
 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

 Acta del Consell de Barri de Sants. 15 de juny de 2022 1 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 

Data: 15 de juny de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants, Plaça Bonet i Muixí 7 i virtual () 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc   

Sr. Josep Maria Domingo,  Vicepresident del Consell de Barri de Sants  

Sra. Aida Guillén,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Consellers/es: 

Sra. Marina Berruezo,  GMD BeC  

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

Angels Boix   GMD PSC 

Ton Martinez    GMd  ERC 

 

Persones i entitats assistents: 

Centre social de sants  

AVV la farga 

Secretariat d’entitats de sants  

Societat esportiva Mercat nou magoria  

Escola bressol dracs  

Veïns carrer berlin 30 

Afa ies  Montserrart 

Sants 3 radio  

31 persones  a títol individual com veçïns i Veines 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Elvira Aguirre,    Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de  

       Sants-Montjuïc  

Sra. Sonia Frías,    Gerent d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona 

Ara Ariadna Ros     Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de  

       Sants-Montjuïc   

Total d’assistents: 64 persones 

 

Ordre del dia 

1. Pla Cuidem Barcelona 

2. Pacifiquem Sants antic 

3. Informe del regidor  

4. Torn obert de paraules  

 

 

1.-. Pla Cuidem Barcelona  

 

Josep Maria Domingo, Vicepresident del Consell de Barri, dona la benvinguda als assistents, 

avisa que el Regidor del Districte vindrà més tard i repassa l'ordre del dia. Dona la paraula a 

Sonia Frías, Gerent d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.  
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Sonia Frías explica el Pla Cuidem Barcelona, que suposarà una ampliació i millor coordinació 

dels recursos de manteniment de la ciutat. Es va començar fa mesos amb un pla de xoc de 

neteja i manteniment a tots els barris de Barcelona. Al març s'ha començat a desplegar nova 

contracta de neteja, que arribarà a Sants-Montjuïc arribarà a mitjans del mes de setembre: 

significarà un reforç del servei, un increment del 14% del pressupost (un dels més alts de 

l'estat), la incorporació de 400 treballadors, un millor servei, més freqüència de pas i més neteja 

amb aigua. El pròxim Consell de Barri vindran els tècnics a explicar amb més detall les 

diferències que implicarà el nou contracte. També s'ampliaran els recursos de les brigades de 

manteniment que s'encarreguen de la gestió dels panots, escocells, plagues i il·luminació. 

 

Explica que es farà una dinàmica: hi ha un plànol amb tots els serveis al barri. Destaca que no 

és habitual fer un procés participatiu i escoltar els veïns respecte a programes de manteniment: 

es vol escoltar activament el veïnat sobre quines qüestions preocupen més. Quines són les 

prioritats i deficiències més critiques: ja s'ha recollit molta feina als consells de barri previs, però 

la idea d'avui és ubicar al plànol punts i temàtiques per a  recollir totes les propostes, que es 

contrastaran amb els pressupostos existents. D'aquesta feina es farà un retorn de les 

actuacions i pla de treball que es desenvoluparan aquest any i el següent.  

 

Les diverses aportacions de la dinàmica es recullen a una acta pròpia.  

 

Sonia Frías tanca el punt i agraeix la participació  

 

Aida Guillén, Gerent del Districte, recorda que dijous 30/6 a les 18.00 h als jardins de Rambla 

de Sants amb C/ Sants hi haurà una passejada amb veïns, serveis de neteja, enllumenat, 

manteniment de la via pública i Parcs i Jardins per a recollir més problemes in situ. Avisa que 

no hi ha recursos per a fer tot, però igualment és un bon exercici per saber tot allò que s'ha de 

fer i servirà per a construir una priorització de forma participada.  

 

Intervenció Resposta 

Veïna: Pregunta si aquest pla es mantindrà 

encara que hi hagi un canvi de govern. 

Sonia Frías respon que el Pla de Treball és 

desenvoluparà durant 2022-2023, compta 

amb pressupost i licitacions i s'estan fent 3 

sessions de treball als 73 barris de la ciutat, 

des de fa molts mesos. 

 

 

2. Pacifiquem Sants antic. 

 

Aida Guillén explica que aquest projecte va sortir guanyador dels Pressupostos Participatius i 

que està dotat amb un pressupost de 200.000 €. Ara s'està tancant el projecte executiu i es 

realitzarà al principi de 2023. Dóna pas als veïns impulsors, Carles Real i Dani.  

 

Dani detalla que els promotors del projecte són l'AFA Gayarre, AFA Escola Proa, AFA Institut 

Montserrat i AAVV Plaça de la Farga. Comparteix presentació en pantalla. Explica que l'objectiu 

era reduir la velocitat dels vehicles als carrers del Sants antic: s'han fet proves i s'ha vist que el 

90% dels cotxes circulen excedint l'excés de velocitat, en zones on hi ha molt trànsit de 

vianants i diverses escoles i equipaments. El projecte ha patit retallades pressupostàries i 

tècniques, però s'ha valorat que podrà assolir el seu objectiu igualment.  
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Carles Real detalla que el projecte delimita els carrers entre Olzinelles, Sants, Boderta i 

Gayarre. Els principals carrers afectats són la plaça i el carrer Ibèria, C/ Sant Crist, C/ Almeria, 

C/ Rossend Arús i C/ Ferreria.  

     

 · Pl. Ibèria: Patirà una transformació important. Als matins hi ha molt trànsit de famílies 

 anant cap a les escoles que han promogut el projecte: avui dia és, pràcticament, un 

 aparcament irregular de cotxes i és un espai perillós. Es vol que la plaça sigui un lloc 

 d'estada, amb jocs infantils, bancs i jardineres. Els arbres no són possibles tècnicament ni 

 pressupostàriament, malgrat tot, es valora com una bona millora. La circulació quedarà 

 restringida només als vehicles que han d'accedir a pàrquings.  

 

 · C/ Rossend Arús: És plataforma única, però ara mateix és un carrer molt obert als cotxes,

  que circulen a velocitat excessiva, malgrat ser una via de connexió important per als 

 vianants del barri. Es posaran més bancs i jardineres, fent el carrer no lineal per als cotxes: 

 hauran de fer ziga-zaga i això reduirà la velocitat. També es modificaran les prioritats de 

 pas per als vehicles que accedeixen des d'altres carrers.   

 

 · C/ Almeria: Ja hi ha jardineres i arbres que fan que el carrer faci ziga-zaga. S'arreglaran 

 les jardineres malmeses, es posaran bancs i s'instal·laran nous elements de mobiliari urbà. 

 

 · C/ Ferreria / Pl. de la Farga: Fa pendent i presenta una línia visual recta, que afavoreix 

 que els cotxes  agafin molta velocitat. L'Ajuntament ha proposat pintar el terra amb ratlles 

 transversals de  color verd, per tal que els cotxes no vegin una línia continua, ja que no s'hi 

 poden instal·lar jardineres ni bancs.   

 

Intervenció Resposta 

Veïna: Pregunta si s'ha pensat de tornar a 

canviar el sentit de circulació del C/ Finlàndia, 

restablint-lo a com era originalment. Quan es 

tanca C/ Sants, els veïns tenen problemes per 

accedir-hi, havent de fer molta volta. 

Aida Guillén respon que es recull la proposta, 

que serà valorada per la Taula de Mobilitat, el 

Departament de Mobilitat i la Guàrdia Urbana. 

Demana que la veïna ompli un full 

d'intervenció i es compromet a donar 

resposta. 

Vicepresident del Consell de Barri de la 

Bordeta: Pregunta si el projecte també es 

presentarà al Consell de Barri de la Bordeta. 

Dani respon afirmativament.Aida Guillén 

recorda que el Consell de Barri de la Bordeta 

tindrà lloc el 27 de juny a les 18.00 h a l'EMAV. 

Veí: Opina que un dels problemes de 

circulació més greus és el que representen les 

bicicletes i patinets. Recorda que els carrers 

de plataforma única tenen prioritat invertida i 

un màxim de velocitat de 10 km/h. Vol 

puntualitzar que aquesta tipologia de vehicles 

sovint no respecta el límit de velocitat i a més 

no compten amb matrícula ni assegurança. 

Aida Guillén respon que actualment hi ha una 

campanya de sensibilització adreçada a patins 

i bicicletes. 

Veïna: És conscient que plantar arbres 

significa molts diners i aixecar tot el terra. 

Però considera que a la pl. Ibèria fa massa 

Aida Guillen respon que el projecte compta 

amb la idea de generar espais d'ombra: 

malgrat que no siguin tan agradables ni 
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Intervenció Resposta 

calor a l'estiu i els espais d'ombra són molt 

importants per garantir que es pugi fer servir la 

plaça. 

sostenibles com les que generen els arbres. 

 

Aida Guillén trasllada el seu agraïment a les entitats promotores del projecte i destaca 

l'aprenentatge i l'acompanyament de què significa el desenvolupament tècnic d'aquesta mena.  

 

Dani valora que ha estat una experiència molt positiva i que hi ha moltes ganes de veure com 

es culmina aquest projecte que va arrencar el 2020.  

 

 

3. Informe del Regidor. 

 

Marc serra demana disculpes per arribar tard, perquè ve d'un altre acte a Sant Andreu.   

 

Recuperació econòmica  

Després de la pandèmia i gràcies a la sanitat i la ciència, s'està produint una recuperació de 

l'activitat laboral molt important, tant a la ciutat com al país, amb xifres rècord de disminució de 

l'atur i de contractació a la ciutat. També s'ha produït una recuperació econòmica, 

acompanyada del retorn de l'activitat de restauració, hostalera i turística: aquest fenomen, a 

més de generar riquesa, comporta la tornada de la massificació turística i l'increment del soroll 

nocturn, una problemàtica greu a la ciutat.   

 

Pla de Sorolls de la Ciutat de Barcelona  

Recalca que l'Agència de Salut Pública considera que el soroll té un impacte molt greu a la 

salut i que constitueix el principal perill per aquesta, conjuntament amb la contaminació 

atmosfèrica: a Barcelona, hi ha 210.000 persones amb una molèstia intensa i 60.000 amb 

trastorns greus diagnosticats per culpa de l'exposició al soroll. Recorda que no es tracta d'un 

problema nou, si bé ara sí que és un d'emergent. Els estudis que s'han fet fins ara, dictaminen 

que la font principal del soroll a la ciutat són els cotxes, si bé un altre factor important és la 

recuperació de l'activitat d'oci nocturn.   

 

Anuncia que l'Ajuntament està desenvolupant un Pla de Sorolls, per a poder identificar quines 

són les zones de la ciutat acústicament més tensades en horari nocturn, de cara a impulsar 

mesures en diferents àmbits. Al Districte de Sants-Montjuïc s'ha identificat el C/ Nou de la 

Rambla (Poble-sec), els Jardins de la Mediterrània (La Marina) i la plaça Osca (Sants). 

L'objectiu del Pla és poder desplegar un Pla de Prevenció en aquestes zones, que permeti 

continuar fent sensibilització, instal·lar sonòmetres per quantificar el soroll, regular horaris 

d'activitat i ajudar als veïns, si és necessari, amb subvencions per a millorar la insonorització i 

l'aïllament acústic dels habitatges.  

 

Explica que divendres passat va fer un passeig nocturn amb l'equip de convivència i gestió de 

conflictes, visitant diversos espais del barri:   

 

 · Pl. Osca: Té una gran  concentració de bars i un ús extensiu de la plaça: van comprovar 

 que les mesures de reducció d'horaris estan funcionant i que els restauradors estan 

 complint. Si bé no és suficient, s'ha aconseguit que l'horari nocturn es rebaixi 1 hora 
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 respecte de la resta de la ciutat. Valora que la coordinació entre els serveis de neteja i la 

 Guàrdia Urbana és bona, però s'ha de veure com es pot millorar. També es van identificar 

 temes puntuals de venda ambulant a la zona i sorolls a la recollida de les terrasses: es 

 compromet a treballar-hi.   

 

 · Parc de l'Espanya Industrial: És un parc tancat, passa un operari a tancar al voltant de les  

 23.00 h, però sovint hi troba gent dins. S'ha instal·lat un sistema de porta que permet que 

 es pugui tancar el parc i que la gent pugui sortir, però no tornar a entrar. Hi ha un ús 

 extensiu del parc i de la zona que dóna a l'Estació de Sants: hi ha colles de cultura de 

 diferents països, que fan balls i danses: aquesta activitat s'atura a partir de les 23.00 h i els 

 altaveus també. Tanmateix, s'estarà pendent.    

 

 · Jardins de Sants: En aquest àmbit no es va detectar gaire soroll, però sí que es  va  veure 

 el grup de joves que els veïns ha denunciat diverses vegades. L'equip de Convivència 

 va poder desactivar el soroll. S'ha de tenir en compte la qüestió dels altaveus portàtils, 

 que són un element nou que està generant problemes: la Guàrdia Urbana té  instruccions 

 de denunciar i decomissar-los.   

 

Finalment, comunia que tots els comentaris relatius al soroll que es facin arribar, es treballaran 

al Pla de Convivència en Horari Nocturn, que s'aprovarà al plenari i que es vol que comenci a 

funcionar aquest mes de juny.   

 

Informacions breus  

Jardins de Sants: Hi ha 2 projectes d'obra de millora de l'espai. Valora negativament que  una 

obra que va costar tants diners als contribuents, estigui en tan mal estat tan aviat, especialment 

els parterres. Després d'analitzar-ho molt, es farà una intervenció per replantar els parterres i 

tancar-los per evitar l'incivisme d'alguns passejadors de gossos i joves. Les obres començaran 

a la tardor. S'intervindrà també a la zona de la pèrgola i a la zona estada, ubicada per un error 

de planejament al costat d'un bloc d'habitatges: els veïns van posar una denúncia i els jutjats 

van donar-los la raó. Reitera el seu compromís a preservar la intimitat i el descans veïnal. Es 

desmuntarà aquesta zona i es convertirà en zona enjardinada.  

 

 

4. Torn obert de paraules.   

 

Intervenció Resposta 

Veí: 

· Expressa que veu pocs resultats amb els 

problemes de sorolls de la pl. Osca. 

Assenyala el problema de la gent que surt 

dels bars i es queda a la porta, mentre alguns 

restauradors continuen servint al carrer. 

Valora que és bona idea regar la plaça, però 

igualment hi ha 13 bars que poden estar 

oberts fins a les 3.00 h del matí i això 

comporta que sempre hi ha sorolls i 

molèsties. 

· Afirma que a l'Ordenança de terrasses hi ha 

Marc Serra respon que situació a pl. Osca 

preocupa molt. Però considera que s'han fet 

coses, com reduir els horaris de les terrasses: 

no s'havia fet mai a cap altre lloc de la ciutat, 

es va portar a judici i l'Ajuntament va guanyar-

lo. També la neteja amb aigua és nova i dóna 

resultats, encara que s'hagi d'incrementar.  

 

De moment no es treballa amb agents cívics, 

sinó amb l'Equip de Convivència: no van 

identificats, però estan allà per treballar amb 

restauradors i, si cal, avisar la Guàrdia 
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Intervenció Resposta 

articles que fan referència que hi ha d'haver 

unes limitacions de sorolls. Considera que 

l'article 31 no es compleix. Denuncia que 

sovint les taules tenen moltes més cadires de 

les permeses. A més, la plaça està plena de 

gent, tant a les terrasses com a fora.  

· Demana que hi hagi agents cívics que 

controlin la zona, ja que a l'estiu és 

insostenible.  

· Critica que, amb la pandèmia, l'Ajuntament 

va concedir més taules a les terrasses i que 

aquestes s'han quedat, malgrat que ja no hi 

ha restriccions.  

· Es queixa que s'han instal·lat bancs a la 

plaça que interfereixen en la intimitat del seu 

habitatge. 

Urbana.  

 

És cert que han augmentat terrasses a la 

ciutat durant la pandèmia, però a pl. Osca no 

s'ha ampliat cap. 

 

Considera que cal fer més feina: per això 

s'està treballant el Pla de Sorolls i es mirarà 

que més es pot fer: es demanarà la 

corresponsabilització dels restauradors, que 

també són veïns.  

 

Es compromet a convocar els veïns a la seu 

del Districte per explicar quines mesures es 

poden tirar endavant, acordades amb els 

restauradors. 

Veí del C/ Santa Caterina: 

· Denuncia que al seu carrer hi ha una antena 

de telefonia mòbil des de fa 22 anys, que 

causava soroll i esquerdes a l'edifici.  

· El passat 15 de març es va cremar a les 

5.00 h del matí, posant en risc la integritat 

dels edificis i dels mateixos veïns.  

· Exposa que s'havien fet múltiples denúncies 

al llarg dels anys, que l'antena no tenia 

condicions de seguretat, que no rebia cap 

manteniment i estava mal instal·lada.  

· Explica que ara està pendent tornar-la a 

instal·lar i que sap que l'Ajuntament no té 

competències per impedir-ho: només cal una 

firma d'un tècnic. Demana una solució per als 

18 habitatges que estan afectats i que l'antena 

s'ubiqui a un altre indret. 

Marc Serra respon que hi ha hagut una 

modificació a la Llei de Telecomunicacions: els 

Ajuntaments ja no tenen competències per a  

regular les antenes. Però sí que es pot enviar 

una inspecció i, en cas de trobar irregularitats, 

precintar. Afirma que li consta que ja s'ha 

iniciat un procediment d'inspecció. 

Veí: 

· Agraeix la dinàmica participativa del Pla 

Cuidem Barcelona.  

· Reflexiona que a la ciutat hi conviuen moltes 

persones que es generen molèsties 

contínuament de forma inevitable. Que els 

parcs i les places són espais de trobada i no 

de silenci i que els incívics són una minoria, 

però són els que es noten. 

· Es mostra totalment en contra del tancament 

dels parterres als Jardins de Sants i a la 

rambla Badal: valora que la ciutat no està 

preparada per als gossos, però pensa que la 

Marc Serra celebra que els passejadors de 

gossos també s'organitzin i vinguin al Consell 

de Barri. Sovint es parla de gossos i de 

qüestions que els afecten i afecten l'espai 

públic, sense la presència dels passejadors. 

La decisió de posar tanques als Jardins de 

Sants és una intervenció tancada: després 

d'haver sigut parlada 3 o 4 vegades i 

consensuada amb els veïns que assisteixen 

als Consells de Barri. L'arrel del problema no 

és que es tanquin aquests parterres, que no 

estan pensats per als gossos, sinó la manca 

d'espais de gossos de qualitat. Insta a 
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Intervenció Resposta 

conducta d'uns pocs incívics no pot justificar 

les mesures que s'estan prenent. 

· Considera que aquestes qüestions tracten 

sobre quins models de ciutat i de convivència 

es busquen. Hi ha 170.000 gossos a 

Barcelona i cada any augmenta el seu 

nombre: les decisions relatives als gossos i 

l'espai públic afecten moltes persones i no es 

té en compte factors que aquests animals 

milloren molt, com la solitud i la salut mental. 

organitzar-se i participar i demanar un espai 

de gossos a la zona: li consta que, quan es va 

dissenyar la rambla de Sants, es volia posar 

un espai de gossos i es va descartar perquè el 

veïnat ho va rebutjar. Demana que tornin al 

proper Consell de Barri, que s'organitzin i que 

es treballi conjuntament per trobar una 

solució. El govern del Districte està 

compromès que hi hagi espais de gossos 

dignes: s'estan fent 2 nous espais al districte. 

Potser són insuficients, però demana ajuda 

per trobar una ubicació alternativa que pugui 

donar resposta a la demanda que hi ha, si bé 

demana paciència. De moment, hi ha 2 

parterres que es deixaran lliures, sense 

enjardinar-se i sense tanques al final de la 

rambla de Sants. No és digne, però serà una 

opció fins que es trobi la solució adient. 

Dues veïnes representants dels passejadors 

de gossos: 

· No estan d'acord amb el tancament dels 

parterres. Critiquen que la rambla està mal 

dissenyada i que no es va pensar en els molts 

veïns que conviuen amb gossos i que també 

necessiten espais dignes. 

· Volen participar en la remodelació de la 

rambla, que consideren que ha de ser per 

tothom i ha d'incorporar espais on els gossos 

puguin córrer i saltar.  

· Destaquen que diverses persones s'han 

conegut i establert vincles d'amistat gràcies al 

fet de passejar els seus gossos als Jardins de 

Sants.  

· Una d'elles, que viu al C/ Pavia, denuncia 

que el soroll nocturn als Jardins de Sants és 

insuportable. 

 

Veïna: Se suma a les intervencions anteriors 

relatives a la necessitat d'espais per a gossos 

i es posiciona en contra de tancar els 

parterres amb tanques. 

 

Veïna: 

· Se suma a les intervencions anteriors sobre 

els Jardins de Sants.  

· Denuncia que estan desapareixent baranes 

al barri.  

· Demana espais per a gossos. 

Marc Serra respon que a la pl. Olivereta es va 

treballar un projecte de consens amb els veïns 

al mandat passat: hi havia pressupost per fer-

lo de 2 milions d'euros. Es va contractar 

arquitectes per a redactar l'avantprojecte,  

però, quan anaven a fer el projecte executiu, 
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Intervenció Resposta 

· Vol saber què passa amb el projecte de 

remodelació de pl. Olivereta, està aprovat des 

de juliol de 2018, però no s'executa. 

va sortir un informe desfavorable: hi ha un 

pàrquing a sota la plaça, que l'estructura no 

pot aguantar. Ara s'ha de fer un projecte de 

reforç de l'estructura del pàrquing i això ha 

duplicat el pressupost a 4 milions d'euros. 

Quan hi hagi els diners reservats i es pugui 

avançar, s'explicarà quin és el calendari 

d'obres. La pl. Olivereta s'ha de fer nova, s'ha 

de millorar l'espai de gossos i l'espai infantil. 

Veí de rambla Badal 116-120: 

· Recorda que aquest tema ja es va exposar a 

l'últim Consell de Barri. Fa anys va presentar 

dues recollides de firmes, amb 200 i amb 300, 

relatives a aquesta qüestió, però passa el 

temps i la situació no canvia.  

· Denuncia que cada nit hi ha persones 

traficant i consumint drogues, tenint actituds 

incíviques i molestes. La Guàrdia Urbana 

contesta que no té suficients efectius i no 

actua.  

· Critica que l'última vegada que va trucar a la 

Guàrdia Urbana, li van contestar que li 

tornarien la trucada en 1 hora i mitja.  

· Denuncia que els veïns no poden descansar 

des de fa anys i que n'hi ha que han hagut de 

marxar. Expressa molt malestar.  

· A  més, les escales i l'ascensor tenen vistes 

al seu habitatge, no té intimitat. Demana 

solució. 

Marc Serra respon que s'ha comentat en 

diverses ocasions: l'origen del problema és 

una obra mal planificada i mal feta, executada 

per un anterior govern. De moment, per 

garantir el descans, s'ha incorporat els Jardins 

de Sants a l'itinerari de la Guàrdia Urbana. 

Divendres passat va passar amb l'Equip de 

Convivència a la 1 de la matinada i hi havia 

Guàrdia Urbana a la zona: ara hi ha molta 

més capacitat d'intervenció. Hi havia un dèficit 

d'agents de Guàrdia Urbana i s'està revertint: 

s'han convocat 1.000 places a la ciutat i ja 

estan arribant nous agents al Districte: 

s'acaben de sumar 21, 13 al torn de nit. Ara el 

patrullatge nocturn s'ha reduït a patrullar 

només Sants-Montjuïc i Les Corts. S'esperen 

noves promocions, però posar un agent de la 

Guàrdia Urbana a cada cantonada no és la 

solució. Es coneix perfectament el problema: 

l'Equip de Convivència ja està treballant a la 

zona i fent vincle amb el grupet. Es denuncia 

molt, per consum d'alcohol, per drogues i per 

soroll a la via pública. A més, es farà arribar 

aquesta informació als Mossos d'Esquadra, 

encara que sigui petit tràfic. 

Veïna del C/ Burgos: 

· Pregunta com està la reubicació dels veïns 

afectats del C/ Burgos des del 2003.  

· Recorda que fa 3 anys se'ls va demanar, 

amb poc marge, que presentessin papers de 

contractes, d'antiguitat, etcètera.  S'havia de 

fer un edifici per reallotjar a tots els veïns 

afectats. Des de llavors no tenen informació, 

ni saben com està el projecte. 

Marc Serra dóna tota la raó als veïns. 

Considera una vergonya que estiguin esperant 

des de 2003 que s'executi el planejament. Cal 

trobar solucions i cal trobar quin és el 

problema. Recalca que aquests són temes 

delicats: si hi ha un planejament fixat, el 

govern només el pot executar. I si el 

planejament no agrada, s'ha de treballar amb 

els grups polítics, per a poder-lo modificar. 

Demana paciència: es convocarà una reunió 

amb els veïns afectats a finals de juliol, per 

poder compartir la feina que s'ha fet i fins on 
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es pot arribar. Si no s'ha executat aquest 

planejament encara, és perquè té uns 

problemes que fan que no es pugui executar. 

Veí del C/ Burgos: Reitera la intervenció 

anterior. Demana voluntat política per a 

solucionar aquesta situació i respostes 

raonades.  

 

Veïna del C/ Jocs Florals: Pregunta sobre la 

urbanització del C/ Jocs Florals, Riera de 

Tena, C/ Burgos i Mercat Nou. Vol incidir 

sobre l'urbanisme d'aquesta zona: hi ha 

ocupació indeguda d'habitatges, veïns vivint 

en situació precària i considera que la zona 

està degradada. No es veuen moviments des 

de 2003. Expressa que els veïns del C/ Jocs 

Florals estan inquiets per quin serà el futur de 

la zona, si s'enderrocarà i què passarà. 

 

Veí C/ Burgos: 

· Critica que és un tema recurrent dels 

Consells de Barri i plenaris. Malgrat les 

promeses, no s'ha rebut resposta en 3 mesos.  

 

· Explica que van enviar un correu fa 10 dies 

demanant una reunió amb Districte i no han 

rebut resposta. Considera que és un tema 

que hauria de ser prioritari. 

 

Veïna del C/ Burgos: Expressa que se senten 

abandonats. 

 

Veí: La zona del C/ Burgos tenia pressupost 

assignat i planejament fet. Ara el pressupost 

ha desaparegut i no s'han construït els edificis 

nous per a reubicar els veïns. 

Marc Serra respon que no hi ha problemes 

amb els edificis a construir, però hi ha 

aspectes problemàtics de tot el conjunt del 

planejament en altres àmbits: s'ha de treballar 

amb tots els grups polítics per a tenir consens 

polític i també amb els veïns, per a tenir 

consens veïnal.El Vicepresident del 

Consell de Barri explica que al Centre Social 

de Sants s'ha fet una primera assemblea de 

veïns afectats: va ser un èxit i ara es farà una 

segona reunió. Hi ha problemes socials que 

s'han d'abordar, no es tracta d'un problema 

d'habitatge o d'urbanisme. Proposa treballar 

tots plegats. 

Veí: Insisteix que aquest problema del C/ 

Burgos afecta persones i que s'ha de 
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prioritzar. Recalca la degradació de tota la 

zona i que hi ha ocupació d'habitatges. 

Veí del C/ Riera d'Escuder: Explica que el seu 

habitatge i molts altres estan afectats per un 

vial de fa 60 anys a rambla Badal. Afirma que 

mai cap Ajuntament ha fet res per solucionar 

la situació i vol saber si l'actual govern pensa 

emprendre cap acció. Expressa indignació. 

Marc Serra respon que es tracta d'un 

planejament franquista. Afirma que pot rendir 

comptes del que s'ha fet els últims 3 anys: 

s'està treballant per a donar solució a l'MPGM 

del Poble-sec i l'entorn de la Fira de Montjuïc, 

l'MPGM de l'Estació de Sants i que s'està 

treballant incipientment amb l'MPGM de les 

tres xemeneies. El deute històric en l'àmbit de 

l'urbanisme és enorme: és un tema que està 

estudiat i treballat tècnicament, però que 

requereix molta feina per tirar-la endavant. 

Espera que aquesta qüestió es pugui avançar 

als pròxims anys: els veïns tenen raó afirmant 

que no té sentit aquesta afectació. 

Representants de Familiars de la Residència 

Mossèn Vidal i Aunós:  

· Denuncien un problema greu en aquesta 

residència pública de la Generalitat. Afirmen 

que la Generalitat no ha volgut donar solució 

a les reclamacions i s'ha posicionat al costat 

de l'empresa gestora. 

· Al mes de març, es va adjudicar la gestió de 

la residència a l'empresa ACRA, que ha 

decidit reduir personal basant-se que no ha 

rebut suficients diners: ara només hi ha 1 

gericultor per cada 14 residents durant bona 

part del dia. Les condicions del contracte 

marquen 1 gericultor per cada 10 residents. A 

més, l'actual gestora ha rebut 114.000 € més 

que les 2 gestores prèvies, que van fer bona 

feina. 

· Es van reunir amb la Generalitat per 

denunciar que no s'estan complint les 

condicions del contracte, però han rebut una 

resposta negativa. 

· Expressen molta indignació, consideren que 

la situació actual és un maltractament i que 

s'està fent negoci amb els drets fonamentals 

dels residents i de les seves famílies. 

· Demanen que l'Ajuntament i el Districte es 

posicionin obertament i per escrit a favor dels 

familiars i residents i que exigeixen el 

compliment de les condicions del contracte, 

tal com va passar al 2017. 

Marc Serra respon que no pot ser que un 

servei públic acabi externalitzat i que les 

institucions no se'n facin càrrec, ni pot ser que 

els concursos públics acabin en subhastes 

que guanyen qui ofereix menys diners. Afirma 

conèixer el problema, ja que durant la 

pandèmia la situació va ser insostenible: 

aleshores, el Departament de Salut va prendre 

mesures que van ser positives. Proposa de 

portar la qüestió al plenari del Districte i que hi 

hagi un posicionament no només del govern, 

sinó de tots els grups municipals i que això es 

pugui portar a la Conselleria d'Afers Socials de 

la Generalitat. 
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Veí: 

· Manifesta molt descontent per un problema 

de soroll al seu habitatge. Llegeix un text on 

declara que viu a un infrahabitatge i considera 

que l'Ajuntament no fa res per impedir el 

fenomen de l'especulació.  

· Denuncia soroll i vibracions constants a 

causa del gimnàs DIR que té a sota de casa, 

ubicat a l'Av. Madrid 170-174. Critica que 

l'Ajuntament no respon a les queixes i escrits 

que ha presentat, que la Guàrdia Urbana no 

pot actuar i que se li ha dit que el negoci 

compleix la normativa. Demana solucions. 

Marc Serra respon que aquesta qüestió s'ha 

treballat amb els tècnics del Districte: el 

gimnàs té llicència. També s'han obert 

procediments sancionadors, s'han instal·lat 

limitadors de so, s'han fet sonometries i no 

donen els resultats mínims com per intervenir. 

Recorda que les institucions es mouen 

sempre dins del marc legal vigent. Demana 

col·laboració al veí i que es puguin fer proves 

sonomètriques des de dins del seu habitatge: 

té constància que s'ha plantejat en diverses 

ocasions i no s'ha donat permís. Aconsella el 

veí que col·labori, ja que, si la seva situació és 

tan delicada, és l'única opció. 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió. 


