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      ACTA NUM 1 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:         1 
Data:          dimarts, 24 de novembre de 2015 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 18.00 hores  a  les  19.15 hores 
Lloc:           Sala “Andreu Cortines” del Districte Municipal de Sant Andreu 
 
 
COMISSIÓ D’ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, SEGURETAT I PREVENCIÓ 
 

President delegat:   José Maria Fanlo (GMDBCOMÚ-E) 

Consellers/es assistents :  
Felipe L. Aranguren (GMDBCOMÚ-E) 
Roger Mestre (GMDCiU)  
Quim Pañart (GMDERC-AM) 
Enric Fernández Velilla ( GMDPSC-CP) 

      Marcos Rodríguez (GMDCiutadans) 
 Maria del Carmen Santana (GMDPP) 
 

 
 

No assisteixen:    
Regidors/es adscrits/tes 
 
Secretària de la sessió  
Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte 

Hi són presents els tècnics municipals següents : 
El senyor Jesús Imbernón Marches, cap del Departament d’Obres i Manteniment i el 
senyor Carles Casals Sánchez, cap del Departament de Llicències i Inspecció.   
 
 
Ordre del dia 
 

 
A) Part informativa: 
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1. INFORMAR sobre les afectacions d’envergadura en matèria de mobilitat 
amb motiu d’obres al Districte: Passeig Santa Coloma i Carretera de Ribes. 
 

2. INFORMAR sobre les mesures de trànsit als entorns de La Maquinista de 
cara al Nadal. 

 
3. INFORMAR sobre la situació de les terrasses al Districte. 
 

B) Part decisòria del Consell Plenari:  
No hi ha assumptes a tractar 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

Essent les 19.00 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 d’Espai Públic, Mobilitat, Seguretat i Prevenció. Tot seguit es 
passa a tractar els punts de l´ordre del dia. 

 
      A)  Part informativa : 
 
1.INFORMAR sobre les afectacions d’envergadura en matèria de mobilitat amb motiu 
d’obres al Districte: Passeig Santa Coloma i Carretera de Ribes. 

 
El president passa seguidament a donar lectura al primer punt d´aquesta part 
informativa, donant la paraula al senyor Imbernón, qui acompanyat d´un PowerPoint 
amb fotografies i plànols, fa una exposició en relació a les afectacions a la mobilitat de 
les actuacions que actualment estan actives.  
 
1. Actuacions a la carretera de Ribes. Es realitzen actuacions a les voreres i talusos. 

Està tallada la circulació de vehicles en el tram de prolongació del carrer Tusaus, 
excepte la circulació de vehicles de veïns per entrar i sortir dels habitatges. També 
estan anul·lats els aparcaments d’aquest tram i la circulació de vianants. 
La segona fase d’obres, del tram de la Caseta de les Aigües, afectarà als carrers 
Torrent de la Parera, Pare Pere del Pulgar i Suñol i Gras, amb desviació del trànsit. 
 

2. Actuació al carrer Ausona, entre Foradada i Peñíscola. Van iniciar-se le obres el 3 
de novembre d’enguany i està prevista la seva finalització pel març de 2016 o 
abans. Està tallat el trànsit privat des de l’alçada del carrer Foradada fins a 
Peñíscola. També s’han anul·lat els aparcaments i s’ha desviat la circulació dels 
autobusos. 
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3. Urbanització de Bon Pastor Fase E. S’acabaran les obres al juliol de l’any vinent. 

No hi ha afectacions al trànsit de vehicles. Si està afectada la circulació dels 
vianants dels carrers Mollerusa, Ferràs i Biosca per les obres de les voreres. 
També l’aparcament d’aquests carrers. 

 
4. Illeta del Pilar de l’Aigua. Pel que fa a la circulació de vehicles s’ha anul·lat la 

circulació per un carrer, a prop del carrer Indústria. Els vianants tenen afectada la 
circulació per l’anul·lació de la part de la Illeta i es realitza pel carrer d’Elx costat 
muntanya. 

 
5. Xarxa d’Alta Tensió de la Carretera de Ribes i Passeig de Santa Coloma. Es tracta 

d’una actuació a una línia d’alta tensió, que ha d’enllaçar la subestació de 
Collblanc amb la subestació de Trinitat. Afecta la circulació de vehicles que pugen 
de Passeig de Santa Coloma per agafar Torres i Bages. S’han col·locat uns 
elements per obligar a girar.  

 

El president dóna per finalitzat el primer punt de la  part informativa de la sessió i 
passa al punt segon. 

2.INFORMAR sobre les mesures de trànsit als entorns de La Maquinista de cara al 
Nadal. 

S’atorga, novament, la paraula al senyor Imbernón, que explica el resultat de la reunió 
mantinguda amb els responsables del centre comercial per tal d’abordar mesures de 
millora de la mobilitat de cara a la campanya de Nadal. També explica les 
recomanacions de la Unitat de Transport de la Guàrdia Urbana que s’han fet arribar als 
gestors del centre comercial, per tal de minimitzar els efectes de l’afluència de trànsit 
durant el mes de desembre. Així, s’ha demanat als responsables de la Maquinista per 
a que facin constar en la seva pàgina Web les següents recomanacions: potenciar 
l’accés amb transport públic, recordar les diferents entrades a l’aparcament, incorporar 
itineraris d’accés recomanats, especificar els accessos de vianants incorporant la nova 
passera per travessar les vies pel carrer Joan Comorera i utilitzar la senyalització de 
desviació de trànsit d’hores punta seguint les indicacions dels agents de la Guàrdia 
Urbana.  
 

Finalitzada l’exposició del senyor Imbernón, el president passa al punt tercer. 
 
 
3.INFORMAR sobre la situació de les terrasses al Districte. 

S’atorga la paraula al senyor Carles Casals qui, acompanyat d’un Powerpoint, fa una 
radiografia de les terrasses del districte. Explica que al Districte es tenen 
comptabilitzades 286 llicències de terrasses, atorgades i pagades. Enguany s’han 
concedit 29 llicències, l’any passat 38 i hi ha 219 que es van adaptar a la nova 
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normativa de l’Ordenança de 31 de desembre de 2013. D’aquestes darreres, 115 es 
van passar directament pel Departament a Padró, perquè corresponen a zones de 
distribució prèvies o a ordenacions singulars. També comenta que hi ha 16 més en 
tràmit, 14 morosos i 17 en procés d’extinció per no adequar-se a l’Ordenança actual. 
Diu, també, que hi ha 38 pendents d’adaptar. 
 
El senyor Casals, seguidament, explica la normativa pel que fa a les zones de 
distribució prèvia i a les ordenacions singulars, procediments previstos per a les 
terrasses que es troben en rambles o places. Aquests procediments, que compten 
amb la participació ciutadana, determinen el màxim d’ocupació de terrasses que 
l’Administració pot concedir en aquests espais, la qual cosa suposa que els titulars 
dels establiments s’han de repartir el nombre de terrasses que es fixen en cada espai. 
Explica les distribucions prèvies que hi ha en tràmit al Districte i les ordenacions 
singulars.  
Aprovades les ordenacions singulars i les distribucions singulars, els operadors de les 
zones podran sol·licitar la llicència corresponent fins el 20 de setembre de 16.  
 
Finalment comenta que durant l’any 2015 s’han aplicat els articles referents a les 
distàncies que es regulen a l’Ordenança i que per a l’any 2016 s’havia d’aplicar la part 
que obligava a que les terrasses estiguessin enfront de cada local, qüestió que 
segurament es prorrogarà en el temps doncs està previst aprovar una moratòria en 
l’aplicació d’aquesta part de la normativa. 
 
Finalitzada la intervenció del senyor Casals, el president de la Comissió dóna la 
paraula als grups municipals. 

El senyor Marcos Rodríguez pregunta quantes taules hi ha ara a la plaça de l’estació i 
quantes es preveuen que hi haurà finalitzat el procés de distribució prèvia.  
El senyor Casals respon que ara hi ha 27 taules i es preveu que hi puguin haver 32. Si 
hi ha haguessin més operadors, aquest és el número màxim que es permetria. 
 
Seguidament, la senyora Maria del Carmen Santana pregunta si es mantindran les 286 
llicències quan finalitzi tot el procés d’aplicació de la nova normativa.  
El senyor Casals li indica que les 286 llicències continuaran. Que d’aquestes, hi ha 115 
que seran objecte de distribució prèvia i d’ordenació singular però que no es rebaixarà 
el seu nombre. Les 17 que estan en procés d’extinció són al marge de les 286 abans 
esmentades. 
 
Seguidament, el president dóna la paraula al públic assistent. 

El senyor Oleguer Méndez, de l’Associació de Veïns de la Sagrera demana per les 
obres de l’Illeta del Pilar de l’Aigua. Després, dirigint-se al senyor Casals, li pregunta 
pel projecte de la plaça Masanas, en concret quan es convocarà als veïns per parlar 
de la qüestió, i demana que passa, un cop fet el repartiment de les terrasses, si 
s’incrementa el nombre d’operadors en els llocs de distribució prèvia o actuació 
singular. Finalment es qüestiona pel tema de la recollida de les terrasses. Fa una 
queixa sobre el mal ús de l’espai públic.  
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En aquest sentit intervé la senyora Dolors Torres, de l’Associació Veïnal de Sant 
Andreu i s’adhereix a la queixa de l’ocupació de l’espai públic per jardineres i estufes 
que dificulten o impedeixen el trànsit de vianants i pregunta si l’Ordenança preveu 
alguna actuació al respecte. 
 
Seguidament s’atorga la paraula a la senyora Montse de l’Associació de Veïns de Sant 
Andreu, qui demana si existeix una distribució territorial de les terrasses per barris, a 
més de per districtes. Pregunta com es resoldran les incorporacions de nous 
operadors a places o vies on hi hagi distribució prèvia o actuació singular i, finalment, 
adreçant-se al senyor Imbernón, pregunta si està previst soterrar l’estació 
transformadora, si l’Ajuntament té prevista alguna actuació. 
 
El senyor Imbernón comenta que, pel que fa a les obres, s’explicarà el seu estat en la 
propera Comissió de Govern d’Ecologisme, Urbanismes i Obres que tindrà lloc en 
finalitzar aquesta. També aclareix que l’estació transformadora és de l’empresa 
FECSA-Endesa, i que l’Ajuntament no té competències en aquesta matèria.  
 
El senyor Casals fa una resposta conjunta de les consultes realitzades pels assistents 
en relació a les terrasses. Així manifesta que l’Ordenança de terrasses va entrar en 
vigor el passat 31 de desembre de 2013 i que cal tenir en compte les disposicions 
transitòries. El senyor Casals resumeix l’aplicació de la normativa. També comenta 
que cal tenir present, pels supòsits d’incompliment, que existeix el servei d’inspecció, 
les actuacions del qual poden donar lloc a expedients sancionadors i multes. 
 
Pel que fa a les distribucions prèvies de la Plaça Masadas i la plaça Assemblea de 
Catalunya, els projectes ja estan redactats i possiblement al desembre ja es podrà fer 
la reunió. 
 
En quant a la recollida de les terrasses, el senyor Casals explica que l’Ordenança 
obliga a recollir els elements de la via pública, però que en els casos d’ordenacions 
singulars, es permet que les taules i les cadires es mantinguin a la via, si bé apilades. 
 
En general, comenta el senyor Casals, al Districte no h ha gaires queixes per les 
terrasses ni per la seva distribució. Només hi ha queixes sobre un determinat local per 
temes de soroll.  
 
En resposta a la senyora Montse de l’Associació de Veïns de Sant Andreu, el senyor 
Casals informa que no tenen distribució de terrasses per barris, sí per carrers. 
 
Pel que fa a les qüestions relatives al repartiment de les terrasses en els casos de 
distribució prèvia, el senyor Casals explica els elements i mecanismes que preveu la 
normativa per a fer-lo efectiu, i comenta que en tot cas s’han de seguir uns principis 
bàsics que la pròpia normativa regula.  
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Finalment, pren la paraula el senyor Aranguren qui, adreçant-se a la senyora Montse, li 
comenta que recull la seva proposta de parlar amb l’empresa FECSA-Endesa pel tema 
del soterrament de l’estació transformadora. 
 
 
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 19.15 hores. 
 
 
 

 
La secretària de la sessió 
 
 
 
 
Marta Lafuente Garcia 
 
 

    
  Vist i plau 
El president  
 

  
 

   

José Maria Fanlo 

  
 

 
 
 
 

  
 


