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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D’HOSTAFRANCS 

Data: 14 d’abril de 2015. 19h 

Lloc: Sala Anselm Cartanyà de l’arxiu del Districte (C. Creu Coberta, 104) 

 
Persones assistents: 
 
Sr. Francesc Jiménez , Gerent del Districte 
Sr. Josep Espín, Vicepresident del Consell de Barri 
Sr. Antoni Carballido, 
Sr. Francesc Xavier Esteve  
Sr. Sergi Sarri, Conseller Tècnic 
Sr. Juan Luis Sistac, Conseller grup municipal PPC 
Sra. Àngels Boix, Consellera grup municipal PSC 
Sra. Georgina Lázaro, Consellera grup municipal CIU 
Sra. Neus Tormo, Tècnica de Barri d’Hostafrancs 
Sr. Francesc Xavier Boix 
Sr. Pedro Miguel Garcia 
Sr. Pablo Camarero 
Sra. Elvira Llorente 
Sr. Manel Giménez, Associació Esportiva Gitana 
Sr. Josep Moliné 
Sra. Mercedes Barrera 
Sra. Montserrat Gómez 
Sra. Pilar Remiro 
Sr. Antonio Dorado 
Sra. Margarita Canalda 
Sr. Xavier Gómez 
Sr. Albert de Pablo  
Sr. Francisco Xavier Galve 
Sr. Albert Forcades, Associació Catalana Desenvolupament XX 
Sra. Alicia Bernodas, FAECH 
Sr. Jordi Clausell, AVV. Hostafrancs 
Sr. Francisco Grau, PPC Sants 
Sr. Josep Chalmenta, ERC 
Sr. Lluís Rodríguez 
Sr. Rafael Oter, Ciutadans 
Sr. Eugenio M. Vigo, Ciutadans 
Sra. Conxita Pérez, AAVV Hostafrancs 
Sra. Lina Pérez 
GU – Policia Comunitària 
 
S’excusen: 
Sr. Jordi Martí i Galbis, Regidor del Districte (excusat) 
 
Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.  

2. Part Informativa:  

2.1. Informació d’actuacions al barri 

2.2. Actuacions del PAD 

3. Precs i preguntes  
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
El Sr. Josep Espín, Vicepresident del Consell, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
excusa l’absència del Regidor. Sense cap esmena es dóna per aprovada l’acta de l’anterior 
reunió. 

2. Part Informativa:  
 
2.1 Informació d’actuacions del barri: 

El Sr. Carballido excusa l’absència del Sr. Jordi Martí, Regidor del Districte, que tenia la 
voluntat d’assistir però no ha sigut possible. A continuació es fa un resum de les actuacions 
més importants que s’estan desenvolupant: 

 Programa de Superilles de Sants-Hostafrancs: s’estan realitzant sessions del grup 
impulsor del projecte, que té una durada de 4 anys. El programa s’ha fet en blocs temàtics 
com la mobilitat, espai públic, verd urbà o teixit social per generar accions entorn de 
l’aprofitament del verd urbà, guanyar nous espais de lleure, generació d’energia renovable, 
reducció de residus, potenciació d’horts urbans, etc. S’han fet 5 reunions i es faran tallers 
per concretar els projectes.  

 Rehabilitació de la seu del Districte: aprofitant el centenari de la Seu del Districte es va 
fer una actuació de rehabilitació, ja que feia molts anys que no s’hi feia cap intervenció.  

 Casinet d’Hostafrancs: a l’octubre es va arreglar i pintar la façana i l’entrada. S’ha 
d’acabar de fer el terra de l’entrada, que està pendent de pressupost, i donar vida als 
finestrons perquè el casinet llueixi. 

 Projecte d’accessibilitat al comerç de l’eix Creu Coberta a través de l’Institut de 
Persones amb Discapacitat i la UPC. La cloenda es farà la propera setmana. 

 Implantació de l’Ateneu de Fabricació digital del Districte, ubicat a la Casa del Mig. 
L’objectiu d’Hàbitat Urbà és que n’hi hagi un per Districte.  

 Renovació del projecte d’espais de deures: que desenvolupa el Secretariat amb una 
inversió de l’Ajuntament de 28.000€ i que està arribant aproximadament a 100 alumnes.  

 Ampliació del servei de l’oficina d’assessorament laboral, que va entrar en 
funcionament el passat 2 de març. S’estan fent canvis d’organització per fer-ho més 
operatiu i ubicar-ho a la planta baixa del Districte. 

 L’Associació de Comerciants de Creu Coberta, juntament amb l’Ajuntament, està 
adequant l’espai per potenciar l’assistència als punts d’interès de l’eix comercial.  

 Reunions amb l’entorn de la Plaça Herenni per intentar millorar la convivència entre els 
diferents col·lectius. 

 El passat 1 de febrer van finalitzar les obres de la Plaça Ramon Aramon i Serra. 

 A l’agost del 2014 es va iniciar la urbanització del C. Ermengarda, Forn i Miquel Bleach 
que en general ja han finalitzat. Alguns serrells finalitzaran aquest mes. 

 S’ha fet la millora d’accés a Creu coberta des de Plaça Espanya, amb arbrat a les 
voreres, il·luminació, etc. 

 S’ha encarregat a BIMSA perquè es faci el projecte inicial de la Plaça Joan Pelegrí.  

 Al Parc de l’Espanya Industrial, seguint indicacions de la nova ordenança de tinença 
d’animals, es crearà un espai de lleure de gossos de 600 m2 i d’abril a juny tindrà lloc la 
campanya de conscienciació de recollida d’excrements, que al barri es farà als punts on es 
concentra més aquesta problemàtica. 
 
2.2. Actuacions del PAD 

 
El Sr. Gerent del Districte informa de les actuacions més importants del Pla d’Actuació del 
Govern del Districte al barri d’Hostafrancs. 
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 Jardins de Ramon Aramon i Serra, que formen part d’una part interior d’illa. En el procés 
de disseny on molts hi van participar es va acordar el tancament nocturn i funciona sense 
incidències destacables. El pressupost és d’1M€.  

 Carrers urbanitzats, actuacions que estan finalitzant o gairebé, donant continuïtat a la 
pacificació de carrers de barri. S’han millorat els carrers Ermengarda, Forn i Miquel Bleach i 
s’ha fet la reurbanització del C. Béjar. 

 Nou local de la Llar de l’esclerosi múltiple, que en un primer moment estava previst a 
Cal Muns però després de l’acord amb la Fundació Sant Pere Claver hi va haver el 
compromís per part del Districte per buscar-hi una ubicació alternativa. Finalment es va 
acordar cedir un edifici de titularitat del Patronat al Poble-Sec que complia amb totes les 
mesures d’accessibilitat. El projecte de reforma d’aquest local és d’uns 400.000€, s’està 
licitant i a finals d’any haurien d’estar finalitzades les obres. És per una entitat no només del 
barri o del Districte sinó que ofereix serveis a tota la ciutat. 

 Rehabilitació de la Sala de Plens i la Sala noble del Districte. Enguany es celebra el 
centenari i calia invertir al voltant dels 50.000 euros per tornar a donar-li esplendor i 
recuperar antics grafits, pintar i recuperar i netejar les peces de pedra. Aquest estiu 
s’intentarà fer els sostres.  Convida a tothom a visitar-ho.  

 Desenvolupament del PERI d’Hostafrancs. Sobre l’obertura del C. Diputació, al llarg del 
mandat s’han fet 2 accions d’enderroc però s’han encallat amb un recurs judicial del titular 
actual de l’edifici del cinema, que ha incrementat l’indemnització i no estava previst en el 
projecte inicial. Sembla que s’entreveu una possible solució per tancar-ho en els propers 
mesos per a que es pugui procedir a l’enderroc dels edificis i fer la urbanització definitiva 
del C. Constitució. 

 
3. Precs i preguntes. 
 

Comentari / pregunta Resposta 

El Sr. Jordi Clouser, en representació de 
l’AAVV d’Hostafrancs, fa un balanç dels 
temes pendents i demana que: 

Quan s’obri el C. Diputació fins a Creu 
Coberta, si no s’ha de fer cap projecte, s’iniciï 
un procés de desafectació de les vivendes 
del PERI, que estan afectades des del 76. 
Demana que els grups polítics ho posin a 
l‘agenda. 

Abans d’iniciar un projecte com el del carril 
bici de C. Moianès a Plç. Espanya es deixi 
participar als veïns/es. El projecte està bé 
però no s’ha tingut en compte el tema 
d’aparcaments o de zones de càrrega i 
descarrega. 

Es posi en agenda l’arranjament dels carrers 
de Creu Coberta cap a Can Vies, on no s’hi 
ha fet res durant anys. Demana que es 
prioritzi per al proper mandat. 

Es tingui en compte la degradació de la 
gespa després de la inauguració dels Jardins 
Ramon Aramon i Serra, tot i que la utilització 
del parc és bona i la gent està molt contenta. 

El Sr. Gerent respon en relació a les diferents 
demandes:  

Es van trobar amb diferents PERIS que estaven 
pendents al Districte, alguns dels quals s’han resolt. 
Durant aquest mandat s’han desafectat nuclis del 
Districte com Plus Ultra i la Satalia, així que caldria 
estudiar-ho per veure si és possible. L’obertura del C. 
Diputació era un dels objectius prioritaris i no està del 
tot desencallat, tot i que sembla que s’està trobant el 
camí. 

En el cas del carril bici no s’ha fet un dels processos de 
participació que normalment s’implementen quan es 
fan aquests projectes. Cal tenir en compte que la 
creació d’un carril segregat per les bicicletes sempre 
genera menys espai, normalment pels cotxes, perquè 
mai els perjudicats siguin els vianants. Si cal ajustar 
certs aspectes es pot revisar, i en els propers 
processos caldrà convocar comissions de seguiment.  

L’arranjament de carrers és una qüestió de pressupost, 
però es té en compte. Aquest mandat s’ha centrat en 
els carrers de la part de dalt, alguns dels quals venien 
de compromisos anteriors. El proper equip de govern 
ho haurà de tenir en compte. 
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Als edificis del Patronat d’aquesta plaça les 
plantes baixes estan tancades. Tenint en 
compte la manca d’espais per entitats, seria 
bo que es posin a disposició si no es venen. 

Es tingui en compte l’ocupació de terrasses 
de la via pública. Cada vegada les voreres 
són més amples però cada cop hi ha menys 
espai, com per exemple al C. Callao o Creu 
Coberta.  

La Plaça dels Països Catalans és una altra 
de les assignatures pendents. 

Es tracti l’incivisme nocturn a nivell del barri 
en general. Hi ha alguns bars i els seus 
usuaris que no tenen en compte als veïns, i 
es truca a la GUB però no sempre vénen. 

S’analitzarà amb Parcs i Jardins alguna solució sobre 
la gespa dels Jardins Ramon Aramon i Serra. Els 
edificis i locals són normalment de comercialització 
lliure perquè el Patronat ha de donar resultats 
financers. Tot i així s’hi posaran en contacte per veure 
quin és el projecte per aquests baixos. 

La nova ordenança de terrasses fixa unes normes 
bastant restrictives sobretot en referència a les 
amplades, però també preveu un període de 
transitorietat que finalitza al 2017 per anar adaptant les 
antigues llicències. És cert que alguns bars 
sobreocupen l’espai públic mes enllà del que tenen 
permès però s’ha creat un equip d’inspecció que 
insisteix en l’espai, el nombre de taules i els excessos 
d’horari. Els primers resultats de la campanya a nivell 
de ciutat que repassa totes les terrasses diuen que 
aquest és un dels 4 districtes amb més llicències però 
amb el nivell d’incompliment més baix, tot i que en breu 
es tindran dades més significatives.  

La gestió de la Plaça dels Països Catalans és 
complexa i ADIF ha de fer la inversió, però de moment 
només són intencions. S’han fet actuacions i ara s’està 
arranjant l’estació d’autobusos, però la plaça i entorns 
de l’estació és una assignatura pendent. 

Al Districte hi ha una taula que es reuneix 
mensualment que posa el focus en els bars amb més 
problemàtica per poder incidir-hi, especialment els que 
incompleixen reiteradament les normes de 
convivència. 

El Sr. Francisco Grau demana si es pot 
controlar el bar de cànnabis del C. Vilardell, 
perquè dóna mala imatge.   

A Carretera de la Bordeta hi ha 4 bars 
conflictius i un d’ells obre fins a la matinada i 
un altre ara torna a obrir. Al C. Ribera 
Ribagorçana hi ha un bar que té taules a fora 
i demana arreglar el perill dels cotxes amb C. 
Moianès i C. Leiva/Carretera Bordeta.  

El Sr. Gerent respon que s’ha fet una campanya 
inspecció de tots els clubs de cànnabis de la ciutat. Es 
tenen tots identificats, es van tancar els que no 
complien amb la llicència i en alguns s’han iniciat 
processos penals.  

A Carretera de la Bordeta s’hi està a sobre, ja que a 
través de queixes veïnals o les unitats nocturnes de la 
GUB es recull i treballa aquesta informació. És cert que 
s’hi ha fet precintes però quan hi ha un traspàs si es 
compleixen les normatives poden tornar a obrir.  

Sobre el perill del C. Moianès es parlarà amb la GUB. 

La Sra. Pilar Ramiro recorda que s’han anat 
demanant accions al C. Àliga però no hi ha 
pressupost.  

Des de C. Farell cap a Moianès hi ha arbres i 
les arrels estan aixecant la vorera. S’ha 
posat aparcament de motos i bicicletes, però 
a la vorera entre Farell i Moianès continuen 

El Sr. Gerent respon que en un projecte per urbanitzar 
integralment un carrer és aparentment senzill però té 
un període de treball intern i una preparació llarga, ja 
que intervenen unitats, serveis de l’Ajuntament i es 
requereix la coordinació també amb companyies de 
subministraments. Per això es planifiquen les 
actuacions amb grans inversions amb temps al llarg 
del mandat, a no ser que sigui una actuació urgent. En 
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aparcant-hi ja que si no es controla no 
serveix.  

Al Passatge Montserrat Andrés, que es va fer 
nou, les palmeres tapen la llum i el carrer 
queda fosc.  

Considera que sí hi ha molta gent incívica 
però per exemple al C. Àliga no passen a 
netejar i com que hi ha cotxes aparcats 
queda brut. Es fan coses de més import però 
les coses petites són molt importants també. 

el proper mandat es plantejarà una nova inversió i es 
pren nota de la necessitat a la zona sud de la Bordeta. 

El tema de les motos és una batalla constant i a base 
d’insistir s’aconsegueixen resultats. S’han de crear 
espais per motos però no és un procés fàcil.  

Al Passatge es parlarà amb enllumenat i Parcs i 
Jardins per fer intervencions de poda i valorar la millor 
solució. 

 

La Sra. Conxita Pérez comenta que es van 
assabentar pels mitjans de la proposta 
d’ampliar la zona de gossos al parc de 
l’Espanya Industrial. L’opinió és que el parc 
ja té una zona, que caldria mirar els metres i 
que a prop hi ha l’escola bressol. A més, s’ha 
parlat de campanya perquè les persones 
siguin més cíviques però en el parc hi hauria 
d’haver mes vigilància amb poder 
sancionador. Demana que es canviï 
l’estratègia de la GUB i al proper mandat vagi 
a peu per anar conscienciant.  

Sobre els temes de la nit, hi ha una discoteca 
al C. Tarragona on des de l’octubre alguns 
dimecres es fan convocatòries de persones 
grans d’ambient llatí i hi ha baralles i s’hauria 
de vigilar.  

Hi ha un edifici amb els jardins abandonats i 
s’hi posen gavines i caldria fer una 
intervenció.  

El transit a la zona s’ha de revisar, perquè es 
fan alguns embussos especialment al matí 
de 07 a 09 a la zona de Plç. Espanya i C. 
Moianès que anteriorment s’havia pal·liat, i 
és un focus de contaminació. 

El Sr. Gerent respon que en breu es farà una reunió 
per tal de parlar amb els veïns més propers al Parc de 
l’Espanya Industrial i també amb els contactes del 
projecte de les Superilles, ja que el parc dóna servei a 
una part més àmplia del barri. El Sr. Sarri destaca que 
cal diferenciar la voluntat política de l’àrea de gossos 
amb el resultat del procés de participació, per veure 
com s’acabarà executant.  

El Sr. Gerent comenta que el problema de la vigilància 
és que no es pot ampliar la plantilla de la GUB tot i que 
intenten maximitzar els efectius, així que no s’arriba a 
tot i s’ha de prioritzar.  

La GUB està al cas del local del C. Tarragona i amb 
els Mossos hi estan treballant per seguir intervenint.  

Les gavines són un problema de ciutat i Salut Pública 
hi està treballant per veure com es resol aquesta 
situació.  

Sobre el trànsit es trasllada a Mobilitat i la GUB per 
veure què s’hi pot fer. 

El Sr. Rafael Hotel considera que no es 
respecta als vianants i s’han fet obres al 
carril bici sense exposició veïnal, fent-ho de 
qualsevol manera. Les bicis vénen en 2 
direccions i és perillós i pregunta si s’ha fet 
alguna de les actuacions urgents que es van 
demanar.  

Hi ha inconvenient greus i es poden causar 
accidents: a un tram de Carretera de la 
Bordeta l’espai és de 3 metres (amb 1,5 m és 
suficient), els guals de càrrega i descàrrega 
estan sempre ocupats, les pilones grans 
estan rascades, etc. Creu que el criteri no és 

El Sr. Carballido respon que es pren nota i es passarà 
a Mobilitat per a que ho estudiïn.  

El Sr. Sarri comenta que sí s’ha donat prioritat als 
vianants i per això es segreguen les voreres.  
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correcte i cal arreglar-ho ràpid.  

El Sr. Josep Moliner diu que només es va 
arreglar un tram de les voreres del C. 
Moianès i s’han de fer fins a Gran Via. A més 
els arbres entren a dins dels balcons.  

Al C. Sant Pere d’Abanto hi ha un solar 
tancat on hi dorm gent, hi ha brutícia, rates, 
etc. El Sr. Pedro Miguel afegeix que ja es va 
queixar sobre aquest solar i les parets s’han 
d’arreglar.  

Lliura a la Taula un document sobre el 
problema amb els gossos, que cal arreglar 
amb més sancions.  

 

El Sr. Carballido respon que es mirarà amb urgència 
què es pot fer sobre el solar.  

Es mostra d’acord que queden carrers per fer però hi 
ha limitacions econòmiques i en aquest mandat s’han 
incrementat molt les inversions en l’àmbit social. 
Existeix la voluntat i al proper mandat es prioritzaran 
aquests carrers.  

El Sr. Sarri comenta que els arbres que entren als 
edificis és un problema de ciutat, però hi ha la directriu 
de no tallar cap arbre i per tant es fan neteges i podes 
periòdicament. Es consultarà perquè es faci el més 
aviat possible una poda. Sobre el solar es requerirà al 
propietari que faci una neteja. Sobre els gossos 
considera que és complicat posar sancions perquè no 
es disposa de prous efectius, però sí que es passarà la 
demanda de serveis a peu perquè puguin estar més 
atents. 

La Sra. Ramiro comenta que els arbres del 
C. Moianès els han podat aquest any però 
tenen molta força i els aixecaments de les 
arrels són perillosos.  

Comenta que les persones tenen la mala 
pràctica de passar pels fitons de la zona de 
bicicletes enlloc del pas de zebra i la zona de 
vianants.  

Informa que en un contenidor d’orgànica de 
c/ Moianès s ’ha de posar al forat de l’arbre 
perquè a la vorera no hi ha rajoles des de fa 
molt temps.  

El Sr. Sarri respon que es pren nota de les demandes. 

El Sr. Esteve comenta que el dels arbres no és un 
problema només al C. Moianes, però es mirarà amb 
Parcs i Jardins per estudiar de quina manera es pot 
millorar. Els fitons del carril bici són perquè no 
s’envaeixi el carril i s’han de respectar, així com els de 
carrers de prioritat invertida o altres en que els cotxes 
s’han d’esperar. De la resta de temes se n’’ha pres 
nota.  

 

El Sr. Pablo Camarero entrega un escrit a la 
Taula dirigida al Sr. Regidor sobre la gestió a 
la Plaça Joan Pelegrí.   

 

El Sr. Hotel considera que la queixa sobre el 
carril bici no s’ha d’adreçar a Mobilitat, que 
és qui ho ha dissenyat.  

El Sr. Carballido respon que el tema és responsabilitat 
de Mobilitat i se’ls requerirà per a poder donar una 
resposta lo abans possible.  

 

El Sr. Espín dóna les gràcies als veïns/es que han participat durant 4 anys al Consell de Barri, 
a les entitats que també han participat a les comissions de seguiment, al Regidor, als 
tècnics/es, Consellers/es i representats del diferents partits polítics, destacant que des de la 
diversitat s’ha treballat per fer un barri més habitable i cívic. 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


