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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 
Data13 de  febrer de 2020, 18.00 h 
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants (Plaça bonet i muixi num 7 )  
 
 
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 
Sar. Maribel sánchez    GMD PSC 
Sra. Georgina Lázaro,    GMD JxCat 
Sr. David Labrador,   GMD Cs 
 
Membres d’entitats: 
 
Tècnics municipals: 
Sra. Elvira Aguirre,   Tècnica del Districte 
Sr. Gerard Lillo,   Tècnic del Districte 
Sra. Maria Rengel,  Tècnica del Districte 
 
 
Assistència registrada: 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 Domingo Pedret, l'única candidatura presentada a la 
vicepresidència del Consell de Barri de Sants. 
 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc 
45 2 11 

 
Atès que la candidatura assoleix el suport de les 2/3 parts dels vots emesos, es proclama 
vicepresident del Consell de Barri de Sants, el Sr. Josep Maria Domingo Pedret. 
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Es fa una votació conjunta de les 10 candidatures presentades a la Comissió de Seguiment del 
Consell de Barri de Sants, que concretament són: 
 
Entitats 

» Ampa Institució Montserrat 
» Centre Social de Sants 
» L'Orfeó de Sants 
» Sants 3 Ràdio - La ràdio local de Sants-Montjuïc 
» Societat Esportiva Mercat Nou Magoria 

 
Persones a títol individual 

» Angel Calvo  
» Joan Sanromà Bauló 
» Lucia Reina  
» Pere Tor i Lloveras 
» Xavier Bernad 

 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc 

46 0 13 
 
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, les 5 entitats i 
les 5 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. 
 
Josep Maria Domingo indica que podran intervenir les persones que vulguin durant uns 15 
minuts aproximadament. 
 

Pregunta / petició Resposta 
Antoni Buisant :  
Demana   que es millori la vigilància en 
l’entorn del parc de can mantega  i que  es 
millori el carril bici de Joan Güell.  

Marc Serra: Els indicadors de GU demostren 
que hi ha una millora en la zona 

Josep Beltràn : Demana  quin és el timming  
del procés d’urbanització del carrer Burgos  
que ja havia d’haver començat? 

Marc Serra: En aquest cas estem seguint el 
procediment  , en el mandat anterior es va 
fer l’expropiació i ara ve el procés 
d’enderroc. El dia 17 de febrer s’iniciarà 
l’enderroc de ERSCE 

Joana Ribas: Demana  una pista de basquet 
a Can Mantega  

Marc Serra: diu que aquest es un dels 
projectes que cal incloure en el PAD i  
pressupostos participatius . 

Meritxell:  Marc Serra:  
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Pregunta / petició Resposta 
Amb el tema d ela demanda per la 
pacificació del carrer Sagunt  molta gent gran 
ha signat però  si ara s’ha de presentar coma 
projecte participatiu caldrà que tornin a 
signar i  es difícil  tornar-los  a mobilitzar   . 
 
 
Els vehicles com patinets van molt ràpid i 
diuen que ara  hauran de tenir  carnet de 
conduir  , que farà l’ajuntament al respecte  

diu que  esta bé  que ara es pugui votar en 
un pressupost participatiu . l’Ajuntament   
facilitarà equipaments públics perquè els 
ciutadans que no tenen internet puguin anar 
a votar i també hi haurà un dia en  que es 
podrà anar a votar a la seu del districte  .  
 
Aquest tema és de l’administració general de 
l’Estat i en concret de la direcció general de 
trànsit  quan aquests estaments regulin 
l’ajuntament  aplicarà la norma  
 

Xavier Martí: 
Es queixa de  que les bicicletes i els patinets 
van per la vorera del carrer de sants i 
demana que se’ls multi :  

•   

Marc Serra: També estem preocupats per 
patinets i bicis  en carrer de sants   planteja 
que potser fa falta un carril bici en aquest 
carrer   
 

Ivan Sánchez:  
• Tanatori . es manifesta en contra del 

tanatori i manifesta que als veïns els 
hi preocupa el transit que es genera 
ra al voltant del nou tanatori  

• motos a les voreres. són voreres 
estretes i les motos molesten  

• terrasses il·legals dels bars . 
pregunta si s’han d eidentificar les 
terrasses al terra o com saber si es 
il.legal  

Marc Serra:  
• es convocarà una reunió per parlar 

del tema del tanatori i s’intentarà que  
vingui l’empresa que ha presentat la 
llicencia. és un espai privat  que ha 
demanat una llicencia d’activitat  i si 
reuneix els requisits legals 
l’ajuntament no pot denegar-ho  

• Sembla que ara esta naturalitzat que 
les motos aparquin en les voreres ,. 
hi ha un ordenança que ho prohibeix. 
també va costar treure els cotxes de 
les voreres 

•  si algun veí detecta alguna terrassa 
molt il·legal que treui a guàrdia 
urbana  sinó anar a l’OAC , o trucar 
al 010 o per internet i llavors s’inicia 
el procediment per veure si es 
il·legal o no . 

Núria Martin: El carril bici de Joan Güell   té 
els contenidors de residus al mig  i això 
provoca   accidents , per ara cap greu  

Marc Serra: diu que   té una solució  
complicada però que s’0estudiara com donar 
una solució . 

Roger Estivill  es manifesta usuari de 
patinets i diu que    la zona entre Tarragona, 
Numancia:  Josep Tarradellas i  Provença 
esta molt mal resolta a nivell de carril bici i 
demana per quan una intervenció  

Marc Serra:  
En aquest espai hi ha una   part important   
que es propietat de ADIF (plaça dels països 
catalans ) quan es treballi en l’entorn de 
l’estació de sants cal plantejar una solució 
per aquest tema  

Pere Tor: L’estació de sants és una de les 
entrades a Barcelona  . diu que no creu que 
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Pregunta / petició Resposta 
sigui la millor imatge de la ciutat que en 
arribar  et trobis amb un tanatori . 
 
Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 


