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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 

Data: 21 de novembre de 2019, 18.00 h 

Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants (C/ Sants 79)  

 

 

Hi assisteixen: 

 

Presidència del Consell: 

Sr. Marc Serra,   Regidor del Districte 

Sr. Josep Maria Domingo,  Vicepresident del Consell de Barri 

Sr. Xavier Farré,   Conseller Tècnic del Districte 

Sra. Sònia Frias,  Gerent del Districte 

 

Consellers/es: 

Sra. Marina Berruezo,  GMD BeC 

Sr. Antoni Martinez,   GMD ERC 

Sr. Eudosio Gutiérrez,    GMD PSC 

Sra. Georgina Lázaro,    GMD JxCat 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

Sra. Alba Gómez,    GMD BxC 

 

Membres d’entitats: 

AVV Plaça de la Farga 

Centre Social de Sants 

Plataforma Som Plaça 

PP Sants-Montjuïc 

Sants 3 Ràdio 

Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 

 

Tècnics municipals: 

Sra. Elvira Aguirre,   Tècnica del Districte 

Sr. Gerard Lillo,   Tècnic del Districte 

Sra. Maria Rengel,  Tècnica del Districte 

Sra. Ariadna Ros,   Tècnica del Districte 

 

 

Assistència registrada: 29 persones 

 

 

Ordre del dia  

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

2) Zona de baixes emissions (ZBE). 

3) Gestió cívica del Centre Cívic Cotxeres-Casinet. 

4) Informe de situació del barri. 

5) Torn obert de paraules. 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

Acta del Consell de Barri de Sants, 21 de novembre de 2019 2 

  

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

 

Gerard Lillo, tècnic de participació del Districte, presenta la informació del procés de renovació 

de la vicepresidència del Consell de Barri, així com de la Comissió de Seguiment. Es defineix 

que el Consell de Barri és l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la 

ciutadania en les qüestions que afecten el territori, en aquest cas, de Sants. Cada 4 anys es 

renoven tant la figura de la vicepresidència, que aquest mandat ha estat el Josep Maria 

Domingo, com la Comissió de Seguiment, formada per les entitats i agents socials del territori.  

 

Les funcions de la vicepresidència són, d’una banda, convocar el Consell de Barri i la Comissió 

de Seguiment i, d’altra banda, vetllar, com a membre de la mateixa Comissió de Seguiment, 

per les següents qüestions: 

 L’acord de l’ordre del dia dels Consells. 

 La documentació relativa als temes a tractar que estigui a disposició de les persones 

interessades abans del Consell. 

 La redacció de les actes i la seva distribució o publicació.  

 El seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de Barri i a la Comissió de 

Seguiment. 

 La convocatòria de sessions i taules de treball que es valorin necessàries.  

 La moderació dels Consells de Barri. 

 

La Comissió de Seguiment, que es reuneix abans de la convocatòria dels Consells de Barri, 

està formada per representants de la direcció política i tècnica del Districte, un/a Conseller/a de 

Districte de cada grup municipal, persones representants d’entitats del barri escollits/des i 

ciutadans/es no pertanyents a cap associació escollits/des. Més enllà de reunir-se abans de 

cada Consell, poden fer-ho a proposta del/la President/a, del/la vicepresident/a o d’1/3 part dels 

seus i les seves membres. 

 

Es defineix que poden presentar-se candidatures als dos òrgans fins a la següent reunió de la 

Comissió de Seguiment, que serà entre el gener i el febrer, mentre que la votació de les 

candidatures es farà al següent Consell de Barri, entre el febrer i el març.  

 

Els requisits per presentar-se a la vicepresidència són que ha de ser un ciutadà o ciutadana de 

consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del barri, i 

que hagi tingut el suport de 2/3 parts del Consell de Barri. D’altra banda, el requisit per formar 

part de la Comissió de Seguiment és comptar amb el suport de 2/3 parts del Consell. Les 

candidatures poden presentar-se a través de la plataforma Decidim 

(https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsmontjuic), o al correu electrònic 

dte03_participacio@bcn.cat. 

 

Una de les persones assistents al Consell comenta que les convocatòries que s’envien no es 

fan amb el temps suficient, només arriben tres o quatre dies abans del Consell de Barri. Marc 

Serra, Regidor del Districte, comenta que ho apunten i ho tindran en compte perquè no és 

possible que arribin amb tan poc temps d’antelació. 

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsmontjuic
mailto:dte03_participacio@bcn.cat
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2. Zona de baixes emissions (ZBE). 

 

Sònia Frias, Gerent del Districte, explica què és i com funcionarà la zona de baixes emissions 

(ZBE). 

 

Actualment l’ordenança que regula la mesura de la ZBE està tramitant-se, i s’implementarà a 

partir del 8 de gener del 2020. Els perquès de la restricció de la circulació estan lligats a la 

salut, ja que amb aquesta mesura es pretén reduir els nivells de contaminació ambiental de la 

ciutat i l’Àrea Metropolitana. La intenció no és que els conductors canviïn de vehicle, sinó 

canviar de paradigma: aconseguir reduir el nombre de vehicles i que aquestes persones utilitzin 

altres mitjans de transport.   

 

Es mostra un mapa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les zones grogues són les que 

queden excloses de la mesura: Vallvidrera, el Tibidabo, Les Planes, la Zona Franca industrial i 

les rondes. D’altra banda, les zones blaves es corresponen amb les que queden dins la ZBE, 

bàsicament la ciutat de Barcelona (exceptuant les zones excloses), Sant Adrià del Besòs, 

Esplugues de Llobregat, Cornellà del Llobregat i Hospitalet de Llobregat; sumant en total 95 

km2.  

 

La mesura consisteix en una restricció de la circulació a la ZBE de totes les tipologies de 

vehicles de motor que no disposin de distintiu ambiental (B, C, ECO, o Zero Emissions), de 

dilluns a divendres, de 7 a 20 h. Existeixen un conjunt d’exempcions, tant permanents com 

temporals, que es poden consultar descarregant en el següent enllaç el document de la ZBE: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/2591.    

 

El sistema de control de vehicles es basarà, d’una banda, un sistema tecnològic format per un 

conjunt de càmeres equipades amb un sistema de reconeixement automàtic de matrícules i, 

d’altra banda, amb els sistemes de control específics de la Guàrdia Urbana de Barcelona.  

 

Quant al règim sancionador, les sancions per incompliment podran anar de 200 a més de 1.800 

euros, diferenciant-se en lleus, greus i molt greus segons la categoria del vehicle i si se circula 

en dia d’episodi de contaminació. Cal destacar que es preveu un període de tres mesos de 

notificacions informatives als potencials infractors i que serà a partir de superar aquest període 

que les infraccions tindran un caràcter sancionador. 

 

Com s’ha esmentat prèviament, l’ordenança està tramitant-se i actualment està oberta la fase 

d’exposició pública. Al desembre es respondran les al·legacions, que encara poden presentar-

se, i es farà l’aprovació definitiva. Es convocarà una sessió de treball amb ciutadania i entitats 

del Districte per l’11 de desembre.  

 

Carles Cerón pregunta per les etiquetes ambientals que es mostren a la presentació, quin 

significat tenen. Sònia Frias explica que l’etiqueta de 0 emissions són vehicles elèctrics, la 

d’Eco són híbrids, i els C i B són de benzina de determinats períodes de matriculació, segons el 

tipus de fabricació. La més contaminant permesa és la B.  

 

Francisco Grau comenta que hi ha cotxes circulant sense la ITV per la ciutat. 

 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/2591
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3. Gestió cívica del Centre Cívic Cotxeres-Casinet. 

 

Maria Rengel, Directora de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant-Montjuïc, i 

Neus Anglès, gerent del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, expliquen 

l’estat de la gestió cívica del Centre Cívic Cotxeres-Casinet. 

 

Es preveu que la gestió cívica per part del Secretariat d’Entitats comenci a partir de l’1 de juliol. 

Aquests 6 mesos és temps que es destinarà a reorganitzar l’equipament, a reubicar el personal 

municipal que actualment està dedicat al Centre Cívic, i acabar de concretar amb el Secretariat 

el projecte de l’equipament. 

 

El Secretariat d’Entitats és una federació territorial de les entitats de Sants, Hostafrancs, Sants-

Badal i la Bordeta, amb 321 entitats adherides. La funció és que les associacions dels barris 

estiguin representades en els espais de decisió i, per tant, als centres cívics. Que les entitats 

participin de la gestió cívica vol dir que hi haurà treballadores i representants als òrgans 

decisoris membres del Secretariat. Per tant, la participació del teixit associatiu és tant en l’àmbit 

tècnic com en l’àmbit polític.  

 

Finalitzat el procés d’informació, no ha hagut cap entitat, de l’àmbit de preferent influencia de 
l’equipament municipal, que hagi mostrat interès en optar a l’adjudicació de la gestió cívica. 
 

Jordi Falcó assenyala que s’ha de donar suport des del vessant polític la gestió cívica. Marc 

Serra respon que s’ha de reconèixer la trajectòria del Secretariat d’Entitats, però jurídicament 

és més complex que un simple compromís polític. Administrativament hi ha dificultats per fer 

adjudicacions directes a entitats per la gestió d’equipaments, però se cerquen fórmules per fer-

ho. El Regidor aposta per establir un marc legal en l’àmbit estatal per reconèixer l’estatus de 

gestió cívica per part de les entitats.  

 

Alejandro comenta que hi ha persones treballadores que acaben el seu horari laboral a les 22-

23 h i no poden organitzar activitats culturals als equipaments públics perquè aquests tanquen 

a les 23 h. Pregunta si es preveu obrir fins més tard, en horari nocturn. Neus Anglès reconeix 

que s’ha reduït l’horari nocturn per evitar els problemes de soroll i respectar el descans dels 

veïns i veïnes, per normativa municipal. De manera excepcional es poden ampliar els horaris si 

una entitat ho sol·licita, passant per una Comissió permanent que gestiona els espais i valora si 

l’activitat en qüestió és susceptible. 

 

4. Informe de situació del barri. 

 

Marc Serra, Regidor del Districte, informa de la situació del barri de Sants. 

 

El Regidor valora positivament la gran participació de la Festa Major de Sants, en la qual no es 

van generar incidents greus, encara que preocupen alguns fets que van donar-se. S’han reduït 

el nombre de carrers guarnits. Marc Serra es compromet a treballar perquè l’any 2020 no es 

perdi cap carrer més i, si és possible, recuperar-ne alguns. Respecte a la Festa Major 

Alternativa, destaca els cinc espais que es van generar i assenyala que van funcionar de 

manera correcta així com també els carrers organitzats pels Castellers de Sants.  
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Pel present mandat un dels temes que preocupen són les queixes generades al voltant dels 

Jardins de la Rambla de Sants. Per la configuració urbanística que té aquest espai, crea 

problemes d’incivisme i, alhora, genera molèsties als veïns i veïnes. Tanmateix, s’han instal·lat 

uns vinils que expliquen la història del barri, una iniciativa del Grup de Treball de memòria 

Històrica molt positiva, així com l’obertura de les guinguetes. Aquest mandat es pretén 

continuar aquest procés de recuperació dels Jardins de la Rambla de Sants a partir de la 

reordenació de l’espai, expulsant gradualment les activitats incíviques. S’ha encarregat un 

estudi dels usos de la rambla de Sants, per identificar clarament els problemes i veure com 

resoldre’ls. D’altra banda, també s’han produït diverses intervencions policial durant l’estiu, però 

aquesta no és una solució a llarg termini. 

 

El mandat passat un dels punts clau va ser plaça d’Osca, modificant la normativa de terrasses i 

fent que els bars les tanquessin una hora abans que la resta de locals de la ciutat, justificant 

que la distribució de la plaça genera una acústica perjudicial pel veïnat que hi viu. El Gremi de 

Restauradors va recórrer en diverses ocasions aquesta normativa, hi ha hagut sentències a 

favor i d’altres en contra. La darrera ha estat positiva per la normativa i ens ha permès 

mantenir-la. També cal seure i plantejar si és el moment de canviar els usos de la plaça, 

trobant un equilibri entre l’activitat econòmica i el descans del veïnat. El Regidor agraeix el 

treball de Guàrdia Urbana a l’hora de respondre les trucades dels veïns i veïnes en aquest 

àmbit territorial. 

 

En referència als equipaments del barri, Marc Serra anuncia que està en procés de construir-se 

l’Escola Municipal de Música, en l’antic Orfeó de Sants. El projecte executiu es presentarà, en 

principi, al proper Consell de Barri. El Mercat de Sants gaudeix d’una nova cuina, a disposició 

dels paradistes del mercat, així com a tot el barri. Ja s’estan establint nous projectes educatius 

a través d’aquesta cuina, vinculats als hàbits saludables i al consum de proximitat. 

 

És present la demanda històrica de l’accessibilitat a l’estació de metro de Plaça de Sants, que 

és una de les poques estacions de Barcelona que encara no disposa d’ascensor. L’anterior 

equip de govern ho va treballar amb la Generalitat, però encara no hi ha un calendari establert. 

S’ha parlat recentment amb Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat, que ens ha 

explicat que és una obra amb un pressupost molt alt per la seva logística, tècnicament 

complexa. Marc Serra es compromet a continuar treballant aquest tema durant el mandat. 

D’altra banda, a plaça Espanya les obres per instal·lar sis ascensors comencen el 2020. 

 

Les obres del Punt Verd del carrer Vallespir començaran a finals d’any. 

 

Sobre l’estació de busos de Sants, els nous mòduls entraran en funcionament a inicis d’any, 

mentre que els vells mòduls es retiraran aquest desembre. Ha estat un tema laboriós, que no 

depèn de l’Ajuntament, sinó d’ADIF. La seva justificació durant aquests anys ha estat que 

tenien problemes de subministrament amb Endesa. 

 

Per últim, ADIF ha anunciat la licitació per fer la remodelació de l’Estació de Sants. És 

important internalitzar els problemes de mobilitat que genera l’espai de l’estació de tren en 

relació amb l’entorn. Aquest procés ens ha de permetre reformular la plaça Països Catalans a 

través d’un procés participatiu amb el veïnat. Serà més complicat que altres processos 

participatius perquè depèn d’ADIF, però s’espera que hi hagi una col·laboració entre les dues 

institucions. 
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5. Torn obert de paraules. 

 

Josep Maria Domingo indica que, en primer lloc, parlen les persones que han omplert un full 

d’intervenció i que, en segon lloc, podran fer-ho les persones que vulguin. 

 

 

Pregunta / petició Resposta 

Jose Luís Olivé: El punt del carrer del Torrent 

de Perales, que és el corner de Can 

Mantega, no és accessible per persones 

amb mobilitat reduïda. S’ha de tenir en 

compte per quan s’estableixin les prioritats 

d’intervenció al barri.  

Marc Serra: A partir del gener començarà un 

procés participatiu del PAM i del PAD. 

Tindrem ocasió de parlar per fer una 

intervenció en aquest tram de carrer. 

Arturo Gayán: Se sap alguna cosa del 

procés d’urbanització del carrer Melcior de 

Palau, entre  els Jardins de Can Mantega i 

Rambla Brasil? Respecte al carrer Jocs 

Florals, entre carretera de Sants i rambla de 

Sants, hi ha un tram d’edificis abandonats. 

Què es pensa fer? 

Marc Serra: A partir del gener començarà un 

procés participatiu del PAM i del PAD. Hi 

haurà ocasió de parlar per fer una 

intervenció en aquest punt. Es respondrà per 

escrit la resta de qüestions urbanístiques que 

el ciutadà ha comentat a través dels fulls 

d’intervenció. 

Paquita Giner: És necessari remodelar el 

carrer Tenor Massini, concretament les 

voreres i l’amplitud del carrer. 

Marc Serra: Quan tinguem pressupost 

municipal i de Districte decidirem els carrers 

prioritaris per pacificar, que ha de ser la línia 

urbanística a desenvolupar. 

Mª Rosa Sahun: Sobre l’ascensor de Plaça 

de Sants, no és possible que no hi hagi 

accessibilitat. Hi ha dues línies de metro. Si 

no és possible fer els ascensors, que 

instal·lin escales mecàniques. El bus no és 

una alternativa viable. La veïna es mostra 

decebuda perquè al debat d’alcaldables que 

va fer-se a Sants tots els grups polítics van 

comprometre’s en portar endavant les obres 

del metro de Plaça de Sants. 

Marc Serra: És veritat que hi ha un 

compromís polític per part del govern actual, 

tant de la ciutat com del Districte, amb les 

obres d’accessibilitat del metro de Plaça de 

Sants. Tanmateix, aquestes obres les ha de 

fer la Generalitat, no l’Ajuntament. 

Josep Maria Domingo: Des de l’associació 

de veïns i veïnes podríem fer una nova 

recollida de signatures i presentar-la 

directament a la Generalitat, perquè la 

darrera es va presentar a l’Ajuntament. 

Joan Sanromà: Agraeix la intervenció 

realitzada al Mercat de Sants. Tanmateix, la 

senyalització de l’entorn del Mercat de Sants 

i a Riera de Tena no es respecta. Ni la 

senyalització de límit de velocitat ni la dels 

aparcaments.  

Marc Serra: Reconeix el treball de pacificació 

del govern de Trias, que el govern de BeC 

ha consolidat. Es parlarà amb els serveis 

tècnics i GUB el tema de la senyalització.  

Joana Ribas: Felicita el Regidor Marc Serra i 

li desitja sort en el mandat. La Laura Pérez, 

anterior Regidora del Districte, va ser una 

persona molt propera. 

Marc Serra: Agraeix la felicitació i indica que 

intentarà ser tan proper com la Laura Pérez. 

Jaume Layola: Respecte a la plaça d’Osca, 

es té pensat pacificar-la, així com pacificar 

Marc Serra: Amb la sentència positiva dels 

tribunals podrem mantenir l’ordenança que 
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Pregunta / petició Resposta 

els carrers dels voltants? També seria positiu 

sancionar les conductes incíviques que 

alteren la tranquil·litat dels veïns i veïnes. 

Les terrasses són la principal problemàtica 

en l’entorn de la plaça. 

permet tancar les terrasses una hora abans. 

Aquest mandat és hora de replantejar-se els 

usos de la plaça d’Osca, a partir de seure 

amb els veïns i veïnes i amb els 

restauradors, i posar-nos d’acord. 

Carles Cerón:  

 Valora negativament que les Festes 

Majors de Sants estan 

excessivament centrades en les 

activitats nocturnes i dificulten el 

descans dels veïns i veïnes del barri. 

En aquest sentit, les Festes Majors 

d’Hostafrancs són un exemple idoni 

de respecte al descans del veïnat.  

 A la Rambla de Sants (Calaix de 

Sants) hi ha bancs situats de cara 

als edificis, a la mateixa alçada que 

els menjadors dels veïns i veïnes. 

S’haurien de girar.  

 

Marc Serra:  

 La programació de les Festes Majors 

de Sants s’ha de valorar 

positivament. Sí que és cert que hi 

ha activitats nocturnes, però també 

així ho volen una bona part dels 

veïns i veïnes. S’ha d’entendre 

també que són només 10 dies a 

l’any. Tanmateix, ho apuntem i 

trobarem un espai per seure uns i 

altres i cercar una solució.  

 Efectivament, els bancs de rambla 

de Sants s’haurien de girar. Com 

s’ha esmentat prèviament, s’ha de 

fer un estudi dels usos del Calaix de 

Sants i veure quins canvis, com 

aquest, s’han d’introduir. 

Francisco Grau:  

 Pregunta si es podria augmentar el 

nombre d’agents de Guàrdia Urbana 

al barri. 

 Demana si es poden netejar els 

Jardins de la rambla de Sants. 

Marc Serra: Sobre el manteniment i la neteja, 

també s’ha de tenir en compte que els veïns i 

veïnes han de tenir cura dels espais de la 

ciutat. No pot ser que s’utilitzin unes 

jardineres de pipican, per exemple. S’ha 

d’establir un espai de gossos per tenir una 

rambla de Sants adequada.  

 

 

 

Olga Masgrau:  

 Al carrer Sant Medir, amb Daoiz i 

Velarde, hi ha rajoles de la vorera 

que es mouen i generen una situació 

perillosa per als vianants. 

 Al carrer d’Antoni de Capmany hi ha 

persones contínuament pintant les 

parets i genera una mala imatge. 

Proposa instal·lar unes jardineres 

amb heures que cobreixin les 

façanes i definir un espai, tocant a 

carrer de Sant Jordi, perquè artistes 

facin un grafiti de qualitat.  

 

Marc Serra: Prenem nota de les dues 

qüestions i donarem resposta per escrit. 

 

Jordi Sunyer:  

 A l’estudi que es faci de la Rambla 

Marc Serra:  

 Efectivament la part sud acostuma a 
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Pregunta / petició Resposta 

de Sants s’ha de tenir en compte 

també la part sud. 

 Es preveu l’enderrocament dels dos 

solars industrials del carrer Burgos? 

Poden generar una situació 

d’okupació a curt termini. 

ser oblidada, tot i que és part de 

Barcelona, no d’Hospitalet. Es tindrà 

en compte. 

 Les obres ja estan adjudicades i 

estan en procés, s’ha desencallat la 

situació. 

Jordi Falcó: S’agraeix l’anunci de 

l’enderrocament de la zona dels ascensors. 

Tanmateix, en paral·lel s’ha de tenir clar el 

calendari de les expropiacions de les finques 

restants, pel procés de reallotjament dels 

veïns i veïnes.  

Marc Serra: És un tema que ens disposem a 

afrontar aquest mandat i estem d’acord que 

el procés ha d’anar acompanyat per 

l’administració i que totes les fases d’aquest 

han d’avançar en paral·lel.  

Juan Jiménez: Al Mercat de Sants, a la 

cantonada de carrer de Sant Jordi amb 

Daoiz i Velarde, s’hauria de posar un senyal 

de “Cedeix el pas” pels vehicles que pugen 

des de Sant Jordi. 

Marc Serra: Ho treballarem a la Taula de 

Mobilitat i trobarem una solució. 

Carles Real:  

 Si tan bons resultats té la plataforma 

única, per què no s’ha implementat a 

altres carrers (com carrer Leiva) del 

barri amb una gran afluència de 

vianants? 

 El carrer i plaça d’Ibèria està patint 

un deteriorament i els conductors 

aparquen, tot i que no es permet. 

S’hauria de senyalitzar 

adequadament la prohibició, indicant 

que només poden accedir veïnat i 

serveis. 

Marc Serra:  

 La reurbanització de Leiva va tenir 

un procés de participació i es va 

valorar que volien una línia 

d’aparcament. 

 El tema de carrer i plaça d’Ibèria 

l’apuntem  i ho treballarem amb el 

personal tècnic. 

Carles Cerón: Les jardineres són 

estèticament millor valorades que els fitons. 

 

Una de les participants al Consell de Barri 

valora que la diferència que hi ha de 

manteniment i de cura de l’espai urbà de la 

Rambla Brasil i de la Rambla Badal és 

rellevant, tot i que una connecta amb l’altra. 

Marc Serra: Encara que és un continu, passa 

per dos Districtes diferents i el procés 

d’urbanització ha estat diferent. No segueix 

cap lògica, però són processos burocràtics 

de dues administracions que, tot i ser del 

mateix Ajuntament, tenen direccions 

diferents. Tanmateix, el Regidor valora que 

la mirada hauria de ser global. 

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 


