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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D’HOSTAFRANCS 

Data: 30 de novembre de 2016. 19h 

Lloc: Sala Anselm Cartanyà del Districte (C. Creu Coberta, 104) 

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidora: Laura Pérez Castaño 
Vicepresident Consell de Barri: Josep Espín  
Conseller de barri: Domingo Alonso 
Conseller Tècnic: Xavier Farré i Parisé 
 
Conselleres/es: 
Àngels Boix, PSC 
Jordi Fexas, ERC 
Carles Domingo, Convergència 
Lluïsa Pahissa, CUP 
David Labrador, Ciutadans 
 
Representats de les entitats: 
AMPA Joan Pelegrí 
AAVV Hostafrancs 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Sra. Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Sra. Neus Tormo, Tècnica de barri 
Agents Guàrdia Urbana. UT3 
 

Veïns i veïnes: 15 
 
Total assistents: 26 
 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Informacions diverses del Districte 

3. Proposta de representant al Consell Ciutadà 

4. Projecte RADARS 

5. Temes varis: PAD, Pla d’Usos, obres al barri 

6. Torn obert de paraules  
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1. Aprovació de l’acta anterior 
 
Josep Espín, Vicepresident del Consell de barri, dóna la benvinguda a les persones assistents. 
S’explica que s'ha repartit l'ordre del dia, l’acta i la documentació que es tractarà avui. Sense 
cap comentari es dóna per aprovada l’acta de l'anterior reunió. 
 
2. Informacions diverses del Districte 
 
Laura Pérez, Regidora del Districte, dóna la benvinguda i avança que avui es tractaran temes 
sorgits a la Comissió de seguiment i altres novetats, així com algunes informacions diverses 
que van quedar pendents en el darrer Consell de barri. Es parlarà també de les obres que 
estan previstes al Districte, el PAD i com el Pla d’Usos del triangle afecta al barri. També es 
presentarà el projecte Radars, per veure quin és el paper actiu que poden tenir els veïns/es. Es 
destaca: 
 

 Vetlladors de Creu Coberta: és un tema ja tractat en diversos espais. S'han fet diferents 
intervencions, treballant amb la GUB, l’Associació de Comerciants de Creu Coberta i els 
educadors cívics. Per intentar evitar l’ús inadequat que s'està fent dels vetlladors i l’espai 
públic es va decidir conjuntament enviar abans de l'estiu una carta als locals de restauració 
recordant la normativa, acció pedagògica però sense descartar accions sancionadores. 

 Treball de convivència a les places: les 3 places analitzades són Joan Peregrí, Herenni i 
Joan Corrades, on en alguns casos ja es veu alguna millora amb el treball conjunt amb la 
GUB. És el cas de Joan Pelegrí, on més enllà d'alguns grups de joves amb els que s'està 
intentat treballar, els informes diuen que les dinàmiques incíviques estan més controlades. 
En el cas d’Herenni s'han hagut d'activar reunions conjuntes amb els responsables d’Afers 
religiosos, ja que s'han creat pràctiques relacionades amb els velatoris que han creat usos 
indeguts de la via pública i moltes molèsties. S'ha vist que tenen autorització i que el 
problema no és el fet de realitzar-los sinó l’efecte a la via pública. Amb el treball conjunt 
amb les entitats s'està fent una acció amb joves d’ètnia gitana i acords per minimitzar 
aquestes molèsties al carrer. S'ha vist que hi ha joves amb conductes de consum 
inadequat però l’últim informe diu que no estan fent aquesta activitat a la Plaça. El treball a 
la Plaça Joan Corrades segueix la mateixa línia, amb associacions de dones gitanes, 
educadors cívics i la tècnica de prevenció. Es continuarà treballant-hi.  

 Local C. Leiva 14: és un tema que preocupava i va sortir a Comissió de seguiment. En 
enviar una inspecció es va veure que no tenia llicència pel tipus d’activitats que s’hi feia. 
Per tant s'ha de procedir al cessament i precinte de forma imminent, perquè els propers 
dies es pugui tancar l'activitat. 

 Reurbanització Plaça Països Catalans: també es va debatre al Ple de l'Ajuntament sobre 
l’abast de les diferents competències en aquest àmbit. Es va arribar a un acord amb Adif 
sobre la retirada dels edicles i es segueix treballant en aquest línia, parlant amb les àrees 
centrals i la Regidora competent per reactivar aquesta demanda que ve de fa temps. 

 Campanya de neteja del Districte: començarà al gener de 2017 i dins del Districte s'ha 
prioritzat el barri d'Hostafrancs, perquè es veu un problema de neteja i que s'han de 
reforçar els serveis. En els propers dies està previst començar una campanya de 
sensibilització per la millora del comportament de comerços, vianants i d’incivisme amb els 
gossos. En aquest cas s'ha vist que les campanyes de ciutat s'han d’aterrar al territori i hi 
haurà 8 persones dedicades al carrer. És una campanya potent que començarà al barri. 

 Poda de l’arbrat: començarà entre desembre i gener. Els carrers amb poda 2016 – 2017 
són: c/ Aliga, Pça. Antoni Pérez Moya, c/ Consell de Cent, Ctra. la Bordeta, c/ Rector 
Triadó, c/ Vilardell, c/ Creu Coberta i c/ Sants, Pça. Joan Corrades, c/ Joanot Martorell, c/ 
Muntades. 

 PERI d’Hostafrancs: és un tema imminent. La idea i voluntat de l'Ajuntament és continuar 
endavant, i per tant s’avançarà en els propers dies amb l’entrada als espais que restaven. 
S'ha parlat molt d'una noticia sobre l’aprovació inicial del PEUAT (Pla especial urbanístic 
d’allotjaments turístics), eina de l'Ajuntament per regular el creixement d’allotjaments 
turístics de diferents tipus que prohibeix demanar llicències de construcció hotelera. 
S’explica que és cert que hi havia una petició de certificat urbanístic que s'havia demanat 
anteriorment a la suspensió de llicències. El coneixement al Districte va arribar molt tard 
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però la llicència per construir un hotel de 3 estrelles de 100 habitacions es va concedir al 
juliol d’enguany, fet que sorprèn. Recorda però que estava demanada d'abans i que en el 
barri d’Hostafrancs la proposta és de creixement zero. Finalment sobre el PERI afegeix que 
en breu es farà el desallotjament i es continuarà amb el planejament que ja estava 
contemplat. 
 

3. Proposta de representant al Consell Ciutadà 
 
Josep Espín explica que el Consell Ciutadà del Districte de Sants-Montjuïc és el màxim òrgan 
consultiu i de participació. Caldria escollir un representant per part del Consell de barri 
d'Hostafrancs i s’informa que les persones que en poden formar part haurien de ser persones 
d’una entitat membre. Pregunta si hi ha alguna candidatura i explica que si n’hi hagués més 
d'una les entitats presents haurien de votar. 
 
Jordi Clausell informa que l’Associació de veïns/es d’Hostafrancs presenta la candidatura d’Ana 
Morancho, membre de la junta de l'associació de veïns d'Hostafrancs, tot i que pendent de 
ratificar-ho en la reunió de junta prevista per demà. Josep Espín recorda que l’elecció de la 
persona representant estava prevista a l’ordre del dia i per tant tothom ha tingut temps a 
pensar-ho. Sense més candidatures s’acorda que la representació al Consell Ciutadà serà la 
persona representant de l’AAVV d’Hostafrancs, a l'espera que es confirmi el nom de la persona 
designada. 
 
4. Projecte RADARS 
 
Anna Solé, Directora de Serveis Socials del Districte, informa que farà un resum del projecte 
Radars perquè ja disposen de la documentació. Anuncia que de cara al mes de gener es farà 
una presentació amb els representants dels 4 barris en els que es desenvoluparà el projecte, 
per cridar a la participació activa dels veïns d'Hostafrancs, Sants, Sants-Badal i la Bordeta.  
 
És un projecte d’acció comunitària que s'adreça a les persones grans, perquè puguin continuar 
en el seu domicili, garantint-los els recursos necessaris i poder reduir possibles situacions de 
risc. S'adreça normalment a persones de més de 75 anys, però també a persones grans en 
situacions de risc. L’objectiu és detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans i 
pal·liar la solitud no volguda.  
 
El projecte Radars s’estructura mitjançant la Taula Radars (formada per les persones que hi 
vulguin tenir un paper) i es fan accions de sensibilització i difusió (perquè la gent conegui el 
projecte i s’hi puguin vincular) i detecció i prevenció porta a porta a partir de les dades que es 
disposa de Serveis Socials i Ajuntament, identificant illes d’habitatges amb persones grans. En 
aquest cas es contacta amb elles i se'ls hi fa una entrevista per valorar la possibilitat de 
vincular-los al projecte. Es disposa d’una Plataforma de seguiment telefònic (a partir de la qual 
es crea un vincle de relació) i es potencia la vinculació al territori, ja que normalment són 
persones sense xarxa de relacions. 
 
Els Radars poden detectar situacions de risc i activar protocols amb Serveis Socials: solitud, 
absència, medicaments, desorientacions, canvis de comportament, etc. sempre de forma no 
invasiva. Sobre els resultats del projecte, es destaca la reducció de l’impacte emocional de la 
solitud amb les trucades, fet positiu. Les persones voluntàries contribueixen a que les persones 
grans del barri estiguin millor i hi ha persones que s'acaben vinculant al territori.  
 
Desplegament del projecte Radars: el projecte està present a 10 districtes i a Sants-Montjuïc 
s'ha iniciat als barris de Sants, Sants Badal, la Bordeta i Hostafrancs i s'anirà estenent de 
manera progressiva. 
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5. Temes varis: PAD, Pla d’Usos, obres al barri 
 
PAD 
Xavier Farré recorda que el PAD és el pla d'actuació del Districte, el full de ruta del govern i les 
línies bàsiques de treball per aquesta legislatura, que s’elabora en cada nou mandat. Es va 
iniciar arrel d'una proposta de govern i es va fer un procés participatiu molt ampli a nivell de 
ciutat, treballant en molts espais específics i consells de barri. El conjunt total va suposar una 
participació molt alta i creu que es van assolir els objectius. A nivell de ciutat a través de la 
plataforma digital es van rebre més de 22.600 usuaris, més de 10.300 propostes, etc. 
Al Districte es van rebre 682 propostes d'entitats, ciutadans i espais. D'aquestes se’n van 
descartar 84 per qüestions de pressupost, competencials o perquè eren massa ambicioses. 
Actualment hi ha 498 propostes recollides en 108 actuacions. 
 
S’explica que el PAM de ciutat es va presentar per avançar en la seva aprovació però els grups 
de l’oposició el van rebutjar. Per tant no ha pogut continuar el seu procés d’aprovació habitual i 
definitiva. Entenent que la participació és molt amplia i obeint a aquest mandat ciutadà, es 
portarà a aprovació com una mesura de govern al plenari, així que per ells segueix sent el full 
de ruta. A continuació Domingo Alonso, conseller del barri, fa un recull de les propostes que en 
l'àmbit del barri s'han acceptat. Destaca que de les 108 mesures n'hi ha 30 en que o bé el 
Consell o bé alguna de les entitats membres va participar, posant en valor que Hostafrancs va 
aportar propostes en gran mesura. A continuació es llisten les mesures del PAD. 
 
Pla d’Usos: 
Es recorda que amb l’arribada del nou equip de govern es van trobar amb una reclamació dels 
veïns/es, justament per la massificació que es produeix en aquest àmbit. Arrel d'aquest 
missatge es va començar a treballar, fent un informe tècnic de la situació de la zona i del 
conjunt del barri. Destaca que les dades resultants eren reveladores (una densitat superior a 
zones de Ciutat Vella i Gràcia), i una de les opcions era dur a terme un planejament urbanístic 
que permetés l’ordenació de l’àmbit. S’informa que el Pla d'usos és una eina urbanística que ha 
de permetre repartir la pressió de bars i restauració que es concentra en una zona, ordenant 
les distàncies i la densitat i evitant que pugui créixer el nombre de locals en un determinat espai 
urbà. En aquest cas es van suspendre llicències perquè és el pas previ per a que es pugui fer 
un treball d’ordenació, i després definir futures intervencions urbanístiques. 
 
M. A. Valdueza recorda que el Pla General Metropolità estableix que per cada qualificació 
urbanística d’un solar hi ha uns usos permesos. Per exemple en tots els baixos dels edificis 
residencials podrien haver-hi bars, restaurants, etc. La situació dels entorns de la Plaça Osca 
va accelerar fer el pla d'usos, eina que pot ajudar a regular i evitar que es facin més bars. El 
primer que es va fer és discretament suspendre llicències. Des d’aquest moment es disposa 
d'un any i un cop feta l’aprovació inicial es podrien suspendre un any més. En el cas que no 
s’aprovés inicialment el Pla d’Usos, durant 3 anys no es podrien suspendre llicències de nou. 
 
S’explica l’anàlisi urbanístic, destacant que es va fer un cens a 31 d'Agost dels locals que hi ha 
en aquesta àrea, on es va detectar la zona d’influència i les catalogacions urbanístiques. Es va 
analitzar com afectava el pla de pisos turístics a la zona i es va fer un anàlisi morfològic per 
determinar l'impacte d'aquest locals a l'espai públic. Explica les diferents tipologies de carrers, 
les edificacions, els tipus de vials i les activitats i s’informa que s'han suspès les llicències 
d’activitat de pública concurrència i algunes altres que tenen una implicació a l'espai públic. 
També es va analitzar el cens d'activitats comercials, els apartaments turístics i les activitats 
per metres lineals de façana. Es destaca que la proporció per densitat d’habitatges és gran. 
 
S’informa d’una primera proposta de zonificació (3 zones) i del procés participatiu que 
s’engegarà per recollir aportacions. Es destaca que per afavorir el comerç caldria també regular 
el percentatge d'altres actuacions no comercials que hi ha d'haver en la zona 3 per a que es 
pugui preservar la identitat d'aquest carrer com a eix comercial. 
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Per tant, després d’aquesta fotografia de la realitat es disposa d’una proposta. Al març, després 
del procés participatiu, s’hauria de tenir una proposta per fer l’aprovació inicial, poder allargar 1  
any més la suspensió, i passar a la part d’aprovació reglamentada. L’aprovació definitiva la fa el 
plenari de l'Ajuntament, així que requereix un consens polític necessari. 
 
Xavier Farré afegeix que al gener es farà la part participativa, que s’anunciarà als veïns/es de la 
zona, i demana que deixin el correu per si volen formar part d'aquest grup de participació per 
definir el pla d'usos. A partir de la 2a quinzena es convocarà a veïns/es per poder treballar 
aquestes qüestions i perquè entre tots es pugui definir el pla d'usos. 
 
Obres al barri: 
Respecte els terminis de les obres a la Plaça Joan Pelegrí, s’informa que després de les 
aportacions tècniques, el projecte es va tancar a l’octubre i es va aprovar per Comissió de 
govern. El 10 de novembre Bimsa va licitar les obres i el proper 2 de desembre és el darrer dia 
per presentar projectes. Si no hi ha imprevistos a finals del mes de gener s’estaria en 
condicions de fer una proposta d’adjudicació de les obres, a finals de febrer es podria 
formalitzar el contracte i durant el març s’aprovaria pel Comitè d'obres i es faria la planificació. 
Les obres s’estimen amb una durada de 5 mesos, així que seria ideal tenir-ho acabat per la 
Festa major, a l’octubre. 
 
Respecte els carrers Àliga i Leiva, es comenta que el C. Leiva actualment té doble aparcament 
i hi ha molts problemes perquè els cotxes no passen, així que s’anuncia que fa 2 setmanes s'ha 
contractat l’equip redactor per fer els dos projectes. La idea és fer tot el carrer i com que a 
Leiva hi ha un tros ja urbanitzat, la proposta d'urbanització serà la mateixa: treure un cordó 
d’aparcament, ampliar la vorera, posar arbrat, etc. El C. Àliga també es farà seguint aquesta 
idea i a tal efecte s'intentarà convocar la Comissió de seguiment per explicar la proposta de 
projecte, i si sembla bé que es comenci a treballar. 
 
6. Torn obert de paraules 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Jordi Clausell comenta: 

 Sobre el Pla d'usos han tingut una reunió 
participativa i han expressat el seu suport a la 
idea de fer un pla a nivell de barri, però la  
disconformitat sobre l'àrea que s'ha empleat. 
La fotografia és d'una part d'Hostafrancs (la 
moratòria és de Creu Coberta cap amunt) i els 
preocupa que aquesta situació passi a la zona 
de baix, ja que sinó hi ha llicències a dalt lo 
normal seria que la pressió baixi. Creu que 
s’hagués hagut de fer la fotografia sencera  
dels carrers del barri (Leiva, Gran Via, 
Vilardell, Bordeta), que en aquests moments 
ja tenen una problemàtica al respecte. Tot i 
així benvingut sigui el Pla, però també destaca 
que no solventa el problema de la Plaça Osca 
degut a les llicències existents: contaminació 
acústica, ocupació de la via pública, etc. 

 682 propostes a nivell de districte al PAD és 
una participació important però caldria ser 
més ambiciosos en un Districte de 180.000 
habitants, intentar ser més amplis perquè per 
exemple cada entitat ha fet varies propostes. 
Els processos de participació real són 
benvinguts però cal anar millorant i veure com 
els veïns/es es poden implicar més. 

 S'han anomenat diversos carrers on es farà 

Des de la taula es respon: 

 El PERI es va aprovar definitivament al 2007 i en 
aquest cas Bagursa està gestionant la 
reparcel·lació. S’ensenya una fotografia de 
l'aprovació i s’expliquen les diferents ordenacions 
específiques i les peces. Es recorda que amb la 
reparcel·lació es van repartir les peces i es va 
aconseguir un solar de titularitat pública on es 
poden fer habitatges residencials, comercials, 
sanitaris, recreatius, esportius, etc.   

 Aquest equip de govern va decidir treballar en un 
pla d'usos per regular els allotjaments turístics, que 
requeria d’una suspensió de llicències prèvia. En 
aquest cas el promotor ha demanat un hotel i la 
llicència es va demanar abans de la suspensió.  

 El que sí s’ha pogut fer és un canvi en el projecte 
d'urbanització per tal de peatonalitzar, perquè hi 
haurà un equipament de 4.000m2 i entenen que en 
un equipament públic es necessita un espai públic 
que doni servei a la gent. Així s’evitaria que sigui la 
drecera a Plaça Espanya, passant a ser per la gent 
del barri.  

 La carretera de la Bordeta sí està inclosa en el 
llistat de carrers a fer la poda. 

 En la Comissió de seguiment dels carrers Leiva i 
Àliga es farà un retorn sobre la Plaça Joan Pelegrí. 
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poda, però no s'ha dit la carretera de la 
Bordeta. Demana que es contrasti, perquè allà 
hi havia un problema. 

 Recorda que en l'últim Consell i en l’Audiència 
Pública es va proposar fer una reunió per 
determinar la Plaça Joan Pelegrí. Demana 
que es faci abans que el projecte executiu, 
l’adjudicació i les obres estiguin fetes.   

 Pregunta sobre la construcció d'un hotel en la 
unitat d'actuació número 5 del PERI. Si es 
miren les actes, no només d’aquest mandat, 
es parlava que la peça tenia el sistema de 
reparcel·lació, fet que vol dir que és una 
execució públic privada. Estava qualificada de 
18 (edificable residencial o diversos) i han 
quedat sorpresos en saber que s'hi fa un 
hotel. Entén que està tot dins la llei i que la 
llicència és prèvia al PEUAT però manifesta 
que amb tanta participació i proximitat seria bo 
que els agents socials que estan a la comissió 
el seguiment del PERI no se n’hagin 
d'assabentar per veïns/es i mitjans de 
comunicació. A part del tema del 
decreixement turístic, hi ha un problema 
d'informació cap als veïns/es. 

 També en el cas del bus 37 creu que no pot 
ser que el govern no doni una informació 
oficial sobre si desapareix o no. Li consta el 
treball de la Regidora però no pot ser que no 
hi hagi una informació que tothom pugui 
saber, igual que amb altres temes dels que 
s'han d'assabentar per veïns/es. Per exemple 
en el cas del solar de Sant Pere Abanto els 
privats han començat les obres i l'Ajuntament 
no ha dit res, sinó que els veïns/es els han 
passat les fotografies. Creu que aquesta 
relació s'hauria de millorar, ja que malgrat es 
parli de participació no hi ha fluïdesa 
d'informació. 

 
Roser comenta que sap que tant l’hotel com el 
pla de mobilitat i el bus 37 són problemes 
heretats, i creu que seria bo que en aquestes 
herències quedi clara la posició del Districte. 
Demana que es digui clarament el que no els hi 
agrada i que es farà el possible perquè els 
veïns/es de la Marina no es sentin tan frustrats. 
Afegeix que el 37 també els toca al barri perquè 
és molt útil per anar al Clínic i Manso. També 
comenta que valdria la pena que no es 
desmantellés el CAP de Numància i creu que 
s'ha de defensar que aquest CAP segueixi. 
Demana a l’AAVV que faci la lluita que no va fer 
pel tancament del CAP de Consell de Cent. 

El projecte executiu ja està fet però es podria 
retocar. 

 Hi ha vies d'informació i diferents espais de 
participació on es dona informació. A vegades 
sembla que són processos nous però per exemple 
en el cas de la xarxa octogonal és un projecte que 
ve de llarg, que no s'ha implementat d'una tirada 
sinó per fases, fet que té avantatges però també 
complicacions i ha causat problemes. És cert que 
es va fer una reunió de contrast tècnic (abans del 
contrast polític i l’exposició pública) on es va 
comentar la proposta i on es van generar alarmes, 
sobre les quals es va decidir treballar. L’objectiu del 
Districte és tenir un transport públic de qualitat i que 
arribi el metro, i s’estan fent esforços en aquest 
sentit perquè entenen que hi ha barris on el tema 
de la mobilitat és el principal problema. S'ha de fer 
una aposta per tenir accés directe als centres 
d’atenció i aquest problema afecta al 37 (a la 
Marina i també a Font de la Guatlla), al 91 (a la 
Bordeta), etc. El posicionament és clar.  

 També en temes de turisme creuen en un barri 
d’Hostafrancs amb creixement zero, és una zona 
de contenció en el PEUAT. Aquest és el seu 
posicionament polític, no perquè estiguin en contra 
de l’activitat turística sinó perquè s'ha d’arribar a un 
equilibri molt difícil. La posició de l’Ajuntament és 
de creixement zero. Alguns són problemes heretats 
i tendències on no s'ha posat fre que generen 
problemes grans de convivència. Altres projectes 
com la xarxa octogonal els agraden i es volen tirar 
endavant, però amb flexibilitat i tenint en compte les 
necessitats de la vida quotidiana.  

Es pregunta quin espai ocupa l’hotel i s'ensenya la 
peça. Es comenta que a la web de l’empresa diu que 
es faran 98 habitacions i que té 4 estrelles i es 
respon que és la informació de l'empresa, però en 
principi la llicencia és de 3 estrelles. 

Feli considera que el CAP de Numància s'està 
desmantellant poc a poc, de manera subtil. Per 
exemple els metges a nivell de medicina general 
al migdia no hi són i no es pot acudir per una 

Domingo Alonso respon que segons la informació 
rebuda de l'ICS i de la Comissionada de Salut no hi 
ha desmantellament del CAP de Numància. Hi va 
haver uns canvis fa un parell d’anys però des 
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urgència. S'està dient que desapareixerà la part 
de radiografies i des de traumatologia han tardat 
molt a dir-li que tenia cita al cap de 15 dies. En 
el seu cas, que no és l'únic, la van enviar a 
l’Hospital Plató, on s'ha ha d'anar en metro i fer 
transbord. Creu que ho estan desmantellant i 
tenen la necessitat de tenir especialistes al barri. 
Només demana conservar el que tenen.  

Pregunta com s'ha incrementat el nombre 
d’educadors de carrer, perquè els consta que 
són els mateixos de sempre.  

Comenta que al parc hi ha faroles però no hi ha 
llum i no hi ha visibilitat.   

d’aleshores no s'ha reduït el servei, tot i que sí es fan 
derivacions a Plató, que malgrat sigui sense ànim de 
lucre és un inconvenient perquè han d'anar molt 
lluny. Es tornarà a comentar però sempre diuen que 
és molt difícil contractar especialistes. 

Sobre els educadors de carrer es respon que hi ha 2 
professionals en jornada complerta. Pels dos centres 
de l'àmbit s'ha doblat (en tenien 2 i ara 4). 

Respecte a la llum del parc es respon que es mirarà. 

Encarna Martínez diu que s'ha dit que el C. 
Leiva potser es fa l'any que ve, mentre que la 
Plaça Joan Pelegrí ja es va arreglar i ara es farà 
un altre cop. Afegeix que el c. Leiva està molt 
malament, els cotxes no passen i és una cosa 
senzilla, així que no sap perquè han d’esperar 
tant. 

 

Es respon que per la Plaça Joan Pelegrí l'Ajuntament 
no ha gastat res, perquè hi ha una concessió 
administrativa a una empresa que ha fet els pisos del 
voltant i el pàrquing. El pàrquing tenia filtracions i la 
reparació la va pagar aquesta empresa. És una plaça 
molt dura i hi havia una reivindicació perquè aquest 
espai no sigui així. Per tant, un cop la Plaça s'ha 
recepcionat s'ha fet una proposta, tenint en compte el 
handicap de tenir una Plaça amb un pàrquing a sota. 
Ara sí que el Districte hi destinarà pressupost. 

S’explica que el PAD preveu fer Leiva i Àliga i avui 
s'ha anunciat l’encàrrec del projecte conforme el full 
de ruta, així que no es poden començar les obres en 
breu.  

Pablo reitera l’oferiment de Jordi Clausell sobre 
portar a la Comissió de la Plaça Joan Pelegrí les 
millores, independentment del projecte, ja que 
segueixen esperant.  

Afegeix que s’està a desembre i encara hi ha 
una zona del barri amb una plaga de mosquits, 
segons sembla degut a un problema al llac, 
especialment al voltant del parc de l’Espanya 
Industrial. 

Es pren nota de les demandes i es respon que han 
buidat el llac i l’estan netejant.  

Rafael Oter destaca que el carrer de Sants i 
Creu Coberta tenen molta activitat i tràfic. Diu 
que l’Ajuntament vol posar un carril bici a lo llarg 
i que ho faran de forma ràpida al 1r trimestre del 
2017, així com a la Plaça Espanya. Creu que 
perjudicaria al barri en aspectes comercials i 
altres, ja que afectaria al transport de cotxe, 
comercial i públic. Pregunta què hi ha de cert i si 
s'hauria de valorar fer una obra millor, ja que 
creu que els carrils bici estan fets de manera 
rígida amb pilones que destrossen els baixos. 
Creu que haurien de considerar fer una ciutat 
més habitable en aquest aspecte. 

Es respon que no és cert que es farà d’immediat el 
carril bici al C. Sants, ja que no és un carrer prioritari 
en la proposta d’ampliar 200km. Sí que existeix una 
proposta per fer que a la carretera hi hagi un carril 
bici però és cert que és complicat fer-ho. Per tan en 
aquest primer paquet de moment no està previst. 

 

Josep Orti vol fer referència a que l’AVV va fer 
una gran tasca sobre la supressió del CAP 
demanant la implicació dels veïns/es, però en la 
reunió que es va fer a l’Ateneu hi van assistir 
només 80 persones. Creu que la culpa que no 
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s’impliquessin no va ser de l’AVV, que els va 
convocar a tots i que es preocupa per tot el que 
representa, sinó que els veïns no van 
respondre.  

Joaquim Florencio explica el problema del c. 
Rector Triadó, de vorera de 2,5 metres i arbres 
alts que toquen els cablejat elèctric. Al gener es 
va fer una instància reclamant la poda però li 
van dir que el responsable era Parcs i Jardins 
(els quals li van comunicar que la poda es feia 
cada 4 anys). En tot cas fa 2 dies que van fer la 
poda i diu que el problema és que quan arriba la 
primavera les branques entren als habitatges, 
fet que genera també inseguretat perquè poden 
enfilar-se fins la casa. La normativa diu que si el 
carrer fa menys de 2,5m no s'han de posar 
arbres, i sinó com a màxim l’arbre pot fer 6 
metres, però allà fan més de 13 metres i no 
entra la llum. Parlant amb les altres finques 
tenen el mateix problema i demana que els 
treguin i posin uns altres arbres.  

La Regidora demana el seu contacte perquè els 
serveis tècnics vagin a veure’l i fer la gestió. S’ho 
miren i ho gestionen, i destaca que a vegades les 
normatives són posades a posteriori.  

 

Jordi Clausell diu que si es miren les actes de 
l’anterior mandat ja es deia que els problemes 
que tenien eren heretats dels que hi havia 
abans. Opina que és igual si s’hereten o no, 
però es volen solucions. Ells col·laboraran amb 
qui sigui per trobar solucions, i anima a tothom a 
anar a l’AAVV, on tracten aquests problemes, i 
participin a l'hora de plantejar quines poden ser 
les solucions. És un barri amb molts problemes 
no només urbanístics sinó de seguretat, i tothom 
ha de fer alguna cosa. 

 

 
Josep Espín comenta que per la resta de temes que han sortir se’ls donarà resposta i sinó es 
poden adreçar al Districte. Desitja bones festes i  sense més comentaris es dóna per finalitzada 
la sessió.  


