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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D’HOSTAFRANCS 

 

Data: 9 de març de 2020, 18.00h 

Lloc: Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs (C/ del Rector Triadó, 53 )  

 

 

Hi assisteixen: 

 

Presidència del Consell: 

Sr. Marc Serra,   Regidor del Districte 

Sr. Josep Espin,   Vicepresident del Consell de Barri 

Sr. Jaume Gaixas  Conseller del Barri 

Sr. Xavier Farré,   Conseller Tècnic del Districte 

Sra. Sònia Frias,  Gerent del Districte 

 

Consellers/es: 

Marina Berruezo (BEC) 

Àngels Boix (PSC) 

Alba Pérez (BxC) 

Neus del Pilar de Haro (JxCAT) 

 

Membres d’entitats: 

 

Tècnics municipals: 

Sra. Miriam Puebla,   Tècnica del Districte 

Sra. Ariadna Ros,  Tècnica del Districte 

Sr. Gerard Lillo,   Tècnic del Districte 

 

 

Assistència registrada: persones 

 

 

Ordre del dia  

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

2) Torn obert de paraules 

3) 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 Espín Morales, l'única candidatura presentada a la 

vicepresidència del Consell de Barri d'Hostafrancs. 

 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc 

32 0 0 

 

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

vicepresident del Consell de Barri d'Hostafrancs per unanimitat, el Sr. Josep Espín Morales. 
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Es fa una votació conjunta de les 20 candidatures presentades a la Comissió de Seguiment del 

Consell de Barri d'Hostafrancs, que concretament són: 

 

Entitats 

» Afa Escola Joan Pelegrí 

» Amics de la Història i les Tradicions d'Hostafrancs 

» Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa APSOCECAT  

» Associació Comissió de Festes del Carrer Vilardell-Hostafrancs  

» Associació Veïns d'Hostafrancs  

» Basquet Ateneu Montserrat  

» Eix Comercial Creu Coberta 

» Esbart Ciutat Comtal  

» Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs 

» Fundació Cultural Hostafrancs-Escola Joan Pelegrí 

» Fundació Diabetescero Catalunya 

» Lleure Cívic a Hostafrancs 

» Orfeó Atlàntida 

» Sants 3 Ràdio - La ràdio local d'Hostafrancs 

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

» Udols - Associació pel Benestar del Gos Urbà 

 

Persones a títol individual 

» Concepció Pérez Solera  

» Javier Berdejo Gago 

» Pilar Diez Nieto 

» Rosa Tejera Armenteras 

 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc 

34 0 0 

 

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 d'Hostafrancs per 

unanimitat, les 16 entitats i les 4 persones a títol individual que han presentat candidatura. 

 

2. Torn obert de paraules. 

 

Pregunta / petició Resposta 
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RICARD LOPEZ: president de l’Associació 

catalana de sordceguesa. Les persones 

sordcegues, en el trajecte cap a l'estació de 

metro d'Hostafrancs, perden la orientació. Hi 

ha cotxes mal aparcats al C/ Vilardell i 

Consell de cent, escombraries fora de lloc, 

es donen accidents a causa de transportistes 

que deixen les portes en la zona de carrega 

obertes, etc. 

Proposa donar una solució conjunta, 

d’emprendre un projecte educatiu al barri 

sobre aquests aspectes. 

Marc Serra: agraeix la intervenció, anima a 

seguir participant. En el PAD s’estudiaran els 

problemes de mobilitat i singularment els de 

les persones amb diversitat funcional. És una 

qüestió a la qual fins ara es donava molt 

poca importància, però que cada cop s’està 

prenent més consciencia. 

Reconeix que estem lluny encara de que hi 

hagi entorns adequats per a aquest col·lectiu 

de ciutadans i ciutadanes. 
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CONXITA: agraeix el canvi del torn de 

paraula al principi de la sessió per poder 

dona resposta a alguns temes abans d’hora. 

Porta una llista, parla en nom de la AAVV 

Hostafrancs. 

No estan d’acord amb la instal·lació d'un 

tanatori al carrer Comtes de Bell-lloc per un 

tema de mobilitat. 

Pregunta també per una possible negociació 

pel terreny i l’edifici del cinema Balanyà. 

Agrair a la Guardia Urbana, Mossos...per 

resoldre el tema de la plaça Ramón Aramon i 

de l’espai de la Clau. 

Pregunta pel tema de la mediació de la plaça 

Hereni i apunta que segueix pendent el tema 

de la Plaça Joan Corrades. 

Agraeix l'actuació urbanística al C/ 

Tarragona, falta la Gran Via.  

Demana treballar el tema de les vibracions 

del metro des de plaça Espanya fins plaça 

de Sants. Hi ha edificis antics que podrien 

patir conseqüències estructurals amb 

aquestes vibracions 

Marc Serra: s’ha reunit amb la plataforma en 
contra del tanatori i s’ha explicat que no és 
projecte del govern del Districte sinó que es 
un projecte privat en una nau privada. Es 
tracta d’un acord entre privats. L’Ajuntament 
és sensible al rebuig dels veïnat i son molt 
conscients que ara mateix pot ser conflictiu 
la instal·lació d’aquest tanatori. No obstant, 
la seva instal·lació no depèn de la opinió del 
Regidor, si compleix la normativa 
l’Ajuntament no pot fer-hi res.  
El que ha fet l’Ajuntament és allargar el 
període d’al·legacions 15 dies més. Només 
podrà afectar al projecte la presentació d'un 
informe sobre l’impacte sobre el patrimoni o 
en la mobilitat.  
Tema cinemes Balanyà, es tracta d’un sòl 
privat també. El seu promotor privat ha 
decidir acabar amb la seva activitat. 
Urbanísticament es poden fer tant oficines 
com habitatges perquè el solar està qualificat 
d’una manera molt flexible. Des del Districte 
comunicarem el que es farà al final.   
Tots dos casos mostren l’especulació en els 
locals comercials. En no regular preus el 
“Happy Parc” anterior al tanatori no va poder 
assumir el pagament del lloguer de la nau, 
per això va tancar. Al capdavall, les activitats 
que impliquen més benefici econòmic es van 
instal·lant en els barris en detriment del 
comerç de proximitat entre altres. Tot a 
conseqüència de l’especulació.  
Tema agraïment de la plaça davant de la 
Clau, l’agraïment ha de ser per tot l’equip. 
Tema mediació Plaça Hereni és una 
mediació que es va intentar a principis de 
2019 i no va acabar de funcionar. El Districte 
es va comprometre i s’ha encarregat a uns 
terces especialitzats i ja hi ha hagut la 
primera sessió, que es va valorar de forma 
satisfactòria.  
Plaça Joan Corrades, sabem que hi ha veïns 
i veïnes que es queixen, i s'hi està treballant. 
La solució amb el pas de vianant de Gran 
Via esta pendent ja que és difícil de resoldre. 
Tema vibracions, en el seu moment es va fer 
un estudi i podem estar tranquils, hi ha un 
control i uns estàndards de vibració que es 
respecten i no hi ha perill.   
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JOSEFA BALDUQUE: felicitació perquè a  
partir del primer Consell de Barri els 
sordmuts ja poden participar. Positiu que 
puguin intervenir. 
Es queixa de que no es produeix el procés 
d’aprovació d’acta del primer Consell de 
Barri. 
Explica que ha fet una denuncia en contra 
del Districte i el seu govern a la Síndica de 
Greuges de Barcelona pel tema del tanatori, 
el nou disseny per a Can Batlló, l'Obrint 
carrers...  
 

Marc Serra: sobre l’aprovació de l’acta, en 

prenem nota. 

Denuncia a la Síndica de Barcelona, el 

regidor aprofita per explicar la institució i de 

l’ús que pot fer-ne la ciutadania (institució 

que vetlla per que quan l'Ajuntament de 

Barcelona funciona malament se li poden fer 

arribar queixes i obre expedients informatius 

per esclarir els fets). 

OLGA CAMPRECIOS: viu al carrer Noguera 

Ribagorçana,2. Problema de que el dia 15 de 

desembre de 2017 es va canviar la 

nomenclatura dels habitatges de la finca. 

Marc Serra: ve de lluny, tema d’un 
reajustament de la finca, remuneració i 
reordenació que causa moltes molèsties. Els 
serveis tècnics s’ho han mirat.  
La situació ha vingut provocada per 
l’actuació d’un privat i l’Ajuntament no té 
poders per actuar enfront aquest cas. 
Quan l'Administració no pot donar resposta 
sempre hi ha la via judicial. 
Recorda que hi ha un servei d’orientació 
jurídica i la possibilitat de l’accés a la justícia 
gratuïta (Plaça de Sant Miquel).  
Les persones afectades pels desnonaments 
que es dirigeixin a l’oficina d’habitatge per si 
hi ha una situació de vulnerabilitat.  
 

JORDI FLUVIA: tema reducció velocitat eix 
Creu Coberta-Sants. No s’està complint. 
Està previst el fet d’instal·lar plataformes 
elevades i accions físiques per a evitar els 
excessos de velocitat? 

 

Marc Serra: se sap que amb això de la 

modificació del límit de velocitat hi ha poc 

canvi encara. La gent segueix anant a 

velocitats elevades. S’han sincronitzat els 

semàfors però som conscients que hi ha poc 

compliment. Es treballa per instal·lar un 

radar pedagògic que funciona un mes i quan 

ha passat es comença una campanya de 

sancions. Sobre les propostes de coixins 

berlinesos, obstacles a la via, és una bona 

idea però no és viable, ja que és perillós pels 

nombrosos autobusos que passen per l’eix. 

Estem lluny de ser un eix limitat a 30 km/h 

però s'hi està avançant.  
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JUAN MARTIN: que ocurre con el IBI? Ha 

subido un 30% del recibo habitual. 

Marc Serra: l'IBI estava subvencionat en una 
gran part independentment del valor 
cadastral de cada immoble. Ara la subvenció 
serà major o menor en funció del valor 
cadastral. Puja o baixa depenent del valor 
cadastral. Som conscients que això té un 
impacte i que hi ha famílies que no s’ho 
poden permetre. Hi haurà campanyes per a 
l’ajuda del pagament de l’IBI en el mes d’abril 
(Programa d’ajudes al pagament de l’IBI).  
 

FRANCISCO: fan falta agents de la Guàrdia 
Urbana. A fora del mercat d’Hostafrancs hi 
ha molts grafits, què es pot fer per evitar-los? 
C/ 26 de gener quan s’arreglarà? Estan les 
voreres molt malament fins C/ de 
Portugalete.  

 

Marc Serra:  grafits en netegem moltíssims 

cada dia i dediquem una milionada en 

netejar carrers. Apel·lem al civisme dels 

veïns i veïnes. Crida al civisme, al respecte i 

la convivència. 

MIREIA SEGU: com a usuària dels carrers 

demana si es pot fer quelcom pel tema dels 

gossos, ser mes cívics, alguna incentivació 

pels propietaris/es a recollir els excrements. 

Les voreres queden tacades i tot molt 

degradades pels àcids. Es poden establir 

sancions o noves normatives? 

Marc Serra: el problema és de les persones 
propietàries. Bona proposta la sanció a 
aquelles persones que no evitin que el seu 
gos orini al carrer i no tirin aigua. Es podria 
plantejar que els punts verds repartissin les 
ampolles... Traslladem la idea a l’àrea de 
l’Ajuntament que porta la tinença d'animals 
Volem fer espais de gossos una mica més 
grans i no tant limitats per a que tinguin 
prohibit l’accés a la resta del parc. Apel·lem 
de nou al respecte a la normativa sobretot en 
contextos en que se’ls dona alternatives. 
Informa que s'ha obert un nou espai de 
gossos a la frontera amb Sants, al carrer 
Priorat, un espai molt digne i gran que poden 
aprofitar.   
 

 

 

3. 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. 

 

 

 

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 


