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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE MARIANAO 
  
Identificació de la reunió: 
Informacions, precs i demandes. Núm. M215/P040/2021/000001 
Caràcter: ordinari 
Data: 1 de juny 2021 
Horari: des de les 19,05 h fins a les 20 h 
Lloc: Reunió telemàtica - Casal de Barri Marianao 

 
Hi assisteixen: 
Sr. Juan Gabriel Torres, Aramis 
Sr. Rafael García, AVV El Poblet Marianao 
Sra. Roser Castro, Veí 
Sr. Joan Aguilà, Veí 
Sra. Maria Galera, Ass. Pensionistes i Jubilats Sant Boi 
Sr. Agustin Rincón, Ass. Pensionistes i Jubilats Sant Boi 
Sr. Carlos Fabian Lapuente, Veí 
Sr. Ernesto López, Veí 
Sr. Juan Carlos Costana, Veí 
Sra. Elisabeth Garcia, AVV El Poblet Marianao 
Sra. Eladia Blanco, Veïna 
Sr. Miquel Salip, ERC 
Sr. Fernando González , PSC 
Sr. Manel Mudarra, En Comú 
Sr. Lluís Tejedor, Ciutadans 
Sra. Isabel Pericas, Cap de la Unitat de Projectes i Obres d'Espai Públic 
Sr. Antoni Xavier Fernández, Cap de Dep. Participació Ciutadana 
Sra. Cristina Muñoz, Regidora i Presidenta del Consell de Districte Oest 
Sr. Ignasi Delgado, Tècnic de districte Oest 
Sra. Paqui del Valle, Administrativa districte Oest 

 
Disculpen l'absència: 
L'Associació Sant Miguelito, Jose Angel Carcelén i la PES 

 
Ordre del dia 
 

1. Procés de Constitució Consell de Barri 
2. Aprovació acta M215/P040/2019/000001 
3. Presentació projecte d'obres c. Joan Martí 

4. Torn obert de paraula 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
La Sra. Cristina Muñoz  comença donant les gràcies per l'assistència a tothom i fa una petita menció i 
recordatori a les persones que ens han deixat durant aquest temps de COVID i que pertanyien a 
diferents associacions del barri. 
Explica que anul·larem el punt nº 2 de l'ordre del dia perquè no vam enviar l'acta i la deixarem per 
aprovar al proper Consell que serà d'aquí a uns dies.  
Dona pas al Tècnic de Districte, l'Ignasi perquè ens expliqui com anirà el desenvolupament de la sessió. 
 
El Sr. Ignasi Delgado, ens dona indicacions de com demanar paraula amb el botó que tenim a la 
pantalla que es una mà i si algú te qualsevol pregunta la pot fer en el xat i les respondrem al final de 
les presentacions. Dona pas a l'Antoni Xavier que ens explicarà el procés de constitució del nou Consell 
de Barri. 
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1. Procés de Constitució Consell de barri 
 
El Sr. Antoni Xavier Fernández, explica que a l'anterior consell, poc abans del tancament dels 
equipaments pel COVID, ja vam explicar quines eren les funcions del nou Consell de Districte. 
En aquest Consell refrescarem una mica les funcions del mateix i així per al proper ja escollim els 
representants que formaran part. 
Us recordem que a la plataforma de l'Ajuntament, al espai "Participa", podreu trobar tota la informació, 
tant els diferents processos participatius que s'estan duent a terme, els òrgans actius on trobareu tots 
els Consells de Districte de Sant Boi. 
Al Consell de Districte Marianao trobareu, el reglament, el funcionament i les sessions del consell amb 
les actes i tots els documents que es veuran a les convocatòries. 
 
Vincle Consell de districte Marianao 
 
El Sr. Antoni Xavier Fernández, explica la formació i les funcions del Consell de districte Marianao. 
El Consell estarà format per: La presidència i la vicepresidència/grup motor 
 
La presidència del Consell correspon al regidor o regidora en qui delegui l’alcalde o alcaldessa. 
Són funcions de la presidència: 

• la convocatòria i l’establiment de l’ordre del dia, assistida per la vicepresidència/grup motor 
• la moderació de les sessions del Consell, assistida per la vicepresidència/grup motor. 
• el trasllat de les propostes als òrgans de gestió i de govern municipal.  

  
La vicepresidència/grup motor serà col·legiada i formada per un grup de cinc persones. No podran 
formar part de la vicepresidència/grup motor ni els regidors o regidores o persones en qui deleguin, ni 
el personal al servei de l’Ajuntament. 
L’elecció de la vicepresidència/grup motor es farà cada quatre anys per majoria simple dels membres 
del Consell. 
Són funcions de la vicepresidència/grup motor: 

• la preparació de l’ordre del dia conjuntament amb la presidència 
• la dinamització del Consell, promovent el debat i la implicació de les persones membres i 

assistents. 
• el seguiment dels temes plantejats en anteriors sessions. 
• la moderació i la gestió del temps de les intervencions en l'ús de la paraula en les sessions del 

consell de forma rotativa entre les persones que formen la vicepresidència. 
• coordinar-se amb altres espais i xarxes del barri i comunitaris. 

 
Comenta que com al pròxim Consell hem d'escollir aquest 5 membres us farem arribar, via correu 
electrònic o qui no tingui pot passar a recollir-la pel Casal, la fitxa per a la presentació de candidatures 
que haureu d'omplir i retornar per correu o portar-la en sobre tancat al Casal de Marianao.  
Una vegada recollides uns dies abans del Consell, us farem arribar les candidatures per a la seva 
votació el dia de la convocatòria. Us recordem que la formació dels membres ha de ser paritària i pot 
ser que es presentin set candidatures, de les quals cinc son homes i dues son dones, llavors les dues 
dones serien escollides automàticament i només s'haurien de votar als homes o a la inversa. 
 
El Sr. Antoni Xavier Fernández vol animar-vos a presentar les vostres candidatures i que si hi ha alguna 
entitat que no ha pogut assistir en aquest consell els farem arribar tota la documentació perquè puguin 
presentar-se. Diu que està a la vostra disposició per qualsevol dubte que pugueu tenir. 
 
La Sra. Cristina Muñoz diu que llavors es dona per obert el període de candidatures i que quedem 
convocats d'aquí a 15 dies per a l'elecció dels membres de la vicepresidència. 
Dona pas a la Sra. Isabel Pericas que es la Cap de la Unitat de Projectes i Obres d'Espai Públic i ens 
farà la presentació projecte d'obres c. Joan Martí. 
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2. Presentació projecte d'obres c. Joan Martí 
 
 La Sra. Isabel Pericas explica que fa uns dos anys es van presentar les primeres idees en diferents 
trobades i un cop recollides, es va començar a desenvolupar el projecte i es convocar un concurs que 
va guanyar el despatx d'arquitectes AR47 i van fer el projecte que l'any passat es va aprovar i ara 
començarà el procés de licitació per veure qui farà les obres. En breu es publicarà l'anunci per veure 
qui farà les obres i si tot va com ha d'anar en principi està previst que comencin les obre a l'octubre de 
2021, sempre que no hi hagi cap problema. 
Ens presenta un power-point amb les dades bàsiques del projecte del c. Joan Martí.   
En l'actualitat pot veure amb arbrat i aparcament a banda i banda del carrer. Té unes mides de vorera 
d'1,50 metre que no compleix amb les mides d'accessibilitat. La il·luminació es insuficient i poc eficient. 
Hi han molt cablejat aeri que s'ha de soterra i la xarxa de sanejament està en molt mal estat i cal fer 
de nou o substituir els tubs.  
La proposta implica la pacificació del carrer i donar més espai als vianants de forma que es farà la 
vorera més ampla, de 3 metres, amb l'arbrat i fanals i a l'altre banda la vorera serà de 2 metres on 
anirà l'aparcament.  
Està previst que les obres durin uns 5 mesos amb un pressupost d'1.051.381,45 € amb finançament de 
la Diputació.  
 
Vincle Projecte c. Joan Martí juny 2021 
 
El Sr. Miquel Salip pregunta com quedaran els contenidors? com es situaran? com s'ha plantejat aquest 
tema? 
La Sra. Isabel Pericas diu el projecte es va fer a 2019 i ara hi han hagut noves mesures pels 
contenidors. Alguns es mantindran al mateix carrer Joan Martí, però hi hauran alguns que es 
desplaçaran als carrers adjacents i es que s'intentarà es que estiguin més agrupats i no tant repartits 
com estaven.  
Però s'han d'ajustar aquestes dades amb el departament de recollida de residus (Medi Ambient). 
 
Sr. Manel Mudarra diu que mirant els plànols l'ha semblat veure que les cruïlles no estan en mode 
plataforma. Està contemplat que hi hagi plataformes elevades?? 
La cruïlla Joan Martí amb Antoni Gaudí, es una cruïlla conflictiva on s'han produït atropellaments i seria 
interessant que es tingués en compte. 
La Sra. Isabel Pericas diu que el carrer serà de velocitat 30, ja per normativa.  
El carrer anirà tot amb plataforma aixecada i quan giren amb els carrers transversals baixen. 
  
Sr. Manel Mudarra pregunta amb quin criteri es farà la vorera ampla, si te res a veure la zona de 
càrrega i descàrrega o quin criteri s'ha seguit. 
La Sra. Isabel Pericas explica que la vorera ampla ve determinat per la col·locació de l'arbrat, es la 
vorera més solejat i aquest es el criteri que s'està seguint a totes les intervencions.  
 
Sr. Joan Aguilà volia fer un advertiment, amb el tema de les bicicletes i patinets. S'ha pensant en com 
resoldre això?  
Si hi ha una vorera ampla i fem un eix comunicat amb tot el barri donarà peu a que la gent amb bicis i 
patinet l'utilitzi amb molta força. Com es regularà això? està previst 
La Sra. Isabel Pericas explica que aquest carrer no dona per fer un carril bici, es per aixo que s'han 
posat els carrers 30, on tenen prioritat la mobilitat de bicicletes i patinets. Està prohibit que aquest 
vehicles vagin per la vorera, han d'anar per la calçada i es pot sancionar, llavors les bicicletes i patinets 
han de conviure amb els cotxes 
 
Sr. Ernesto López volia intervenir a la reunió però per motius tècnics no s'escoltava. 
 
El Sr. Carlos Fabian Lapuente explica que com invident en aquest carrer hi un punt conflictiu, Joan 
Martí cantonada Rosselló, hi ha una vorera que es molt ample perquè hi ha un gual d'un antic taller de 
construcció on moltes vegades hi han cotxes estacionats damunt la vorera i es un perill per a les 
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persones invidents. Demana que quan es faci l'obra tinguin en compte que els encaminaments per 
invidents siguin el més accessibles per a nosaltres.  
La Sra. Isabel Pericas diu que te tota la raó, però que amb aquesta obra al ser unes voreres noves i 
amples, amb paviment de lloses i a totes les cruïlles hi aniran aquests encaminaments i a les 
cantonades hi haurà paviment embotonat quan arribis a l'asfaltat. En principi tot això s'ha tingut en 
compte. 
Respecte als guals, al ser les vores molt més amples, es mantindran tots aquells que estiguin operatius 
i al corrent i els accessos als edificis, però com tal i com s'ha projectat, a una banda hi hauran pilons i 
l'altra vorera tindrà vorada, llavors l'estacionament a les voreres no es podrà produir.  
En aquest projecte s'han tingut molta cura en aquest tema de senyalització per persones invidents i 
creiem que s'ha ajustat i resolt be.  
 
El Sr. Manel Mudarra comenta que mirant la imatge que ha presentat veu que es la cantonada amb 
Antoni Gaudí i aquesta precisament no te xamfrà i interpreta que hi ha uns contenidors a la cantonada 
de Joan Martí, a la cantonada de la vorera estreta. Pot ser al tenir els contenidors en aquesta 
cantonada no estarà molt atapeït? 
La Sra. Isabel Pericas explica que això poden ser o no contenidors, que s'especificarà més endavant, 
però que de totes formes des de la cantonada fins acabar el paviment de la vorera hi hauran 4 metres 
de distància, per què s'ha de contar el 2 metres de vorera més l'espai de l'aparcament que son uns 2 
metres més.  
 
3. Torn obert de paraula 
 
 La Sra. Eladia Blanco comenta que acaba d'arribar perquè ha tingut un problema amb el QR de la 
reunió i no s'ha pogut connectar avanç. 
Pregunta si ja s'ha decidit quina serà la banda on aniran els arbres i on els aparcaments i contenidors? 
La Sra. Isabel Pericas respon que ja s'ha dit a que el projecte ja està aprovat i ha sigut consensuat i la 
vorera més ample es on aniran el arbres a la banda de Montmany, perquè es la vorera on més toca el 
sol i es aquest el criteri a seguir a tots els projectes.  
Comenta que suposa que com altres vegades s'ha fet es farà una petita exposició on tothom que vulgui 
podrà veure el projecte. 
La Sra. Cristina Muñoz li comenta a la Sra. Eladia que pot passar quan li vagi be pel seu despatx del 
casal i l'explicarà els seus dubtes. 
 
El Sr. Juan Gabriel Torres vol recordar a tothom que durant l'execució de les obres es tingui en compte 
els accessos per a persones amb mobilitat reduïda perquè, per exemple a les obres que s'estan fent al 
Mercat no s'ha tingut en compte això i n'hi trams que no poden pasar. 
La Sra. Isabel Pericas diu que es tindrà en compte i quan s'adjudiqui l'obra es farà un estudi de 
mobilitat, si que es cert, que pot ser que en algun moment puntual es pot tancar els accessos a aquell 
tram de carrer quan s'està fent el clavegueram o altre intervenció, però s'intenta que això sigui el 
menor temps possible. Es recull aquest comentari i es tindrà en compte quan es faci l'estudi amb 
l'empresa adjudicatària.      
 
El Sr. Ignasi Delgado comenta que en uns dies s'enviarà el document de candidatura i tot seguit 
enviarem la convocatòria del proper Consell que serà el 14 de juny a les 19 h tal i com es va acordar 
amb la normativa del consell que tots els consells seran en dimarts a les 19 h, en horari d'estiu,  i 
l'horari d'hivern a les 18.30 h. 
  
La Sra. Cristina Muñoz dóna les gràcies per l'assistència a tothom i ens emplaça d'aquí a quinze dies al 
pròxim consell. Es dóna per acabada la reunió a les 19:50 hores. 
  


