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       ACTA NUM 7 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:         7 
Data:          dimarts, 21 de febrer de 2017 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 18.00 hores  a  les  18:30 hores 
Lloc:           Sala “Andreu Cortines” del Districte Municipal de Sant Andreu 
 
 
COMISSIÓ VIA PÚBLICA, SEGURETAT, MOBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS. 
 

President delegat:  Felipe López-Aranguren  (GMDBCOMÚ-E) 

Consellers/es assistents :  
José Maria Fanlo (GMDBCOMÚ-E) 
Roger Mestre (GMDCiU) 
Marcos Rodríguez Hernández (GMCiutadans) 
Maria del Carmen Santana (GMDPP) 
Ivan Altimira Miralles (GMCUP-PA) 
 
No assisteixen: 
Quim Pañart (GMDERC-AM) 
Ivan Marzá Viola (GMDPSC-CP) 
 
 
Secretària de la sessió  
Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte 

Hi són presents: 
El senyor Lluc Comas, de Barcelona Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) i el 
senyor Carles Casals, Cap del departament de Llicències i Inspecció. 
 
 
Ordre del dia 
 

 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 
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B)       Part informativa: 
 

1. INFORMAR de les actuacions de remodelació a la via pública per al 2017 
 

2. INFORMAR de l’aprovació de la distribució prèvia de terrasses de la Plaça 
Masadas de la nostra ciutat 

 
C)  Part decisòria: 
 

1. Sense contingut 
 

Desenvolupament de la sessió 

Essent les 18.00 hores del dia consignat i presents els consellers que es relacionen, 
constatada l’existència de quòrum legal, sota la presidència del president delegat, 
aquest dóna la benvinguda a les persones assistents i declara constituïda la Comissió 
Consultiva de Govern Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals. Tot seguit 
es passa a tractar els punts de l´ordre del dia. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 
 
En primer lloc, es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 29 de 
novembre de 2016, i, no havent-hi esmenes a realitzar, s’aprova per unanimitat. 
 
Tot seguit es passa a tractar els altres punts de l’Ordre del Dia. 
 
 
 B)  Part informativa : 
 
1. INFORMAR de les actuacions de remodelació a la via pública per al 2017 
 
El president dóna la paraula al senyor Lluc Comas, de BIMSA, qui comenta els 
projectes d’actuació a l’espai públic previstos per a l’any 2017. Explica que la 
planificació és correlativa i que les obres es faran successivament. Comença la seva 
explicació parlant de les obres a la Plaça dels Jardins d’Elx, al barri de la Sagrera. 
Comenta les actuacions que s’hi faran i que aquestes obres començaran a l’estiu del 
2017. Seguidament comenta l’actuació al carrer Cardenal Tedeschini, on es substituirà 
la zona d’aparcament en semi bateria per la de cordó i s’ampliaran les voreres. Al 
carrer Puerto Príncipe, l’actuació afectarà del carrer Felip II fins a Passeig Maragall. A 
la plaça Mossèn Joan Cortines, s’arranjaran els problemes ocasionats pel 
manteniment, es preservarà l’arbrat i es remodelaran els espais, creant-se una zona 
de jocs infantils i de joves. Pel que fa a les obres de la plaça Trinitat, explica el senyor 
Coma que és una zona amb molts desnivells i amb poc graons i molt separats. Per 
facilitar la mobilitat, s’agruparan els graons per evitar entrebancs. Al carrer Pegàs, 
s’ampliaran les voreres, es posarà una línia d’arbrats i es posarà l’aparcament en 
cordó, per possibilitar un eix comercial. Seguidament comenta les obres del carrer 
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Gran de Sant Andreu, des de la plaça Mossèn Clapés fins a Fabra i Puig. Es tracta 
d’una gran obra en l’espai públic que preveurà una zona de plataforma única, amb 
caràcter peatonal, on es preveu permetre únicament l’accés de vehicles per a càrrega i 
descàrrega. La previsió d’inici de les obres és el març de 2018. 
Finalment el senyor Lluc comenta les obres que es realitzaran al carrer Virgili/Pare 
Manyanet, on estarà el pavelló, i on es realitzaran actuacions a la plaça que es troba 
situada davant d’aquest. 
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
Finalitzada la intervenció, el president de la Comissió dóna la paraula als grups 
municipals. 
 
En primer lloc intervé el senyor Rodríguez Escudero sol·licitant al senyor Coma si en 
les obres del carrer Cardenal Tedeschini està prevista alguna actuació d’enllumenat. 
El senyor Coma respon que sí, de fet tots els projectes són integrals i preveuen 
l’actuació de tots els elements necessaris. En el cas concret, l’enllumenat serà tipus 
LED. 
 
Seguidament intervé la senyora Santana i demana per l’inici de les obres, tota vegada 
que només s’ha comentat el d’una d’elles. El senyor Coma li respon que els projectes 
presentats són correlatius, primer s’iniciaran les obres del Jardí d’Elx i aniran 
realitzant-se seguidament la resta de projectes. 
 
Intervé en aquest torn la senyora Ximena Gadea preguntant per la circulació en el Parc 
de la Trinitat. El senyor Coma respon que aquesta qüestió es discuteix en la Taula de 
Mobilitat. 
 
Finalment intervé el senyor Altimira, preguntant si pel que fa a les obres del carrer 
Gran de Sant Andreu, està previst a tot el poble el tema de la mobilitat. 
 
El senyor Coma explica que sí, que afecta a tot el barri. Comenta que els experts en 
mobilitat assessoraran sobre les seves implicacions. De fet les obres al carrer Gran 
serviran com a prova pilot, per veure les conseqüències. 
 
En no haver-hi més intervencions, el president de la Comissió passa a donar lectura 
del següent punt de l’ordre del dia. 
 
2. INFORMAR de l’aprovació de la distribució prèvia de terrasses de la Plaça Masadas 
de la nostra ciutat. 

El president dóna la paraula al senyor Casals, que explica el 15/12/2016 la Comissió 
de Govern va aprovar definitivament la distribució prèvia de terrasses de la Plaça 
Masadas, publicada al BOPB el 27 de gener de 2017. 
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El senyor Casals explica que s’ordenen les terrasses dins la plaça. Actualment hi ha 7 
bars susceptibles de tenir terrassa si bé l’ordenació preveu 9 possibles espais. Els 
mòduls previstos són de 6 taules per establiment. Es preveu que totes les taules i 
cadires estiguin dins l’espai de la zona porxada, sempre respectant el pas dels 
vianants i dels veïns. 
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
Finalitzada la intervenció, el president de la Comissió dóna la paraula als grups 
municipals. 
 
Cap dels consellers intervé, però sí ho fa la senyora Satorra, demanant aclariment en 
relació als mòduls de 6 taules. El senyor Casals explica que hi hauran dues taules al 
límit de la zona porxada i 4 a l’interior. 
 
 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president dóna les gràcies als assistents i 
es dóna per finalitzada la reunió de la Comissió Consultiva, de tot el que s’estén de 
manera succinta la present acta, que certifico i s’aixeca la sessió a les 18:30 hores. 
 

 
La secretària de la sessió 
 
 
 
 
Marta Lafuente Garcia 
 
 

    
  Vist i plau 
El president  
 

  
 

   

Felipe López-Aranguren  

  
 

 

 


