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ACTA - RESUM  DEL CONSELL DE BARRI DE BON PASTOR  

Data:  Dilluns, 18 de març de 2019 

Caràcter: Sessió ordinària 

Horari:                De 18:30 hores a 19:30 hores. 

Lloc:   Centre Cívic del Bon Pastor 

 

Assistents: 

 

Presidenta:     Laia Ortiz, regidora del districte de St. Andreu 

Consellers/res: 

Gerard Sentís, conseller tècnic del districte (GM BcnComú) 

Josep Maria Fanlo , conseller del barri (GM BcnComú) 

Roger Mestre, GM Demòcrata 

Marcos Rodríguez, GM Ciutadans 

Carmen Santana, GM PP 

Joaquim Pañart,  GM ERC 

Antonio Fortes, GM PSC 

Tècnics municipals : 

Enric Serra, Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 

Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 

Adoración Garmón, Tècnica de barri del Bon Pastor 

Albert Aixala, Tècnic de Participació del Districte 

Joan Escayola, Guàrdia Urbana de Barcelona 

Janet Nolla, EBM Les Quatre Torres 

Cristina Rodriguez, EBM Les Quatre Torres 

Assisteixen representants de les següents entitats:  

 Banc del Temps del Bon Pastor 

 Associació Avis del Barri del Bon Pastor 

 Associació de Veïns del Bon Pastor 

 Associació Rebost Solidari 

 Associació Fem Soroll 

 Penya Barcelonista  

 Espai Coneix SCCL 

 Transformat 
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 CS Sant Andreu 

 Lliures Sant Andreu 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència: 50 

Ciutadanes i ciutadans:     25     

Representants d’entitats:    10 

Altres (consellers, tècnics i ponents):   15  

 

Ordre del dia 

1. Informe regidora 

2. Precs i preguntes 

1. Informe regidora 

La regidora fa un resumen de les actuacions fetes en el barri en aquests quatre anys. Aquest 
punt està disponible en l’enllaç: 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-
barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4350/Informe_actuacions_2015-
2019_a_Bon_Pastor.pdf 

2. Precs i preguntes 

Els veïns i veïnes expressen els seus agraïments  a l’Alcaldessa, a la regidora del Districte, al 
Conseller de barri i a la Gerent de districte per les actituds d’escolta i accions que han dur a 
terme al barri. 

També expressen les següents queixes o peticions, que es remetran als departaments 

municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Mobilitat.   
Carrer Santander amb la Rambla Prim. El 
pont que uneix els dos barris (Bon Pastor i 
verneda) hi ha unes escales que 
dificultant l’accés a les persones amb 
problemes de mobilitat reduïda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La regidora respon: 
Inicialment s’havia estat mirant de fer 
una urbanització més lleugera del pont de 
Santander sense modificar estructura vial 
però ADIF demanava una gran obra a la 
qual no es podia arribar. Les conclusions 
es que es necessita fer una obra de més 
inversió a la que s’havia previst 
inicialment. Actualment s’ha encarregat 
el projecte executiu per poder fer les 
obres en el proper mandat. El procés es: 
avantprojecte; projecte executiu i 
començament d’obres. 
Actualment hi estem en el projecte 
executiu que ja te dotació pressupostaria. 
Es una prioritat de Sant Andreu i de Sant 
Marti.  

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4350/Informe_actuacions_2015-2019_a_Bon_Pastor.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4350/Informe_actuacions_2015-2019_a_Bon_Pastor.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4350/Informe_actuacions_2015-2019_a_Bon_Pastor.pdf
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Interessa als dos districtes perquè es un 
tema de seguretat i de connexions. 

CEM Bon Pastor 
Queixes pel mal funcionament de les 
dutxes 

Un altre veí de l’AAVV respon que ja 
s’estan fent les arranjaments oportuns. 
S’està fent el manteniment 

Que no s’aturi el Projecte de l’ESO del 
Til·ler. 
 
 

Està previst per aquest curs que es fes un 
mòdul i consolidar una línea. En paral·lel 
s’està treballant amb serveis jurídics la 
qüestió de la casa del senyor que viu allà i 
la seva compensació.  

Residencia Gent Gran Bon Pastor La regidora dona la informació de com la 
pressió veïnal han aconseguit que 
l’empresa gestora es retirés i la  
Generalitat es plantegi fer un plec de 
condicions millor per la gestió de la 
residencia.  

Es convida a la Jornada del  MUHBA que 
es farà en el barri el dissabte  30 de març 
des de les 10 fins a les 20h. Protagonistes 
veïns i veïnes de Bon Pastor. 

 

 

 

A les 19:30 hores, i sense haver-hi més temes que tractar, es dóna per finalitzat el consell de 
barri del  Bon Pastor. 

 


