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       ACTA NUM 15 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:         15 
Data:          dimarts, 18 de setembre de 2018 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 18:00 hores  a  les  18:45 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 : 

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

Hi són presents: 
La senyora Vanessa Sarkis, tècnica de prevenció del Districte, el senyor Álvaro 
Nicolás, de la Regidoria de Mobilitat, el senyor Alejandro Martín, gestor de mobilitat del 
polígon de Bon Pastor i la Gerent del Districte, senyora Carme Turégano.  
 
Ordre del dia 
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
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B)   Part informativa: 

1. DONAR COMPTE del balanç de la Campanya de tinença responsable de gossos  

2. DONAR COMPTE de la creació de la Taula de mobilitat del Polígon de Bon Pastor. 

3. DONAR COMPTE de les implementacions finals de la nova xarxa de busos. 

 

C)  Part decisòria: 

Sense temes a tractar 

 

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 19 de 
juny de 2018, i, no havent-hi esmenes a realitzar, s’aprova per unanimitat. 
 
 
B)  Part informativa : 
 
3. DONAR COMPTE de les implementacions finals de la nova xarxa de busos. 

El president, proposa als consellers presents, i s’accepta, alterar per qüestió d’horaris 
del ponent, l’ordre en que s’exposaran els diferents punts de la part informativa, 
iniciant-se la sessió pel darrer dels mateixos. Així, dóna la paraula al senyor Álvaro 
Nicolás qui explica a la comissió que des del 25 de juny s’han implementat a 
Barcelona 23 línies de bus d’altes prestacions, 3 de diagonals, 7 d’horitzontals i 13 de 
verticals. Comenta que a final de 2018 la nova xarxa de bus estarà totalment 
desplegada. Explica quins són els eixos pendents d’implantar i seguidament exposa 
l’afectació de les línies de bus que passen pel Districte. 
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
Seguidament el President de la comissió passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. DONAR COMPTE del balanç de la Campanya de tinença responsable de gossos. 



 
 
 
Direcció de Serveis Generals – Districte de Sant Andreu 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

 

Pl. Orfila, 1 2a planta 

08030 Barcelona 

 

 

El President dóna la paraula a la senyora Sarkis, qui explica a la comissió que es 
tracta d’una campanya impulsada per la Guàrdia Urbana del Districte, basada en 
l’ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals. La campanya consta 
d’una patrulla que circula des de les 20 hores fins a les 24 hores. En total s’han fet 270 
denúncies, de les quals 162 són condicionals. Explica els llocs del Districte on les 
denúncies són majoritàries.  
 
Seguidament intervé la gerent del Districte qui explica a la Comissió que aquesta 
campanya sanciona, és a dir, que va més enllà de la campanya d’imatge i de la de 
conscienciació, perquè quan hi ha sancions per les conductes no ajustades la resposta 
és més positiva. 
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
Atorgada la paraula als membres de la Comissió, intervé en primer lloc el senyor 
Marzá, qui pregunta si la campanya de gossos no era per les deposicions a la via 
pública. La senyora Sarkis comenta que sí, però que és difícil enxampar l’amo 
incomplidor, doncs per poder sancionar s’ha de fer en el moment en que es fan les 
deposicions i no es recullen. Reconeix que és un tema que la gent es queixa molt. 
 
Seguidament intervé la senyora Santana qui pregunta quantes multes s’han interposat 
pel tema de les deposicions a la via pública, al que contesta la senyora Sarkis que 
una. Comenta la senyora Santana que s’hauria de canviar el sistema per poder 
sancionar qui embruta el carrer. 
 
En no haver més intervencions dels consellers, el president dóna la paraula al públic 
assistent. Intervé el senyor Oleguer Méndez, de l’Associació de Veïns de la Sagrera. 
Proposa que ens llocs públics com els pi-pi can s’instal·li la normativa sancionadora 
que afecta la tinença de gossos, perquè ningú no mostrés desconeixement. 
 
Intervé també el senyor Agustí Carrillo, també de l’Associació de Veïns de la Sagrera, 
qui demana que les associacions de veïns haurien de disposar de la informació i 
normativa que s’aplica, doncs no poden informar els veïns. També pregunta quantes 
persones configuren la patrulla, al que la senyora Sarkis contesta que dues. Comenta 
el senyor Carrillo que són poques persones i poques hores, i que hi ha un problema de 
control. El president de la comissió li respon que es pren nota de la queixa formulada. 
 
En darrer lloc intervé el senyor David Garcia de l’Exprés de Sant Andreu. Pregunta per 
les infraccions condicionals. La senyora Sarkis aclareix que són les produïdes perquè 
als animals els hi manca el microxips o perquè els animals no estan censats. Aquestes 
es reverteixen si hi ha compliment. Pregunta també el senyor Garcia si se sap quantes 
sancions no condicionals s’han cobrat. La gerent del Districte contesta que es pot 
demanar a Hisenda Municipal la dada i que s’informarà al respecte. 
 
En no haver-hi d’altres intervencions, es passa al darrer punt de l’ordre del dia. 
 
2. DONAR COMPTE de la creació de la Taula de mobilitat del Polígon de Bon Pastor. 
 
El President dóna la paraula a la senyora Turégano, gerent del Districte qui presenta el 
senyor Alejandro Martín, gestor de mobilitat del polígon de Bon Pastor. La senyora 
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Turégano comenta a la comissió que el “gestor de mobilitat” és un projecte del districte 
fruit de la taula de treball del polígon del Bon Pastor, que es materialitza amb la 
contractació del tècnic expert per un any i per un total de 600 hores, el senyor Martín. 
El rol del gestor de mobilitat és el de vincular l’administració i les empreses per tal de 
resoldre problemes, orientar l’estratègia de mobilitat, generar informació sobre 
mobilitat als polígons, posar en comú les necessitats i informar sobre estratègies de 
mobilitat. Seguidament pren la paraula el senyor Martín, qui explica com es 
desenvolupa la seva tasca i informa als assistents dels temes a tractar en la primera 
Taula, que tindrà lloc el mes d’octubre. 
 
La gerent del Districte comenta que es tracta de lligar estratègies a diferents nivells, en 
la Taula de mobilitat del Bon Pastor i també en la del Districte. El senyor Martín 
explica, també, que el treball es realitza amb Barcelona Activa, en un projecte 
d’economia circular. 
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
Atorgada la paraula als membres de la Comissió, intervé en primer lloc la senyora 
Santana qui es felicita de que per fi es posi en marxa. Pregunta que si els projectes en 
marxa és donar informació a les empreses o va més enllà. El senyor Martín explica la 
feina d’entrevistes i d’enllaç amb les empreses del polígon que s’estan realitzant. 
 
Seguidament intervé el senyor Fortes, qui comenta la incoherència en la mobilitat dels 
polígons i la forma en que es treballa i pregunta per quan estarà el document de 
mobilitat. El senyor Martín contesta que a finals d’any hi haurà un document 
estructurant. 
 
Finalment intervé el senyor Marzá qui pregunta per l’acabament dels plans de 
mobilitat. Es respon per part del senyor Martín i la senyora Turégano que el del 
Polígon està pràcticament acabat i que el del Districte no serà possible en aquest 
mandat.  
 
 
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 18:45 hores. 
 

 
La secretària de la sessió 
 
 
 
 
Marta Lafuente Garcia 
 
 

    
  Vist i plau 
El president  
 

  
 

   

Felipe López-Aranguren  

  
 

 


