Hi ha 7 contenidors que es van canviar de lloc 
després de vàries demandes però a causa 
d’unes obres es van tornar a posar al lloc 
d’origen. Demana que els canviïn de vorera. 

El Sr. Regidor respon que es parlarà amb Medi 
Ambient i s’estudiarà el possible canvi. 

El Sr. Alfredo considera que cal resoldre el 
problema de Badal nº4 i caldria fer una 
actuació perquè els veïns es queixen de la 
brutícia.  

Recorda que es va acordar fer una reunió per 
parlar el tema del pàrquing de motos al C. 
Badal i entorns, i ara que s’ha acabat Daoiz y 
Velarde seria el moment adient.  

El Sr. Regidor respon que s’hi ha anat i s’han fet fotos, 
però s’hi tornarà a anar. Recorda que el procés judicial 
és lent  

Comenta que efectivament cal trobar un espai per 
posar les motos i senyalitzar-lo. Es posaran d’acord 
amb la Consellera, Mobilitat i GUB. 

El Sr. Miquel Melero comenta que a Riera 
Blanca entre Ventura Plaja i Bacardí hi ha 
rajoles soltes i vàries persones han caigut.  

Pregunta per què no s’ha fet cap actuació a 
Ventura Platja, on hi va haver un incident amb 
una grua que va passar i va enfonsar part del 
paviment fa molt de temps.  

El Sr. Regidor respon que s’enviarà al tècnic de barri 
per mirar-ho i poder enviar a la brigada si és el cas. 
També es mirarà el paviment de Ventura Platja.  

 

Es comenta que les motos entre Badal i Juan 
de Sada, aparquen com volen i fan que la gent 
s’entrebanqui. 

El Sr. Vicepresident recorda que a la planta baixa de la 
seu del Districte i per internet es poden fer instàncies 
específiques. El Sr. Regidor recorda que hi ha una App 
per mòbils que es diu “Bústia Ciutadana” per 
comunicar incidències ràpidament i fer el seguiment de 
la seva resolució.  

El Sr. Ribalta recorda el problema de les dues 
faroles que estan al mig del C. Badal.  

El Sr. Regidor respon que ja es va anunciar que es 
canviarien.  

La Sra. Rosa Sahun pregunta si es canviarà el 
terra de la Rambla Badal o hi continuaran les 

El Sr. Regidor respon que les màquines estaven fent 
proves, i sinó se’n surten es canviarà el terra, però 
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màquines de pressió.  

Comenta el problema amb les faroles i el solar 
del C. Càceres, ja que hi ha males herbes i 
rates. 

abans s’han volgut fer proves tècniques.  

S’han fet dues actuacions subsidiàries en aquest solar 
i s’ha fet neteja. 

El Sr. Francisco Grau informa que al C. 
Ventura Plaza  am Sugranyes hi ha una reixa 
que pot provocar caigudes.  

A la Rambla Badal s’hi fan molts grafits i 
caldria sancionar-ho, i recorda el tema del 
solar del C. Cáceres. 

El Sr. Regidor respon que es mirarà. 

El Sr. Victor Muñoz recorda que a l’anterior 
reunió ja es va parlar de la posada en 
funcionament de l’ascensor d’Antoni 
Capmany. 

El Sr. Regidor respon que es mirarà. 

La Sra. Carmen Lavarias comenta que a 
Passatge Badal del C. Pavia cap a dalt no 
poden seure perquè hi ha porqueria, sabates, 
roba, carretons, etc. i persones que viuen allà. 

El Sr. Regidor respon que es demanarà a Medi 
Ambient i Serveis Urbans que hi passin amb més 
freqüència. 

La Sra. Conxita Morales recorda que en 
l’anterior reunió ja es va comentar el problema 
amb els horaris dels camions de recollida, que 
passen cada matinada i fan soroll. Demana 
que almenys el cap de setmana canviïn l’horari 
perquè es pugui descansar. 

El Sr. Regidor respon que es demanarà a Medi 
Ambient i Serveis Urbans que passin a una hora 
prudencial.  

 

La Sra. Beatriz comenta que viu davant la 
Plaça Olivareta i va ensopegar amb el forat 
d’un arbre. Demana que si arreglen la plaça es 
tingui en compte especialment a les persones 
amb problemes de visió.  

El Sr. Regidor respon que es tindrà e compte, i que es 
poden fer accions abans de la remodelació integral de 
la plaça. S’intentarà tapar els forats. 

Es demana la reurbanització del C. Carreres 
Candi.  

El Sr. Regidor respon que es tindrà en compte.  

Es pregunta si hi ha solució pel soterrament de 
les escomeses elèctriques. 

El Sr. Regidor respon que està en mans d’una 
empresa monopolística i és molt complicat. Quan es fa 
un projecte nou ja s’incorpora l’obligació legal a les 
empreses de soterrar el cablejat, però només en 
projectes de reurbanització integral. És un problema de 
ciutat i en un mandat no es pot donar resposta a tota la 
ciutat.  

 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


