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Direcció de Serveis Generals – Districte de Sant Andreu 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

 

Pl. Orfila, 1 2a planta 

08030 Barcelona 

 
 
ACTA NUM 2 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

 

Identificació de la sessió 

 

Núm.:         2 

Data:          dimecres, 20 d’abril de 2022 

Caràcter:    Sessió  Ordinària 

Horari:        De les 18:00 hores  a  les  18:51 hores 

Lloc:           Sala Andreu Cortina 

 

COMISSIÓ VIA PÚBLICA, SEGURETAT, MOBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS. 

 

President delegat:  Ivan Marzà Viola  (GMDPSC) 

 

Consellers/es assistents : 

Sr. Jordi Gimeno Pérez (GMDBCOMÚ-E)  

Sr. Antonio Fortes Gutiérrez (GMDPSC) 

Sr. Marc Hernàndez  Hermàndez (GMDERC) 

Sra. Ximena Gadea Pintos (GMJxCat) 

Sr. Marcos Rodríguez Hernández (GMDC’s) 

Sra. Anna Garcia Escrig (GMDBxCANVI) 

 

Excusen la seva assistència: 

 

Secretària de la sessió  

Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte. 

 

Hi són presents: 

La senyora Maria Gas de Cid, Gerent del Districte i el senyor Joan Delgado, del Departament de 

Projectes Urbans. 

 
Ordre del dia 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

B)   Part informativa: 
 
1. INFORMAR del Pla “Cuidem Barcelona”. 

 
2. INFORMAR del projecte de pacificació de la Meridiana, tram entre els carrers Josep Estivill i 

Felip II. 
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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. Declara constituïda la Comissió Consultiva de Govern Via Pública, 
Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals i 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 16 de febrer de 
2022, i, no havent-hi esmenes a realitzar, s’aprova per unanimitat. 
 
 

B)   Part informativa: 
 
1. INFORMAR del Pla “Cuidem Barcelona”. 

 
El president dona la benvinguda a la senyora Maria Gas, qui comença la seva explicació disculpant 
l’assistència del senyor Carles Vázquez, Director de la Direcció de Serveis de Neteja i de Gestió de 
Residus perquè finalment no ha pogut assistir. Continu comentant que a l’octubre de 2021 es fa un 
pla de xoc, on s’identifiquen 100 punts a la ciutat de Barcelona on s’han de realitzar actuacions 
integrals. Al novembre del 2021 es fa una diagnosi compartida i la mapificació, barri a barri, del que 
calia millorar tant en neteja com en manteniment (recorda que aquest és un pla integral). Al març 
de 2022 ja es té el pla de manteniment integral i la nova contractació del servei de neteja de la 
ciutat. En aquest pla, té un pes molt important la neteja. Els eixos principals són la millora de la 
qualitat ambiental, la transparència de dades, el residu zero, l’eficiència de recursos i l’adaptació als 
canvis, el que permet flexibilitat en l’execució del contracte i adaptació a les necessitats. Explica 
algunes macro xifres del contracte de neteja: l’import és de 307 milions d’euros, és el més gran de 
la ciutat. Es col·locaran 25.000 nous contenidors i la flota de vehicles augmenta fins els 870. El 
contracte es divideix en quatre zones: nord, sud, est i oest. Les zones est i centre inicien la nova 
contracta ja al març de 2022, les zones sud i oest, al setembre. L’empresa que ha guanyat el lot de 
la nostra zona és URBASER (que ja coneix el territori). Explica, igualment, el tipus de vehicles del 
contracte, els serveis de neteja que es faran, les millores del contracte nou i les novetats de la 
recollida de residus. 
 
La comissió se n’assabenta. 
 
El president dona la paraula als consellers i públic assistent per si volen fer alguna intervenció. 
Sol·licita i pren la paraula la senyora Anna Garcia, qui formula tres preguntes: si els contenidors 
nous tenen la mateixa capacitat que els antics, on van a parar els vells i quina diferència hi ha 
entres les empreses guanyadores del contracte de neteja. 
La senyora Maria Gas li respon que pel que fa a la capacitat dels nous contenidors, desconeix si 
tenen la mateixa que els anteriors però que ha de ser molt similar. Pel que fa als contenidors antics, 
explica que s’ha habilitat un espai al carrer Avançada on es porten els contenidors vells i es 
reciclen. Finalment explica que el contracte està dividit en lots i que han guanyat diverses 
empreses però que les condicions de neteja són iguals per a totes les empreses. 
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Seguidament intervé el senyor Marcos Rodríguez qui comenta que fa un parell de setmanes va 
veure contenidors col·lapsats i pregunta si hi ha una vaga d’escombraries. La senyora Gas li 
contesta que ja s’ha netejat, intervinent en aquest punt el president de la comissió per aclarir que 
abans de començar el nou contracte es va estar mirant on calia més o menys intervenció del servei 
i potser algun punt va quedar coix, però ja s’ha corregit. Pel que fa a la vaga, comenta que ha sortit  
 
 
en premsa, i que només sap que avui hi havia una reunió per veure si s’aproximaven postures, 
però no té més informació. 
 
Intervé seguidament la senyora Ximena Gadea preguntant si està tot desplegat ja. La senyora Gas 
respon que els vehicles i contenidors es van canviant progressivament Comenta que a Sant Andreu 
es canvien 10.000 contenidors. En aquest punt intervé novament la senyora Garcia comentant que 
li sobta que a Barcelona es canviïn en total 25.000 contenidors i 10.000 ho facin a Sant Andreu. 
Després de fer les comprovacions corresponents la senyora Gas especifica que són 10.000 per a 5 
Districtes, no només per a Sant Andreu. 
 
No havent-hi més intervencions dels consellers, el president dona la paraula al públic assistent. 
Intervé la senyora Dolores Torres, de l’Associació de Veïns de Sant Andreu, per comentar que en 
la recollida de voluminosos ha vist com els treballadors no separaven i ho posaven tot junt. També 
que han canviat l’ordre dels contenidors, el que afavoreix que la gent es confongui quan ha de 
llençar els residus. Finalment pregunta per la neteja en parcs i jardins, si l’Institut ja no es farà 
càrrec de la gespa dels parcs. La senyora Gas li comenta que si els treballadors que recullen 
voluminosos no ho fan bé ho comentarà en la comissió de neteja. Pel que fa a l’ordre dels 
contenidors, preguntarà per saber a que es deu el nou ordre. Pel que fa a Parcs i Jardins reitera 
que la neteja es portarà a terme mitjançant el contracte però que el manteniment del verd el farà 
Parcs i Jardins.  
 
Intervé en aquest punt el president de la comissió per aclarir que en relació amb l’ordre dels 
contenidors, la idea era separar el contenidor de residus de la resta, per no tenir temptacions de no 
reciclar. 
 
No havent més intervencions, es passa al punt següent de l’ordre del dia. 
 

1. INFORMAR del projecte de pacificació de la Meridiana, tram entre els carrers Josep Estivill i 
Felip II. 

 
El president dona la benvinguda i la paraula al senyor Joan Delgado, del Departament de Projectes 
Urbans qui inicia la seva explicació comentant que el projecte de pacificació de la Meridiana té com 
a objectiu convertir aquesta via de la ciutat en una via més humana i verda. Per això, no només es 
treu un carril per sentit sinó que es millora els seu creuament, sobretot allà on hi ha sortides de 
metro. Comenta que ja està fet el tram 2 (des d’Independència fins a Fabra i Puig). En aquest tram 
s’ha millorat la transversalitat, afegint espais central per a vinents. També comenta que es marcarà 
el pas del rec comtal, ja que en un futur hi haurà la ruta del Rec Comtal que també passa per la 
Meridiana. El tram Josep Estivill i Felip II començarà, en un principi, a l’octubre. Explica que es farà 
en el tram (els nodes de Navas i de la Sagrera, els 3 passos de vianants, millora de la caminabilitat, 
es planten arbres i es posen nous parterres). No es redueix vorera al costat dels habitatges i el 
carril bici surt de la vorera i va a la calçada. La idea és que el centre de la Meridiana sigui per al 
vianant. La previsió és que les obres finalitzin entre els mesos de juny i juliol de 2023. 
 
La comissió se n’assabenta. 
 
El president dona la paraula als consellers assistents. Intervé el senyor Marc Hernández qui 
pregunta si hi haurà remodelació de la plaça Ferran Reyes i els jardins de Maria Soteras? El senyor  
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Delgado comenta que no ho sap del cert. Els projectes que ara s’han de realitzar són els trams que 
falten però sí que hi ha un avantprojecte de remodelació de les places, tot i que no pot dir quan es 
farà exactament. 
 
En no haver-hi altres intervencions ni 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 17:26 hores. 
 

 
La secretària de la sessió 
 
 
 
 
Marta Lafuente Garcia 
 

    
 
  Vist i plau 
El president  
 

 
 
 

   

Ivan Marzà Viola  
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