
 

 
Districte Sants-Montjuïc 
Gerència 

Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
www.bcn.cat/sants-montjuïc 

RESPOSTES AUDIÈNCIA PÚBLICA 10.12.2015                                                                                                                                                                     Pàg. 1 

 

RESPOSTES AUDIÈNCIA PÚBLICA 10 de DESEMBRE de 2015 

1.- En relació amb la caixa de llum ubicada al c/ Química amb Gran Via: 

L’armari s’ha protegit per evitar qualsevol risc i estem gestionant el seu correcte manteniment, per 
part de la companyia privada propietària de l’armari. 

2.- En relació amb la problemàtica de  l’edifici Can Vies: 

Informem que en data 28 de gener de 2016 a les 19h, el regidor d’aquest Districte i el seu equip es van 
reunir amb la Plataforma Adéu Can Vies i els veïns de l’Associació de Veïns Badal, Brasil, Bordeta, per 
tal de tractar aquest tema i buscar possibles solucions. 

3.- En relació amb la Plaça Osca i les sonometries: 

El passat mes de novembre ja va ser informat per escrit des de la Gerència del Districte en relació amb 
els termes i contingut que interessa. 

4.- En relació amb el PERI d´Hostafrancs: 

Tal com vàrem informar a la Comissió de Seguiment del barri d’Hostafrancs, estem en fase de 
gestionar l’enderroc de l’edifici pendent al carrer Creu Coberta, i redactant el projecte d’urbanització 
del carrer Diputació amb la voluntat d’iniciar les obres aquest any. 

5.- En relació amb l’ocupació de la via pública, terrasses i altres: 

El Departament de Llicències i Inspecció disposa d’un total de cinc funcionaris que realitzen tasques 
d’inspecció en l’àmbit de la via pública. Malgrat això, cal aclarir que la competència en la inspecció de 
terrasses i assimilats es va centralitzar fa més d’un any en la Direcció de Serveis d’Inspecció. 
 

Pel que fa el número d’expedients de disciplina incoats és del tot necessari establir unes adreces 
concretes o carrers per a la seva localització, atès que de moment no existeix en el programa 
d’inspecció paràmetres de recerca per barris. 

6.- En relació amb l’incivisme a les places d’Hostafrancs: 

 Pel que fa el tema dels educadors al carrer, des de la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori, s’informa que no s’ha fet cap reunió específica amb educadors i veïns perquè es va 
acordar que el tema es treballaria dins la Comissió de Seguiment. A la propera sessió se’n 
parlarà de forma específica. 
 

En relació amb el nombre d’educadors, hi ha 2 educadors de carrer per als barris de Sants, 
Hostafrancs, Bordeta i Sants Badal, que depenen de Serveis Socials. Aquests educadors 
treballen en l’espai públic amb joves d’entre 12-25 anys i organitzen projectes dirigits a 
aquests joves. Actualment estan treballant amb un grup de joves gitanos de la plaça Herenni i 
Hostafrancs, fent acompanyament orientat a la formació i inserció laboral.  
 

A part d’aquest projecte, també treballen proposant activitats de teatre, esport i lleure, i fan 
prospeccions per la resta d’espais dels barris, que serveixen per fer detecció de nous joves i de 
vinculació als projectes que gestionen. 
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 Pel que fa a les actuacions de la Guàrdia Urbana, durant l’any 2015 per tal de reduir les 
molèsties a les diferents places del barri d’Hostafrancs s’han planificat diferents dispositius 
policials i accions de control de l’espai públic tant en horari diürn com en nocturn.  
 

Algunes de les places i espais objecte de control són Pl Joan Corrades, Pge Montserrat Andrés, 
Pl Antoni Pérez Moya, Pl Herenni, Jardins Celestina Vigneaux  i Pl Joan Pelegrí. Les molèsties 
detectades s’han coordinat amb Mossos d’Esquadra en horaris de tarda i nit en les operacions 
conjuntes planificades mensualment. 
 

El treball s’ha centrat específicament a evitar l’estacionament o circulació de vehicles per llocs 
no autoritzats, el control de les activitats no permeses, el control de la concentració de grups 
en horari nocturn que generen molèsties o en altres situacions que contravenen l’ordenança de 
convivència.  
 

Durant aquest any 2016 continuem amb aquest treball en aquestes places ja que de la detecció 
i observacions efectuades pels agents i els requeriments ciutadans es desprèn que no s’han 
resolt del tot les situacions descrites. 

7.-  En relació amb el Jardins Aramon i Serra i si es tornarà a posar la porta així com l’estat de la 
palmera: 

Informem que la porta ja està posada.  D’altra banda i pel que fa a la palmera, traslladada petició a 
Ecologia Urbana, ens informen que revisada la palmera dels Jardins Aramon i Serra aquesta es troba 
en bon estat, no hi ha hagut cap tipus d'intervenció ni s'ha descalçat, només la base està més ennegrida 
per l'acció de l'aspersió i perquè les restes de les fulles que van configurant l'estípit de la palmera es 
van degradant, la qual cosa és del tot normal. 

8.-  En relació amb la dificultat d’entrada i sortida del pàrquing de Gran Via Corts Catalanes 
305-311 i la sol·licitud d’un mirall: 

Des de la Direcció de Llicències i Espai Públic informen que la Guàrdia Urbana en el seu dia ho va 
desestimar, ja que la ubicació dels contenidors no impedeixen la visió dels vehicles que surten del 
pàrquing, tenint en compte a més que la velocitat dels vehicles en una calçada d’un sol carril és 
moderada. 

9.-  En relació amb la necessitat de neteja al barri Badal: 

Petició derivada al departament de Neteja, estem a l’espera de rebre la resposta. 

10.-  En relació amb el cas de la Sra. Swaantje Schnarre, voluntària de la protecció felina que va 
morir d´un infart i la situació al seu domicili en relació amb els gats: 

El departament de Benestar Animal informa que en relació amb  la intervenció dels serveis municipals 
de Benestar Animal en el cas del carrer Elkano, 15, a requeriment de Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament 
de Barcelona, en una actuació conjunta dels serveis de Benestar Animal, Guàrdia Urbana i Bombers va 
procedir en aquest cas, com en tants d’altres, amb la major agilitat, voluntat i transparència.  

Es va accedir al pis cada vegada que es va tenir coneixement de la presència d’algun gat, en concret els 
dies 21 i 30 d’abril, i els dies 1 i 2 de maig de 2015, comprovant que al domicili hi convivien com a 
mínim 23 gats, mols d’ells malalts, en condicions higiènic-sanitàries no apropiades per la seva raça ni 
estat de salut.  
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Segons indica el departament de Benestar Animal, els animals perduts o abandonats són 
responsabilitat de l’Administració Municipal, d’acord amb la Llei de protecció dels animals.  

En el cas concret del carrer Elkano 15, els gats van ser traslladats al Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Barcelona (CAACB).  

En total, es van recollir 23 gats i 1 gat cadàver que va ser recollit pel Servei de Recollida i traslladat al 
CAACB. Dels 23 gats recollits, 13 van haver de ser sacrificats al presentar malalties infecto-contagioses. 
De la resta, 10 es van gestionar les adopcions amb el suport de les entitats Global Defensa i Gats 
Urbans i l’Associació d’Amics i Voluntaris de Gats del CAACB.  

En els protocols d’actuació veterinària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona està indicada 
l’eutanàsia dels gats que donen positiu al virus de la immunodeficiència felina i al virus de la leucèmia 
felina per tractar-se de malalties infecto-contagioses, d’acord amb la normativa vigent. 

En qualsevol cas, el CAACB, centre orientat a l’adopció dels animals de companyia abandonats a la 
ciutat, s’esforça des de fa anys en cercar adoptats adients per als gats positius que no presenten 
símptomes. Són moltes les adopcions d’aquest tipus que ja s’han fet amb la col·laboració de la comissió 
gatera de l’Associació d’Amics i Voluntaris de Gats del CAACB. 

En el cas dels animals positius els signes clínics dels quals es sospita que estan relacionats amb un 
estadi avançat de FIV són eutanassiats per evitar contagis tal com recomana el ABCD Feline (Advisory 
Board on Cat Diseases) en el seu document de Guies de Treball per a Animals Positius en Centres 
d’Acollida d’Animals. 

11.-  En relació amb mantenir una reunió amb el regidor: 

En data 14 de gener de 2016 a les 19h, el regidor d’aquest Districte i el seu equip, es van reunir amb la 
Unió de Veïns del Poble Sec per tractar els temes que els preocupaven. 

12.-  En relació amb el problema de les rates al Mirador del Poble Sec al parc de la Primavera: 

Des de la Direcció de Llicències i Espai Públic informen que a ambdós espais verds es van estar fent 
actuacions de control de múrids durant l’any 2015. Al parc de la Primavera van finalitzar durant el mes 
d’abril de 2015 i al Mirador del Poble Sec el mes de desembre de 2015.  

13.-  En relació amb l’incivisme als carrers Blai, Vila i Vila, Nou de la Rambla i la poca presència 
de la Guàrdia Urbana al Poble Sec: 

Aquests carrers són els punts d’atenció prioritària pels agents encarregats del control dels locals i 
establiments públics. S’han fet i es fan nombroses inspeccions i es planifiquen també operacions 
conjuntes amb Mossos d’Esquadra per al control de les molèsties de l’oci nocturn.  S’analitzen 
setmanalment els incidents, requeriments i treball efectuat al Poble Sec per reduir aquestes situacions. 

14.-  En relació amb la necessitat de més neteja del c/ Blai cap amunt:  

Consultat amb el departament de Neteja, informen que les freqüències del carrer Blai són: 

 Matí: Escombrat mixta 3 cops per setmana, escombrat manual amb carretó 3 cops a la setmana, 
respectivament. 

 Tarda: Escombrat manual amb porter de dilluns a dissabte. 
 Nit: Reg a pressió de dilluns a diumenge. 
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Pel que fa els carrers Elkano, Magalhaes, Pg. Exposició, Nou de la Rambla, Roser, Salvà, Poeta Cabanyes 

 Matí: Escombrat mixta 3 cops per setmana,  escombrat manual amb vehicle 3 cops per 
setmana, reg a pressió 1 cop per setmana. 

 Tarda: Escombrat manual amb vehicle 1 cop per setmana. *Nou de la Rambla cada dia de 
dilluns a dissabte. 

 Nit: Reg a pressió 2 cops per setmana. 

15.-  En relació amb els TAGS i el fet que les persianes dels comerços estan plenes i ara  han 
començat a pintar les parets. Despeses pel veí: 

Des de la Direcció de Llicències i Espai Públic informen que les persianes són propietat privada i cada 
veí s’ha de fer càrrec de la seva. Així mateix, pel que fa a les pintades a les parets, li agrairíem ens 
faciliti fotografies de les mateixes per poder valorar-les.  

16.-  En relació amb el fet que el barri està ple de defecacions de gossos: 

El departament de Neteja informa que fa la seva feina amb l’escombrat i reg dels carrers i Guàrdia 
Urbana sanciona quan detecta a propietaris que no recullen les defecacions. 

17.-  En relació amb la necessitat de reforma del c/Piquer: 

Tindrem en compte la seva demanda en el procés participatiu del PAD. 

18.-  En relació amb la poda d’arbres al barri Poble Sec: 

Des de Parcs i Jardins hi ha un protocol de poda segons espècie i època de l’any. Si hi ha un problema 
puntual, agrairem ens faci arribar l’adreça exacte per programar actuació. 

19.-  En relació amb les obres a Rambla Badal entre c/Canalejas i c/Càceres: 

Informem que aquests obres ja estan finalitzades. 

20.-  En relació amb la possibilitat d’un pas de vianants a la Rambla Badal a l´alçada del c/Pavia: 

Des de la Direcció de Llicències i Espai Públic informen que no es pot fer un pas de vianants perquè 
l’autobús gira pel carrer Pavia i en el tram de gir hi ha dos carrils separats amb fitons de plàstic. 

21.-  En relació amb els problemes que ocasionen les motos aparcades  i els carrets amb ferralla 
a la Rambla Badal entre c/Pavia i c/Canalejas: 

D’acord amb allò que informa la Guàrdia Urbana, s’ha fet estudi de disponibilitat d’espai a la zona ja 
que la regulació dels estacionaments de motos en calçada va en detriment de les places 
d’estacionament de turismes. Properament estudiarem una proposta que minimitzi aquestes 
molèsties. 

22.- En relació amb les obres de reurbanització del c/Violant d´Hongria, tram Joan Güell-
Galileu, en concret als temes d’aglomerat i enllumenat : 

Els dos temes s’han traslladat als respectius departaments, i en funció de la disponibilitat econòmica, 
es valoraran. 

 


