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       ACTA NUM 16 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:         16 
Data:          dimarts, 20 de novembre de 2018 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 18:05 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 : 

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. Ivan Altimira Miralles (GMCUP-PA) 
 
 
Secretària de la sessió  
Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte. 

Hi són presents: 
El senyor Enric Serra, director de Llicències i Espai Públic del Districte.  
 
Ordre del dia 
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

B)   Part informativa: 

1. DONAR COMPTE dels nous 2 horts de Mans al Verd  
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2. DONAR COMPTE del projecte d’urbanització del carrer Pegàs 

 

C)  Part decisòria: 

Sense temes a tractar 

 

Desenvolupament de la sessió 

Essent les 18.05 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 18 de 
setembre de 2018, i, no havent-hi esmenes a realitzar, s’aprova per unanimitat. 
 
 
B)  Part informativa : 
 
1. DONAR COMPTE dels nous 2 horts de Mans al Verd. 

El president dóna la paraula al senyor Enric Serra, qui explica que aquest projecte es 
realitza juntament amb el Programa de Mans al Verd d’Ecologia Urbana. Es tracta de 2 
horts urbans, el primer situat al carrer Lanzarote (PERI Lanzarote/Residència), la 
gestió del qual està pensada perquè es realitzi entre l’escola Molí de Finestrelles i 
alguna/es entitats del barri.  
El segon dels horts es situa al carrer Fernando Pessoa amb Palomar. La zona ja està 
desbrossada i netejada i la setmana vinent es començaran els treballs oportuns. Es 
preveu que en un termini de 15 dies estigui acabat. Pel que fa a la seva gestió, està 
pensat perquè sigui portada per entitats de la zona i l’equip de salut mental del CAP. 
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
Seguidament el President de la comissió dóna la paraula als consellers assistents. 
Sol·licita intervenir la senyora Carmen Santana, qui pregunta per quantes persones 
podran fer-ne ús i si aquest es fa per sorteig. El senyor Serra li explica que la gestió de 
l’hort de Lanzarote es farà entre l’escola i entitats d’integració del barri i el de Fernando 
Pessoa entre el CAP i entitats veïnals, no es preveu sorteig de veïns. 
 
En no haver-hi més intervencions, el President de la Comissió dóna la paraula al públic 
assistent. Sol·licita la paraula i intervé la senyora Dolores Torres, de l’Associació 
Plataforma Veïnal de Sant Andreu demanant al senyor Serra si l’hort de Fernando 
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Pessoa no està situat en una zona edificable. El senyor Serra explica que l’espai de 
l’hort s’atura just on es pot construir. La senyora Torres continua la seva intervenció 
comentant que la legislatura passada, un terreny del carrer Fernando Pessoa, 
municipal, va ser “cedit” al TEB per portar l’hort. El senyor Serra li explica que aquest 
terreny va ser objecte d’un pla especial de modificació per ampliació del TEB. 
 
En no haver-hi més intervencions, es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
2. DONAR COMPTE del projecte d’urbanització del carrer Pegàs 

El President dóna la paraula novament al senyor Serra qui explica que ja està en 
marxa el projecte executiu d’urbanització del carrer Pegàs, que suposa una ampliació 
de les voreres d’aquest carrer cap a la Meridiana. Es redefineix el pas de vehicles a un 
sol carril i s’aprofita per donar un afegit a la vorera. Pel que fa a la regulació del trànsit, 
es semaforitza el tram, amb l’objectiu de garantir la seguretat a l'entrada de 
l'aparcament privat anomenat “CEVASA”. En definitiva, es recupera espai per a 
vianants, delimitant l’espai de vehicles al just i necessari, permetent l’accés al 
pàrquing. També s’ha realitzat intervenció en clavegueram.  
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
Atorgada la paraula als membres de la Comissió, intervé en primer lloc el senyor Ivan 
Marzá, qui pregunta si s’han posat d’acord les dues associacions de veïns de la zona. 
El senyor Serra explica que sí, que hi havia dues opcions, però que finalment ha 
guanyat la que suposava més espai per als vianants, mantenint l’accés al pàrquing 
privat. 
 
Seguidament intervé el senyor Marcos Rodríguez qui pregunta pel calendari de les 
obres. El senyor Serra comenta que no disposa del mateix en aquell moment però que 
li facilitarà. Igualment comenta que ara es farà l’aprovació del projecte executiu. 
 
 
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  

  
 

 


