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RESPOSTES AUDIÈNCIA PÚBLICA 19 DE DESEMBRE  DE 2019 

 
1.- La Zona 30 del c. Mare de Déu de Port es circula amb velocitat molt alta. 
 
Des de Guàrdia Urbana s’està fent un seguiment especial per part de les patrulles de la zona i es 
sanciona les infraccions detectades.  
 
 
2.- Han tornat els furts i robatoris a la zona de l'estació de Sants, c. Tarragona, c. Mallorca, c. 
Bejar, c. Rector Triadó fins al c. del Consell de Cent 

Els  indicadors de seguretat de la ciutat de Barcelona han tancat l'any 2019 amb un lleuger increment 
genèric dels delictes respecte l'any 2018. 
 
Pel que a la zona a la qual vau fer referència a l'Audiència Pública, els indicadors són similars als 
genèrics del Districte. Tot i això, darrerament sí que s'han produït diversos incidents que han tingut un 
cert ressò entre el veïnat i que han provocat una percepció d'inseguretat. 
 
Per part del Cos de Mossos d' Esquadra i amb l'objectiu de revertir aquesta percepció han incrementat 
el patrullatge uniformat a la zona en determinades franges horàries incidint en aquelles persones i 
conductes que havien generat aquesta percepció. Així, a banda dels serveis habituals de patrullatge a 
peu o amb vehicle logotipat s'han incorporat a la zona efectius policials que efectuen el seu patrullatge 
amb moto. També hem orientat a la zona efectius policials que efectuen el seu servei de paisà. Com a 
complement d'aquests serveis policials l'Oficina de Relacions amb la Comunitat està fent un seguiment 
amb els referents de la zona que ens va indicar a l'Audiència Pública. 
 
 
3.- Informació actualitzada a la resposta a dues instàncies particulars 
 
S’informa de forma particular al ciutadà interessat. 
 
 
4.- Suggeriment de repintar carril bici del  c. Tarragona 
 

L'actuació de la senyalització dels escaquers es va dur a terme a finals de febrer. 

5.- Placeta de la Vidriera: la placeta està bruta i hi ha plagues dels arbres a l'estiu i piquen a les 
persones que hi ha sota. 
 

L'arbrat que hi ha a la placeta, no és susceptible de tenir insectes que piquin a les persones, en tot cas 
es podria tractar de mosquits però en aquests moments ens trobem en període d'inactivitat degut a la 
baixada de temperatura. De tota manera, durant l'any 2019 en aquesta zona no tenim cap incidència 
relacionada amb mosquits.  
 
Pel que fa a la neteja, el servei habitual es fa tots els dies de dilluns a diumenge en torn de matí. S'ha 
comprovat i el servei s'ha efectuat correctament, sense incidències i segons calendari establert. La 
plaça queda neta després de cada neteja. 
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6.- Penjar a internet els fulls de preguntes de les Audiències Públiques i dels Consells de Barri. I 
quan es convoca l'Audiència Pública s'hauria de veure l'esborrany de l'acta anterior perquè es 
pugui revisar 
 
 
El full per intervenir als Consells de Barri es pot trobar al web del Districte  de Sants-
Montjuïc(https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/lajuntament/participacio/consells-de-
barri) i a l'Audiència Pública també (https://ajuntament.barcelona.cat/sants-
montjuic/ca/lajuntament/participacio/audiencia-publica). 
 
Pel que fa a l'esborrany de l'acta de l'anterior Audiència Pública, no es penjarà al web del Districte, tal 
com recull el Reglament intern d'organització i funcionament del Districte de Sants-Montjuïc, en el seu 
article 46, apartat c, sobre Composició i funcionament:  
 
c) S'aixecarà acta de totes les preguntes i respostes de cada sessió que serà aprovada en la següent 
sessió.  
 
L'acta es lliurarà, com a mínim, vint-i-quatre hores abans de la celebració a les persones interessades 
que ho hagin reclamat per escrit anteriorment i la resta ho tindrà en la mateixa sessió. 
 
 
7.- Qui ha sol·licitat el permís "garita circo" al pàrking de Gran Via Corts Catalanes núm. 310? 
 
 
Respecte a la garita situada a la Gran Via de les Corts Catalanes 310, s'ha obert expedient d'inspecció 
número AUT- 03-2020-00066, per a la seva comprovació i tramitació. Els expedients d'inspecció són 
expedients reglats. Tant el denunciat com el titular poden consultar l'estat de l'expedient de dues 
maneres, acreditant la condició d'interessat: 
- Presencialment, anant al carrer de Muntadas 1-5 (Casa del Mig del parc Espanya Industrial), 08014 
de Barcelona, en horari de 12 a 14 h, de dilluns a divendres. 
- Telefònicament de 9 a 13 h, de dilluns a divendres: 932 916 365. 
 
 
 
Nota: Aquestes respostes van ser enviades a les persones interessades entre els mesos  de gener i febrer de 
2020.  
 


