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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 
Data: 6 de novembre de 2018, 18:30h 
Lloc: Lleialtat Santsenca (C/ Olzinelles 31) 
 
Assitència registrada: 38 persones 
 
 
Presideixen el Consell de Barri: 
Josep Maria Domingo,  Vicepresident del Consell de Barri  
Xavier Farré,    Conseller Tècnic districte  
Joan Sanromà,    Conseller de Barri  
 
 
Entitats 
Espíritu de Santa Cruz de la Sierra 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
Federació Festa Major 
Castellers de Sants 
Cercle de Sort 
Amics de la Pagesia 
AVCI El Triangle de Sants 
AVI 
UE Sants 
 
Consellers/es 
Neus del Pilar de Haro   GMD Demòcrata 
Jordi Fexas    GMD ERC 
Àngels Boix      GMD PSC 
Fernando Alcalde   GMD Cs 
David Labrador   GMD Cs 
 
Personal tècnic 
Maria Rengel,   Directora Serveis a les persones i el territori 
Ariadna Ros   Tècnica Districte 
Elvira Aguirre   Tècnica Districte 
Gerard Lillo,   Democràcia Activa 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació de l'Acta del Consell de Barri anterior 
2. Situació actual del barri de Sants 
3. Novetats de les normes de participació dels Consells de Barri i resultats de l'enquesta 
d'avaluació dels Consells de Barri 
4. Balanç Festa Major de Sants 2018 
5. Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l'Acta del Consell de Barri anterior 
Josep Maria Domingo, Vicepresident del Consell de Barri, dóna la benvinguda a les persones 
assistents. S’emplaça al torn obert de paraules per donar per aprovada l’acta de l’anterior 
reunió. No hi ha cap intervenció i es dona per aprovada. 
 
2. Situació actual del barri de Sants 
Joan Sanromà, Conseller de Barri, disculpa l’absència de Laura Pérez, Regidora del Districte. 
 
El Conseller senyala que hi ha diferents temes per tractar i comença felicitant l’Escola Barrufet 
pels seus 50 anys i anima als assistents al Consell a visitar l’exposició que hi ha sobre la 
celebració al mateix local de la Lleialtat Santsenca.  
 
A continuació fa esment a l’estat actual i els avenços de les obres d’alguns dels carrers del 
barri de Sants, com el carrer Tinent Flomesta, la carretera de Sants i la rambla de Badal. 
Continua amb l’estat de l’estació d’autobusos de Plaça de Sants. Comenta que l’obra està 
pràcticament acabada, pendent del subministrament elèctric.  
 
En relació a l’estació d’autobusos, Joan Sanromà senyala la situació del pàrquing de motos 
proper a la mateixa. Comenta que la Taula de Mobilitat ha decidit canviar de direcció els carrers 
Puiggarí i Guitard per facilitar l’accés al pàrquing. S’espera que aquest canvi es porti a terme 
abans de que finalitzi l’any.  
 
La següent qüestió que es tracta és l’estat de la llicència de les obres d’un bar musical a 
carretera Sants amb carrer Blanco. Senyala que encara que existeixen queixes, les llicències 
estan reglades per una normativa i si la compleixen s’ha de donar.  
 
Joan Sanromà introdueix a Martí Abella per comentar la situació actual del projecte de la 
cobertura de vies. En Martí Abella senyala que el projecte de la cobertura de vies de Sants ha 
iniciat la fase final l’any 2018. Aquesta tercera i última fase, indica, és la que ha sumat més 
expropiacions i que ha tingut un procés urbanístic més complex. El tècnic explica que, per una 
part, suposa una inversió econòmica molt important per l’Ajuntament i, d’altra banda, suposa 
una oportunitat per crear habitatge per les famílies afectades per aquest projecte i reallotjar-les. 
En el planejament que es va fer d’aquesta fase hi havia quatre àmbits diferenciats, però s’ha 
prioritzat la construcció de l’habitatge per aquestes famílies, el bloc C.  
Explica quin ha estat el procediment que ha seguit l’Ajuntament, des de la comunicació a les 
famílies afectades fins a l’expropiació dels terrenys, i quin ha estat el paper de la comissió de 
seguiment del projecte. La publicació dels drets i béns afectats es va fer a l’abril del 2017 i va 
tenir una duració d’un mes, de treball de la taula de la comissió. La gestió de l’expropiació s’ha 
allargat des de l’abril fins al desembre del 2017. El Martí destaca que els trasllats i l’enderroc, 
iniciat el juny del 2018, és l’estat actual del procés. Senyala que la propietat del sòl ja és 
municipal i que ja es pot fer el següent pas, l’enderrocament.  
S’emplaça al torn obert de paraules.  
 

- Un veí pregunta si l’enderroc dels edificis de l’expropiació es farà a curt termini, està 
preocupat per l’ocupació d’aquests espais. Martí Abella senyala que el procés 
d’expropiació és complex. S’ha d’aprovar un projecte. Comenta que fins que 
l’Administració no és propietària no pot garantir-se una temporalització del procés i que, 
encara i així, el projecte s’ha d’elaborar i aprovar. Afirma que es valorarà si mentre 
s’espera l’enderroc es tapien els accessos per evitar ocupacions. 

 

Joan Sanromà continua comentant la situació dels Jardins de Màlaga, que van reunir-se amb 

els veïns el 15 d’octubre per informar-los del projecte de millora dels jardins.  
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El següent punt de la situació actual del barri és la mobilitat en l’entorn del Mercat de Sants i 

del barri, en general. El Conseller comenta que el Pla de Mobilitat del barri aprovat un any 

enrere està en fase de implementació. Amb l’objectiu de fer el seguiment s’ha creat una 

comissió específica al Consell de Barri. Xavier Farré afegeix que qualsevol persona que estigui 

interessada en participar en aquesta comissió de Mobilitat pot accedir-hi.  

Joan Sanromà continua amb la següent qüestió, l’espai Priorat, on hi ha projectats un espai de 

gossos i un espai d’esbarjo. Lligat a l’espai de gossos, comenta que s’ha iniciat un programa 

d’educadors canins.  

El Conseller continua assenyalant que hi ha un Pla de millora dels aparcaments de bicicletes a 

tot el Districte Sants-Montjuïc.  

Finalment, acaba l’estat actual del barri comentant que la Taula de Memòria Històrica del 

Districte ha proposat modificar el nom del carrer d’Enric Bargés perquè va ser un general que 

va protagonitzar un acte de sang contra el poble.  

Josep Maria Domingo senyala que es passa al següent punt de l’ordre del dia i introdueix a 
Gerard Lillo. 
  
 
3. Novetats de les normes de participació dels Consells de Barri i resultats de l'enquesta 
d'avaluació dels Consells de Barri 
 
Gerard Lillo mostra els resultats de l'enquesta d'avaluació dels Consells de Barri que va 
realitzar-se a l’últim Consell de Barri del juliol.  
Senyala que hi van assistir 50 persones i 33 van respondre l’enquesta, el que es tradueix en un 
60% de participació, la més alta dels Consells de Barri del Districte. Comenta que la mitjana 
d’edat és de 56 anys.  
 
Va preguntar-se als assistents si creien que el Consell de Barri era un espai de presa de 
decisions, informatiu o consultiu, sent aquesta última opció la més votada.  
 
Respecte a la duració dels Consells i la distribució del temps, el 74% dels assistents al juliol 
van afirmar que estava bastant ben distribuït.  
 
En quant a la qualitat de la informació, comenta que tothom va respondre que és bastant o molt 
comprensible.  
 
Sobre el grau d’assoliment dels objectius del Consell, un 61% de les persones van respondre 
“bastant”, un 26% responien “poc”, mentre que un 11% triaven l’opció de “molt”.  
 
Per últim, la valoració global del Consell de Barri és positiva, amb un 7,2 sobre 10.  
 
Gerard Lillo senyala que quan es tinguin els resultats de tota la ciutat de Barcelona es farà una 
valoració general i s’analitzaran aquells elements de millora que s’han de fer a cada Consell de 
Barri. Algunes d’aquestes millores ja s’apliquen al present Consell de Barri.     
 
Passa a explicar les novetats de les normes de participació dels Consells de Barri, a partir del 
Reglament de Participació Ciutadana dels Consells de Barri. Defineix el Consell com l'òrgan 
d’enfortiment comunitari i de  participació política de la ciutadania en totes les qüestions que 
afecten el territori. Cada Consell de Barri té l'àmbit territorial i la denominació establerta per 
l'acord del Consell Municipal. La seva composició és la Presidenta, en la seva absència el 
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Conseller en qui delegui, avui el Joan. La Vicepresidència, comenta, és sempre associativa. 
Senyala que pot haver-hi dues Vicepresidències, però que no n’hi ha cap Consell de Barri que 
les tingui a tot el Districte. També formen el Consell els Consellers i Conselleres dels grups 
municipals i les entitats, associacions, grups, plataformes, veïns i veïnes que hi assisteixen. 
També hi ha sempre personal tècnic.  
 
Continua informant sobre la convocatòria dels Consells, senyalant que pot convocar 
l’Ajuntament, la Vicepresidència, 1/3 dels Consellers o per iniciativa ciutadana, amb l’1% de 
signatures de la població total del barri. La periodicitat és com a mínim semestral i com a 
màxim trimestral, sent habitualment quadrimestral. El tècnic comenta que una de les principals 
novetats del nou Reglament de Participació Ciutadana és la possibilitat d’elevació d’un punt de 
l’ordre del dia al Plenari del Districte a través de la majoria de vots del Consell, 2/3 parts de les 
persones assistents. Suposa una nova eina perquè els i les ciutadanes puguin elevar un tema 
del barri a l’àmbit del Districte, al Plenari.  
 
Respecte al funcionament dels Consells de Barri, una de les novetats és un formulari per a les 
intervencions al torn obert de paraules, a disposició dels assistents a la web o a l’inici del propi 
Consell.  
Assenyala que els terminis han estat actualitzats: la Comissió de seguiment s’ha de reunir com 
a mínim 15 dies abans del Consell per acordar l’ordre del dia, les actes dels Consells es 
finalitzen 15 dies després dels mateixos, i les preguntes que es fan al Consell  i que no s’han 
respost al mateix s’han de resoldre en un termini de 30 dies, via e-mail o carta.  
 
Per últim, explica la iniciativa ciutadana, un nou mecanisme que, si bé no està relacionat amb el 
Consell de Barri, si que ho està amb els mecanismes de participació ciutadana. Mitjançant la 
recollida de signatures, la ciutadania pot demanar que s’incorpori un punt a l’ordre del dia dels 
plenaris o comissions, pot demanar la posada en marxa d’un procés participatiu, la creació d’un 
òrgan de participació, l’aprovació o modificació d’una norma municipal, demanar realitzar una 
consulta o convocar un Consell de Barri, fòrum o audiència. Si es recullen les signatures 
necessàries l’Ajuntament està obligat a facilitar la demanda, sempre que sigui la seva 
competència i que no vulneri els drets fonamentals. Indica que la demanda tampoc pot 
sobrepassar el 3% del pressupost anual de l’Ajuntament. El volum de signatures a nivell de 
Districte si es vol fer una consulta o modificar una norma són 4.500, si es vol convocar un 
procés de participació 2.700, una audiència pública 1.800 i si es vol introduir un nou punt de 
l’ordre del dia al Plenari són 900 signatures. Tots aquells llindars, senyala, baixen quan es 
passa al nivell del barri. A tots els barris hi ha un màxim i un mínim de signatures. El tècnic 
comenta que el barri de Sants és molt poblat i que es troba lleugerament per sota dels màxims 
de signatures que es demanen. Si vol convocar-se una consulta ciutadana a nivell de barri es 
demanen 4.124 signatures. Si vol convocar-se un procés participatiu d’àmbit de barri són 824. 
Per últim, si vol convocar-se un Consell de Barri es demanen 412 signatures. L’Ajuntament 
facilita els fulls de signatures i finança les despeses de la recollida de les mateixes, amb un 
euro per signatura vàlida.  
 
4. Balanç Festa Major de Sants 2018 
 
Josep Maria Domingo i Joan Sanromà introdueixen a Gemma Solsona, presidenta de la 
Federació de la Festa Major de Sants, i a Albert Mestres, tresorer dels Castellers de Sants.  
 
Gemma Solsona senyala els principals trets de l’organització de la Festa Major del barri. 
Comenta que hi ha tres parts implicades: la Federació de la Festa Major de Sants, els 
Castellers de Sants i les Festes Majors Alternatives. Han estat 13 carrers i una plaça 
organitzant la Festa Major; 14 entitats. La Federació assessora de forma tècnica a aquestes 
entitats i els hi facilita la feina. Destaca que tant a aquestes 14 entitats com a la Federació són 
voluntaris i voluntàries.  
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La Presidenta de la Federació valora positivament la celebració d’enguany, encara que troba a 
faltar més participació del veïnat, tant dels carrers que participen com dels que no ho fan, 
perquè sembla que el proper any un dels carrers no participarà. Comenta que l’amplitud i 
varietat de les activitats és important i que sempre intenten respectar els horaris de descans 
dels veïns i veïnes. Valora també la neteja d’aquest any que, a través de l’ús de gots 
reutilitzables, ha estat més eficient. Una altra qüestió que posa en valor és el programa contra 
les violències masclistes, que tindrà una avaluació interna en els propers mesos.  
La Gemma destaca que necessiten feedback, una valoració sobre la Festa Major des dels 
propis veïns i veïnes per millorar la celebració de la mateixa els propers anys.  
L’Albert Mestres també comenta que la implicació i participació del veïnat hauria de ser major.  
 
S’obre un torn de paraules i parla l’Alejandro Moreno, representant de l’entitat Espíritu de Santa 
Cruz de la Sierra. Senyala que la seva associació va mostrar-se voluntària fa uns mesos per 
col·laborar a la Festa Major de Sants del 2018 i pregunta a la Gemma Solsona que per què no 
van mostrar-se receptius a la seva proposta. La Presidenta de la Federació de la Festa Major 
respon que hi ha una temporalització en l’organització de la Festa Major i que pocs mesos 
abans no poden gestionar-se els permisos per introduir una altra entitat en la mateixa. La 
Gemma anima a l’Alejandro a participar-hi el 2019. No hi ha més intervencions i es passa al 
següent punt de l’ordre del dia. 
 
 5. Torn obert de paraules 
 
El Vicepresident obre el torn de paraules general, apuntant que s’introdueix la novetat dels fulls 
de intervenció. Indica que primer intervindran les persones que han fet arribar les preguntes a 
la taula a través d’aquests fulls i que, posteriorment, podran parlar aquelles persones que no ho 
han fet.  
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

 
Eduard Soler pregunta quina és la situació 
de les obres del camp de futbol de Magòria, 
ja que fa anys que s’endarrereix l’inici de les 
obres.  
 
Miquel Sempere també mostra inquietud per 
com afectaran les eleccions municipals del 
2019 la construcció del nou camp de futbol 
de Magòria. Pregunta si podran tenir el nou 
camp construït pel centenari del club, l’any 
2022. 
 
Manel Subirà pregunta quan es construirà el 
camp de futbol de Magòria, ja que esperen 
des de fa 8 anys. 

 
Xavier Farré, Conseller Tècnic, respon que el 
solar és de la Generalitat i que s’està treballant 
perquè sigui propietat de l’Ajuntament. Senyala 
que hi ha un pagament pendent que dificulta 
aquesta adquisició. Hi ha una sèrie 
d’ocupacions al terreny però qui ha d’actuar és 
la Generalitat, que encara és la propietària.  
Comenta que a més del camp de futbol de 
Magòria, al terreny hi ha projectats equipaments 
sanitaris i habitatges socials. Indica que el 
projecte actualment està en aquesta fase, 
esperant que la Generalitat cedeixi la propietat, i 
que l’Ajuntament té intenció de contractar uns 
arquitectes per dibuixar les peces projectades 
sobre el terreny en els propers mesos. 
Respecte a la continuïtat del projecte si canvia 
el govern, considera que hi ha una voluntat 
general de continuar-lo i recuperar la Magòria.  
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Jaume Layola pregunta si es prendran 
mesures contra la contaminació acústica que 
hi ha a la plaça Osca, provinent de les 
terrasses dels bars. Proposa una modificació 
de la plaça i crear jardins, reduint l’espai de 
les terrasses.  

Xavi Farré senyala que efectivament hi ha un 
problema de contaminació acústica a la plaça 
Osca. S’ha fet una ordenança singular per la 
plaça que és pionera a Barcelona, es tanca una 
hora abans que a la resta de la ciutat. També 
està pendent una reforma a la plaça Osca, però 
haurà d’esperar al següent mandat. 

 
Jordi Barbó comenta que a la plaça Can 
Mantega hi ha una empresa, situada a carrer 
del Torrent de Perales amb Melcior de Palau, 
que organitzen esdeveniments a la nit i 
generen soroll. Demana que els hi deroguin 
la llicència per fer esdeveniments o que 
insonoritzin el local.   

 
Xavier Farré indica que ho estudiaran perquè el 
local en qüestió no té permisos per fer 
esdeveniments festius. 

 
Joan Casellas es queixa de la inutilitat del 
pàrquing que hi ha entre carrer Puiggarí i 
carrer Viriat, perquè sempre està buit.  
 
També comenta que a la zona dels carrers 
Guitar i Robrenyo no hi ha suficients 
contenidors d’escombraries. 
 
Per últim, reclama que al parc infantil de la 
plaça Elisard Sala s’han d’instal·lar graons 
per pujar els nens petits als jocs.  

 
Xavi Farré comenta que han d’estudiar per què 
no funciona el pàrquing. Han de veure si 
invertint la direcció del carrer Puiggarí, per 
facilitar l’entrada al pàrquing, s’utilitza. També 
es portarà a terme una campanya de 
conscienciació sobre aparcar malament. 
 
Respecte als contenidors, el Conseller indica 
que ja van comunicar la falta dels mateixos. El 
servei de Neteja ha de fer el canvi. 
 
En relació al parc infantil de Elisard Sala, ho 
apunten i donaran resposta per escrit. 

 
Francisca Giner es queixa de què hi ha un 
excés de contenidors al carrer Tenor Masini. 
 
També manifesta què es vol obrir un bar 
musical al carrer Tenor Masini i mostra 
inquietud sobre si és legal. 
 
Per últim pregunta quan es construirà 
l’ascensor al metro de Plaça de Sants. 

 
Xavier Farré senyala que si es vol obrir un bar 
musical a Tenor Masini i compleix els requisits 
de la llicència, l’Ajuntament no ho pot impedir. 
Anima a la Francisca a visitar i informar-se 
sobre el projecte del bar musical perquè està 
desenvolupat per entitats del barri. 
 
El Conseller senyala que estudiaran el nombre 
de contenidors que hi ha al carrer Tenor Masini.  
 
També senyala que els ascensors de les 
estacions de metro depenen de la Generalitat. 
Comenta que hi ha una calendarització prevista 
i al 2020 hi haurà un ascensor a totes les 
estacions de metro de Barcelona.  

 
Maria José García comenta el cas de la 
construcció del supermercat Lidl entre els 
carrers Numància i Nicaragua, que va 
acompanyat de la construcció d’una rampa 
de pàrquing que afecta a una petita zona 
verda (Jardins de Màlaga) i que redueix la 
qualitat de vida dels veïns de Nicaragua 27. 
Es queixa de què no s’ha seguit el protocol 

 
Xavi Farré comenta que el 2009 va planificar-se 
la zona verda dels Jardins de Màlaga i, alhora, 
es va construir una escola bressol. Aquesta 
planificació va suposar per una propietat privada 
que hi havia a l’interior de l’illa una pèrdua de 
superfície, així que va acordar-se que a canvi 
se’ls cedia una sortida al carrer per tenir accés a 
la seva propietat. El Conseller senyala que la 



 
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, 06 de novembre de 2018  7 

 

informatiu. A més a més, La Maria José 
argumenta que se’ls ha enganyat perquè en 
un principi la rampa estava soterrada. 
 
 
Per últim, comenta que al mateix bloc 
Nicaragua 27 hi ha un gimnàs 24h i que a la 
nit els sorolls superen els decibels permesos.   

comunicació prèvia al 2015 no és responsabilitat 
de l’actual govern. En relació a la rampa tenen 
pendent trobar-se amb els veïns i arribar a un 
acord per fer un semi-cobriment de la mateixa.  
 
Respecte al gimnàs, la normativa és autonòmica 
i no està pensada per aquests gimnasos que 
obren les 24h. La llicència té un desajust amb 
l’ús real. Des de l’Ajuntament s’està estudiant 
prendre mesures.  

 
 
Josep Maria Domingo agraeix la presència de tothom i es tanca la sessió.  

 


