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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL 

 

Data: 5 de març de 2020, 18.00 h 

Lloc: Escola Sopeña (C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 39-49).  

 

Hi assisteixen: 

 

Presidència del Consell: 

Sr. Marc Serra,   Regidor del Districte 

Sr. Josep Maria Ribalta  Vicepresident del Consell de Barri 

Sra. Àngels Boix,  Consellera del Barri 

Sr. Xavier Farré,   Conseller Tècnic del Districte 

Sra. Sònia Frias,  Gerent del Districte 

 

Consellers/es: 

Ancor Mesa, GM BEC 

Antoni Lázaro, GM ERC 

Neus de Haro, GM Junts per Catalunya 

David Labrador, GMDC’s 

Alba Gómez, GMDValls 

 

Membres d’entitats: 

Pepo Mediavilla, AAVV Badal, Brasil i Bordeta 

JM Parissi, Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

 

Tècnics municipals: 

Sra. Ariadna Ros,   Tècnica del Districte 

Sr. Gerard Lillo,   Tècnic del Districte 

Sra. Maria Rengel,  Directora de Serveis a les Persones i Territori 

Àlex Campo   GUB- Policia de barri 

 

Assistència registrada: 42 persones 

 

Ordre del dia  

1) Votació de la vicepresidència i de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 

2) Procés participatiu del Programa d’Actuació del Districte i Pressupostos participatius. 

 

 

1. Votació de la vicepresidència i de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 

 

Es vota la candidatura del Sr. Josep Maria Ribalta Mitjanes, l'única candidatura presentada a la 

vicepresidència del Consell de Barri de Sants-Badal com a representant de l’AV Badal, Brasil i 

Bordeta. 

 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc 

19 0 3 
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Atès que la candidatura assoleix el suport de les 2/3 parts dels vots emesos, es proclama 

vicepresident del Consell de Barri de Sants-Badal, el Sr. Josep Maria Ribalta Mitjanes. 

 

Es fa una votació conjunta de les 10 candidatures presentades a la Comissió de Seguiment del 

Consell de Barri de Sants-Badal, que concretament són: 

 

Entitats 

» Ampa Institut Lluis Vives 

» AV Badal, Brasil i La Bordeta 

» Sants 3 Ràdio - La ràdio local de Sants-Badal 

» Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

 

Persones a títol individual 

» Anna Ros 

» Antonio Puparelli Lorenzo 

» Joan Sanromà Bauló 

» Josep Mediavilla Maiques "Pepo" 

» M. Lluïsa Pahissa Casadevall 

» Paco Salazar 

 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc 

19 0 3 

 

Atès que les candidatures assoleixen el suport de la majoria simple dels vots emesos, es 

proclamen membres de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Sants-Badal, les 4 

entitats i les 6 persones a títol individual que han presentat candidatura. 

 

 

2. Procés participatiu Del Programa d’Actuació del Districte i Pressupostos participatius. 

 

Es fa una dinàmica participativa de debat, la qual es pot consulta en l'acta-informe annex. 

 

 

3. Torn obert de paraules. 

 

Pregunta / petició Resposta 

PACO SALAZAR: proposa limitar la velocitat 
del C/ Riera Blanca a 30 km/h. 

Marc Serra: bona proposta limitar la velocitat, 

la qual es traslladarà a Urbanisme i Mobilitat. 

Necessitat d’una ciutat més tranquil·la, amb 

menys soroll. 

VICTOR CANO: en base a una aportació 
feta a l’anterior Consell de Barri, demana 
retirar una senyalització que facilita l’accés 
als habitatges en casos de robatoris.  

Marc Serra: important recuperar la 

senyalització a la paret i eliminar una 

senyalització vertical per evitar furts als 

habitatges. Es parlarà amb Guardia Urbana. 

Mª TERESA UBET: demana que Riera 

Blanca sigui només en 1 sentit de circulació. 

Demana també per unes cases que semblen 

Marc Serra: l’illa de cases situada al 

Passatge de Paca Soler sí que està afectada 

urbanísticament i, segons el planejament, 
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Pregunta / petició Resposta 

no formar part de cap programa urbanístic, 

pregunta que se’n farà amb elles. 

s'han d'enderrocar. 

MONTSERRAT BESOLÍ: es queixa que al 
C/ Antoni Capmany amb Badal hi ha un bar 
en que els clients claven claus en un arbre 
tot just davant de l’establiment per a penjar 
gàbies d’ocells. 

Marc Serra: mirem d’intervenir i parlar amb la 
persona responsable del bar.  
 

MONTSE MERCADER: demana prioritat de 
reforma en el C/ Begur. Diu que les voreres 
són molt estretes, i que els cotxes venen per 
l’esquena dels vianants. 
Parla també del C/ Sugranyes fins C/ 
Ventura Plaja, carrer molt transitat en el qual 
les voreres també són molt estretes i els 
forats dels arbres molt grans i amples (hi ha 
forats també sense arbres plantats). 
Demana que es prioritzi la mobilitat i 
l’accessibilitat als assenyalats carrers. 

Marc Serra: Revisarem els forats perillosos 
informa que Parcs i Jardins té un programa 
de plantació planificat, motiu pel qual pot ser 
que fins que no es procedeixi a la plantació 
algun escocell pot estar buit. 

MARIBEL: explica que al C/ Torns cauen 
moltes persones grans per mal estat de les 
voreres i el carrer en general. Voreres 
estretes per les qual no passen cadires de 
rodes. Alguns veïns i veïnes ja han fet 
denuncies. 

Marc Serra: som conscients que el C/ Torns 
està malament a nivell d'accessibilitat de 
voreres. Recollim els documents gràfics que 
aporta el veïnat i s'estudiarà intervenció al 
carrer més enllà dels Pressupostos 
participatius. 
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JOAN BOSC: pensa que hi ha coses que es 

poden solucionar i no es fa res. La Carretera 

de Sants està molt transitada, hi ha bicicletes 

i patinets que van per sobre de la vorera per 

falta de carrils habilitats per ells i a molta 

velocitat. 

Explica que la població del districte està molt 

envellida i que hi ha necessitat de més 

residències al territori 

Marc Serra: tema bicicletes i patinets per les 

voreres, el Districte és conscient que s’ha 

d’habilitar un carril per a que en puguin fer ús 

i deixin de passar per la vorera. No obstant 

adverteix que la mobilitat canvia i ens hem 

d’adaptar, que les bicicletes i els patinets no 

desapareixeran i el que hem de fer és 

habilitar-los uns espais. Entenem, no 

obstant, que hi ha un problema quan no hi ha 

carril i quan les persones usuàries no 

respecten la normativa.  

Pel tema de les residències, diu que no és 

competència de l’Ajuntament, ja que és 

competència de la Generalitat de la 

Generalitat. La única cosa que pot fer 

l’Ajuntament és posar a disposició solars per 

a fer residències i el Districte ja ha 

proporcionat 2 solars, de moment sense 

construir encara. 

ARRI: explica que el C/ Violant d’Hongria 

està en molt mal estat, hi ha rajoles 

trencades, fora de lloc... 

Marc Serra: la situació del C/ Violant 

d’Hongria, es tracta d’un carrer llarg i car 

d’arreglar. Proposa que els veïns proposin la 

reforma al decidim.barcelona. En cas de no 

guanyar la proposta als Pressupostos 

participatius s’estudiaria una intervenció 

menor a través del pressupost de 

manteniment de carrers. 

BEGOÑA: com votarà la gent gran que no 

està acostumada a les tecnologies? 

Marc Serra: hi haurà campanyes 

d’informació de com fer-ho. A més, durant el 

temps de votació hi haurà biblioteques 

municipals obertes en horari de tarda per a 

poder fer-ho.  

En una jornada de votació es podrà acudir al 

Districte on hi haurà personal de suport a la 

votació. 

PEPO: sol·licita parlar del tema de la 

remodelació del C/Juan de Sada amb el 

Regidor i amb la Janet Sanz, amb qui ja van 

tenir una reunió sobre el tema però no han 

avançat. 

Marc Serra: contactarà amb la Tinent 

d'Alcaldessa per abordar el tema. 

ISABEL CANO: insisteix en el mal estat del 
C/ Violant d’Hongria, i en demana la seva 
remodelació, voreres... 

 

Marc Serra: agraeix la intervenció de la 

Isabel i remet a les explicacions anteriors en 

referència al mateix tema. 

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 


