
Acta del Consell de Barri del Fort Pienc  4/3/2015    1 
 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 
 
València, 307 3a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 932 916 260 
Fax 932 916 201 
www.bcn.cat/eixample 

 
 
 
 

Acta del Consell de Barri del Fort Pienc 
 
 
 
 
Data:   4 de març de 2015 
Lloc:    Sala de Centre Cívic del Fort Pienc 
Hora:    18.30h 
 
 
Ordre del dia:  Informe del regidor 

Torn d’intervenció d’entitats i associacions 
Torn d’intervencions de ciutadans i ciutadanes 

 
Presideixen la Taula: 

Sr. Gerard Ardanuy, Regidor del Districte 
Sr. Màxim López, Gerent del Districte 
Sr. Oriol Crespo, Secretari del Consell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts al Consell de Barri del barri del Fort Pienc. Jo 
sempre ho faig perquè els que assisteixen a aquesta reunió normalment ja coneixen 
com funciona tot plegat, però els recordo de quina manera ens organitzem. Per tant, ho 
tornaré a fer.  
 
Aquest és l’últim consell de barri del mandat ordinari i, per tant, no n’hi haurà cap altre 
més si no hi ha alguna situació excepcional que provoqui una reunió d’aquestes 
característiques.  
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L’ordre del dia que avui afrontem és un punt d’intervencions per part de les entitats, 
començarem per l’Associació de Veïns. Per tant, demanarem paraules, acumularem 
paraules, primer l’Associació de Veïns i després les entitats que demanin intervenir, i hi 
haurà rèpliques si els punts que es plantegen no queden aclarits. Després obrirem torn 
de la mateixa manera, demanant el nom als veïns a títol individual. Amb aquesta 
segona part finalitzarem el Consell de Barri. Aquest serà el procediment que utilitzarem.  
A títol informatiu, en les pròximes setmanes inaugurarem al barri un nou interior d’illa, el 
d’Anaïs Napoleon. Depèn molt de com evolucioni el tema de les pluges, perquè s’està 
acabant de fer l’obra i depèn de com caigui l’aigua i de quina manera caigui —ja sabem 
que en aquest país no sap ploure, com han pogut comprovar perfectament—, 
finalitzarem o no l’obra les properes setmanes i posarem en servei aquest nou interior 
d’illa en aquest entorn.  
 
Pel que fa a la resta de temes, l’escola Ramon Llull ha finalitzat ja fa uns dies la 
remodelació de tot l’aspecte exterior, val molt la pena veure com s’han recuperat les 
façanes, buscant i recuperant el color i la textura originals de quan es va projectar. 
L’entorn i el centre educatiu guanyen de manera clara visibilitat i això ajuda perquè 
sigui una escola que remunti més el vol respecte al procés de matriculació que tindrem 
en breu en el sistema educatiu de la ciutat.  
 
No em vull allargar més. Sabeu que tenim Glòries, i en el procés de la definició del 
projecte provisional de l’entorn ja es comencen a visualitzar alguns canvis, sobretot la 
part que toca a aquest barri, mica en mica es va avançant. És veritat que la zona de la 
Diagonal té algun problema des del punt de vista de l’evacuació d’aigua, quan plou una 
mica més del compte tenim aquesta problemàtica. Però seguirem treballant en l’entorn 
de Glòries.  
 
Ha tornat a repuntar les últimes setmanes el tema de la venda il·legal al voltant de 
Glòries, dels Encants i de la Diagonal. Hem intensificat de manera forta els dispositius 
de la Guàrdia Urbana per corregir-ho. Sabeu que sempre funciona amb acció-reacció, i 
en aquest sentit agrair-vos a tots els que ens heu ajudat a detectar les situacions de 
conflictivitat, i les estem intentant corregir, bàsicament posant pressió policial, Guàrdia 
Urbana.  
 
M’agradaria finalitzar amb el fet que tant l’associació de comerciants com les persones 
implicades en el projecte Xeix, que és un projecte que ha funcionat i està funcionant 
molt bé al barri de Fort Pienc, i també ha començat a funcionar al barri de Sant Antoni, 
respecte al tema d’integració de col·lectius immigrants a través del comerç, de l’escola i 
altres, aquest projecte ha estat seleccionat com un dels projectes a escala europea 
amb una distinció específica en l’àmbit de la promoció de la integració, i ha quedat 
entre els cinc finalistes dels premis de la Comissió Europea pel que fa a temes 
d’immigració. Un factor més interessant de la col·laboració que hi ha hagut amb el teixit 
associatiu i comercial del barri en un projecte que en aquests moments és excel·lent i 
té aquest punt d’innovació que és molt rellevant.  
 
No em vull allargar més, perquè crec que el més important són vostès. Ara demanaré la 
llista de persones en representació d’entitats que vulguin intervenir. A part de 
l’Associació de Veïns, quines persones voleu intervenir en nom de la vostra entitat? 
Nom i entitat.  
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Sr. Xavi Viñes 
 
Del Club de Bàsquet Roser, voldria saber com està el tema del tancament del pont de 
Marina.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Quin nom? 
 
 
Sr. Xavi Viñes 
 
Xavi Viñes.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
És perquè en quedi constància.  
 
Alguna entitat més? No.  
 
Doncs dono la paraula a l’Associació de Veïns. Qui intervindrà? 
 
Endavant.  
 
Sra. Teresa Súbils 
 
Gràcies.  
 
Hola, bona tarda.  
 
Abans d’entrar en els temes, ja has comentat que serà l’últim consell de barri d’aquesta 
legislatura. La nostra associació considera que són una bona eina, els consells de barri. 
Es van iniciar el 2001 i des de llavors se n’han fet dos cada any. El que passa és que 
aquest 2014 només se n’ha fet un, no sé per quin motiu, espero que continuïn els dos 
anuals.  
 
Quant als consells, s’ha fet molt poca difusió aquesta vegada perquè hem fet una volta 
pel barri i hi ha moltes zones on no hi ha cap tipus d’informació, i és vital perquè si els 
veïns no se n’assabenten, hi ha molt poca gent, ja es veu.  
 
Voldríem que ens contestéssiu per escrit tots els temes parlats de les entitats. També 
volem reconèixer i fer pública la bona tasca que està fent al nostre barri en Toni 
Estopiñà, que consti en acta.  
 
Ara sí, comencem. Pel que fa a Glòries, ja s’ha parlat de la venda il·legal. 
Desgraciadament, fa molts anys que estem així, inclús recordo que en Màxim, en un 
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dels consells que vam fer abans que s’inauguressin els Nous Encants, ens va comentar 
que una vegada estiguessin ells allí això desapareixeria, i no ha estat així. Han tornat 
una altra vegada, i n’hi ha molta colla, no hi ha manera. Hi ha vigilància de la Guàrdia 
Urbana, però també a vegades ens trobem que la Guàrdia Urbana dóna l’esquena.  
Voldria parlar-vos dels ocupes que hi ha a les barraques que no es van tirar a terra dels 
antics Encants, que donen a la Meridiana. Hi ha molta gent, i hi entren i surten 
furgonetes. Voldria saber per què no es va tirar a terra tot el que corresponia als 
Encants Vells, perquè està ple de gent. No sé si ho sabeu o no, però s’hauria de 
solucionar.  
 
Quant al trànsit, des que s’ha obert Castillejos n’hi ha moltíssim, sobretot els dies dels 
Encants. Volem que tingueu molt en compte, i nosaltres ja ens hem queixat, que les 
motos que s’aturen al semàfor que hi ha a la banda muntanya de Castillejos amb Gran 
Via salten a les voreres i des de Castillejos a Padilla van amb moto fins allí. No baixen 
de la moto, estan a sobre la moto i a vegades amb moltes velocitats. L’única manera de 
solucionar-ho seria que hi hagués alguna patrulla per allí controlant. Han vingut un dia, 
però en un dia no s’ha solucionat res. A més, hi ha el perill que en aquella cantonada hi 
ha un quiosc i la quiosquera més d’una vegada s’ha vist una moto a sobre. Tingueu-ho 
en compte o aviseu la Guàrdia Urbana. El problema de l’aigua de Castillejos amb 
Diagonal, ja t’he ensenyat la fotografia.  
 
Els veïns de Ribes amb Gran Via demanem si es podria canviar la ubicació de la 
xurreria. Als veïns de la finca de davant els molesta l’olor d’oli, que és tremenda, ho 
empudega tot. Nosaltres ja estem contents que hi hagi la xurreria allí, perquè dóna 
vida, però s’hauria de mirar d’ubicar-la una mica més amunt, a la vorera més ampla que 
hi ha, davant l’entrada dels Encants per Meridiana, potser estaria millor perquè no hi ha 
veïnatge.  
 
Tornem al tema de la placeta de Diagonal amb Diputació i Padilla. Allí hi havia uns 
trossos de gespa, amb terres molt bonics, però com que hi ha la senyora que dóna 
menjar als coloms, la gespa ha desaparegut, hi continuen vivint una sèrie de gent que 
desgraciadament embruten, orinen, defequen. Aquest tema ja ha sortit moltes vegades, 
i us ho tornem a dir.  
 
De Transformadors, encara no s’ha fet l’enderroc. Es van comprometre a fer l’enderroc 
el 2014 i que estigués en construcció el 2015. Digueu-nos què passa.  
 
Els habitatges d’Alí Bei 100, només s’ha fet l’enderroc però no s’ha tirat endavant tot el 
que es va proposar.  
 
L’àrea de gossos. El projecte de Nàpols-Gran Via i ampliar el de l’estació del Nord. 
Nàpols-Gran Via està totalment aturat, i l’ampliació s’hauria de fer perquè a l’estació del 
Nord hi ha molts gossos.  
 
A Glòries, digueu-nos, si us plau, què es farà al camp de blat. Han tirat tota la terra del 
que estan fent a Glòries i ha pujat un metre o un metre i mig de terra. Volem saber què 
hi faran, allí.  
 
Alí Bei-Sicília. L’entitat Sant Egidi, en aquesta zona, sobre la vorera i entre els cotxes, 
fa repartiment d’aliments i roba, tant a les voreres com a la calçada. I és un embolic per 
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a la gent que va per les voreres i per als cotxes que pugen i baixen. Us demanem que 
es parli amb aquesta entitat per trobar un altre espai que sigui més idoni.  
 
La plaça de Fort Pienc, una altra vegada, ja es passa a netejar però hi ha unes olors 
tremendes d’orins, entre els bancs, la font, tota aquella zona. Es va substituir la gespa 
per margallons, i agafa una alçada, i només serveix per perquè s’amaguin els carros 
allí, els carrets que porten. Demanaríem que traguessin els margallons i que s’hi posin 
pedretes, encara que sigui. Allò és un cau, entre l’amagatall dels carros i els orins... és 
tremend. Passes per davant la residència i l’olor d’aquests orins et tira enrere.  
 
Del Roser, ja veig que parlaran ells.  
 
En el nou tram de Marina entre Alí Bei i Ausiàs March es mouen la majoria de rajoles. 
Suposo que encara deu estar en garantia, però és tremend.  
 
Per acabar, en una altra reunió ja es va parlar d’un cas d’un gos que va mossegar una 
criatura, i l’avi d’aquesta nena va anar a la Guàrdia Urbana a posar una queixa, i li van 
dir que no en sabien res, que no hi havia impresos ni res. Una altra senyora, que s’ha 
adreçat a nosaltres, també hi va anar i li han dit exactament el mateix. Pensem que si 
algú va a la Guàrdia Urbana de l’Eixample a posar una queixa o una denúncia hi deu 
haver algun tipus de protocol. Tal com van entrar van sortir, no van poder fer res. Els 
van dir que només es podia fer per Internet. Si ho poguéssiu esbrinar i donar-hi 
resposta.  
 
Per la nostra part, ja està. Gràcies.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Gràcies a vostè. Dones per feta la pregunta? Vols complementar el que has dit abans?  
 
 
Sr. Xavi Viñes 
 
Voldria saber si s’ha previst fer, com abans millor, si es pot fer o no es pot fer, perquè 
vam tenir una reunió però encara estem esperant la resposta. Per a nosaltres és vital 
fer-ho, perquè si no hem de prendre una determinació sobre què fem, llogar unes naus 
al Poblenou o trobar alguna solució. Ho vam parlar fa dos anys, ara acaba la 
temporada i per a l’any que ve tenim el mateix problema. Econòmicament no podem 
suportar dues instal·lacions, Marina i estació del Nord. Volem veure si aquest any és 
factible, i si no a final de temporada haurem de prendre alguna determinació.  
També volem saber si se sap alguna cosa de la Casa Groga, perquè està tot igual que 
quan vam entrar. Hem fet reunions però veig que està encallat i no s’avança.  
 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
D’acord.  
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Respecte a les intervencions fetes per l’Associació de Veïns, certament hi ha repunt de 
venda il·legal. Fem memòria de com estàvem fa dos o tres anys, la situació ha anat 
millorant. És veritat que amb l’entrada del nou mercat al principi vam ajustar bastant els 
protocols, ara hi ha hagut un repunt, però tant l’Eixample com Sant Martí tenim un 
dispositiu important a la zona. És veritat que hi pot haver repunts, i hem de veure de 
quina manera ho anem corregint. La situació està més controlada ara, és veritat que fa 
tres o quatre setmanes vam tenir una pujada molt forta, concretament un dissabte que 
jo recordi, amb molta intensitat. Hi estem damunt, no mirem cap a una altra banda. O 
mirem cap a una altra banda, els perseguim, anem cap a l’altra banda de la Meridiana, 
tornem cap aquí, hi ha patrulles que vénen i entren per la Diagonal. Per tant, devem 
tenir ben bé uns 10 o 12 agents en l’entorn permanentment. La zona de control és 
bastant extensa, és veritat que la tipologia de material que es ven és, per entendre’ns, 
poc valuós, ho dic perquè és molt fàcil d’abandonar. Nosaltres fem un esforç molt 
important de recollida requisant escombraries. Es fa molt més complex que si el 
material que en aquell moment hi ha exposat té més valor. En tot cas, crec que la 
situació ha millorat, perquè tenim més efectius i perquè tenim una coordinació amb el 
districte veí de Sant Martí que ens permet abastar una zona més gran però alhora més 
complexa.  
Respecte al tema de la pluja a Castillejos, hem passat la notificació a BIMSA, l’empresa 
municipal, i estan estudiant com i de quina manera treure l’aigua d’allà. En un breu 
espai de temps es faran les actuacions pertinents. Barcelona té la peculiaritat que té 
densitats de pluges molt fortes i en un breu espai de temps cau molta aigua. Que 
sapigueu que ja hem passat nota i ho estan analitzant i mirant com es pot posar aquest 
entorn en servei.  
Quant a la xurreria, ho mirarem. No és fàcil la ubicació d’aquesta activitat. Hi hem donat 
moltes voltes, hem de veure com ho fem.  
 
 
Sra. Teresa Súbils 
 
Perdó, és que ara me n’he recordat i no ho tenia apuntat.  Al costat de la xurreria, on hi 
ha el Teatre Nacional, hi ha una porta d’entrada als jardins del Teatre Nacional, que en 
diem «de la palmera», i davant aquesta porta hi ha uns contenidors, i em sembla que 
no pot ser legal perquè si en algun moment la gent del Teatre Nacional ha de sortir per 
algun incendi...  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Crec que vaig comentar aquest tema alguna vegada, de les evacuacions d’entrada i 
sortida d’emergència del teatre, el teatre té un pla d’autoprotecció coordinat amb 
Bombers, no hi ha problema perquè hi hagi aquests contenidors allà. Crec que hi ha 
diverses sortides d’emergència, com ha de ser.  
 
 
Sra. Teresa Súbils 
 
Sí, però com que és una sortida sembla una mica incongruent que hi hagi els 
contenidors allí.  
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Sr. Gerard Ardanuy 
 
Normalment quan hi ha una situació d’aquestes és l’Ajuntament, a través de Bombers, 
qui expressa si hi ha algun tipus de dificultat a l’operador, en aquest cas el teatre, i ens 
diu si hi ha alguna problemàtica per a l’evacuació. En aquest cas, no és així. Hi deu 
haver la distància de seguretat necessària perquè hi pugui haver evacuació de 
persones, tenint en compte que hi ha altres sortides en el mateix entorn. Si no, no 
estarien posats allà, ja t’ho puc garantir.  
 
 
Sra. Teresa Súbils 
 
No ho sé, hi donen alguna espenteta i els col·loquen allà on no han d’anar... A 
nosaltres ens estanya això, que havent-hi entrada i sortida hi hagi contenidors.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Els contenidors estan fixats, podem estar tranquils. Ho recollim, ja vam fer la consulta i 
ens van dir que no hi havia cap tipus de problema ni d’inconvenient.  
 
Placeta Diagonal-Diputació. Amb la policia comunitària fem control de l’entorn. Amb la 
gent sense sostre que allà s’ubica no podem fer accions de retirada, no hi ha 
competència legal per poder-ho fer. El que sí que fem és un control de la zona amb la 
policia comunitària. També vigilem tot el tema de l’alimentació de les aus, és un 
problema que no només passa aquí sinó a altres llocs. Hi ha gent que té un alt nivell 
d’irresponsabilitat amb aquesta acció, segurament es pensen que estan fent un bé però 
estan generant un greu perjudici per a l’Ajuntament. Si detectem aquesta actitud la 
multem, és una actitud que és incívica plenament. En aquest tema, haurem d’anar 
perseguint aquestes actituds. No només és en aquesta zona, sinó també en altres 
entorns de la ciutat. Tan bon punt detectem aquesta persona, hi parlem, i utilitzem tots 
els mecanismes que tenim perquè ho vagi corregint. A vegades darrere d’aquesta 
forma de fer hi ha altres tipus de problemàtiques associades, ho intentem corregir amb 
els mecanismes que tenim.  
 
Quant a Transformadors, a hores d’ara s’està redactant el projecte executiu. El 
setembre s’inicien les obres i, per tant, en aquest temps hi haurà tot el procés 
d’enderrocs. Quan tinguem el projecte executiu l’explicarem, tant al teixit associatiu 
com als veïns de l’entorn, explicarem exactament com ha quedat el projecte executiu 
que anirà a licitació. És el procés que normalment fem, i serà  en un breu espai de 
temps que podrem explicar-ho i conèixer-ho més a fons, més enllà del que ja vam fer, 
el projecte executiu en detall.  
 
Quant als habitatges d’Alí Bei 100, s’ha fet l’enderroc de l’edifici antic, el projecte 
executiu ha finalitzat i està a punt el procés d’adjudicació de l’obra. En un breu espai de 
temps, més ràpid que Transformadors, veurem grues i la construcció d’aquests 
immobles.  
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Sobre les àrees de gossos, el projecte de Nàpols-Gran Via s’està adjudicant, serà més 
ràpid perquè té menys envergadura, els treballs començaran de forma immediata, dues 
o tres setmanes un cop s’hagin adjudicat, per acabar de lligar els últims detalls. En 
aquest espai de temps començaran les obres d’adequació d’aquesta zona.  
 
Respecte a l’estació del Nord, tenim unes primeres idees de projecte, és un tema 
complex. Teníem algunes idees que vam compartir amb una sèrie de col·lectius de 
propietaris de l’entorn, vam fer una campanya d’informació. És veritat que necessitem 
una altra zona per descongestionar el parc de l’estació del Nord, és obvi. Sempre dic 
que el parc de l’estació del Nord no només l’utilitza la gent de Fort Pienc sinó que ve 
gent d’altres llocs i, per tant, haurem de posar ordre perquè hi hagi una convivència 
adequada entre usuaris de tots els tipus. Canviar la zona de gossos, condicionar-la, 
millorar-la, però protegir l’entorn que no és zona d’esbarjo de gossos per a les 
persones, i recuperar el parc per a l’ús dels veïns i veïnes. Aquest és un dels 
problemes que s’ha d’intentar corregir.  
 
Alí Bei-Sicília i tot el que té a veure amb el repartiment d’aliments. Hem tingut contactes 
amb la parròquia de Sant Alegre perquè es puguin traslladar allà, ho han d’acabar de 
confirmar. S’ha de treballar en aquest sentit per traslladar aquest repartiment a aquesta 
parròquia. Inicialment ho han vist bé i estem esperant la seva resposta per poder posar 
en marxa tots els mecanismes municipals i logístics perquè puguin fer aquesta activitat 
en aquest entorn.  
 
 
Sra. Teresa Súbils 
 
No hi ha data?  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Estem a l’espera de la seva resposta. Les reunions de treball que hi ha hagut han estat 
molt positives, ells ho veuen bé. És un tema complex, ells estan predisposats i ja és 
una gran cosa, i a partir d’aquí val la pena assegurar-ho bé, que hi pugui haver el 
trasllat d’aquesta activitat, que qui fa aquesta activitat vagi cap a aquest altre lloc, i 
acabar de tancar els últims detalls. És una bona opció, i si tot va bé la podrem 
visualitzar d’aquí a poc temps.  
 
Respecte a la plaça Fort Pienc, els margallons, nosaltres anem retirant material 
constantment. Tenim operaris a la zona i quan hi ha algun carro o alguna altra cosa els 
serveis de neteja s’ho emporten. D’altra banda, mirarem el tema de la neteja, si convé 
intensificarem la neteja de la zona de bancs. Mirarem si podem millorar la intensitat 
dels ruixats, i així ho anirem corregint de cara a l’estiu, perquè la cosa es complica més. 
Mirarem com ho podem corregir.  
 
Acabo amb Marina i després enllaço amb Roser. Les rajoles d’Alí Bei-Ausiàs March-
Marina, estem planificant la intervenció per corregir-ho. Òbviament estem en període de 
garantia i, per tant, s’està practicant la intervenció. Suposo que és el tipus de material 
que hi ha sota les rajoles, acabar de fer l’alineació, és una zona amb pendent, no és un 
espai absolutament horitzontal. Mirarem com es pot fer la intervenció. Certament 
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ballen, i es nota. No sé si hi ha perill però sí que es mouen i no s’haurien de moure. Ho 
estem mirant i ho corregirem.  
 
El tema de les denúncies de gossos i tot plegat. Després, si no els importa, la gent de 
la policia comunitària podríeu explicar els procediments que hi ha, no sé si és via 
Internet o es pot fer presencialment. Us ho explicaran i així ho podreu transmetre a 
aquestes persones, i a tothom en general, quin és el protocol per poder fer aquest tipus 
de denúncies. Entenc que qualsevol comportament incívic o perillós a la ciutat té i ha 
de tenir la cobertura de la policia, de l’Ajuntament, dels que vigilen i vetllen pel 
compliment del civisme.  
 
 
Sra. Teresa Súbils 
 
Perdó, el camp de blat.   
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Està dins la zona de provisionalitat de Glòries. Segurament en aquest entorn, i com a 
associació hi teniu representació, es pot matisar el tipus d’intervenció que s’hi farà.  
 
 
Sra. Teresa Súbils 
 
Ens han dit que hi ha d’anar un CAP i una residència.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Això està dins del pla de Glòries, nosaltres som un agent més en aquest pla, no som 
els que liderem el pla. Hi som, com hi sou vosaltres, a totes les reunions tècniques. No 
ha variat, és així. No tinc més novetats que les que tinguis tu en aquest aspecte.  
 
Respecte al Roser, ens hem reunit diverses vegades. Aquí se’ns planteja una 
oportunitat. Decidir fer una intervenció de l’impacte que vam estar parlant, ens 
plantejaríem seriosament fer-la, el que passa és que tenim una oportunitat, que és el 
desenvolupament del pla de Glòries. No sé si sabeu, i si no demà o demà passat us ho 
venim a explicar, que en les últimes setmanes hi ha hagut reunions tècniques per a la 
definició de l’espai de diverses zones de l’entorn de Glòries, i hi ha la possibilitat de 
poder desenvolupar un equipament/pavelló amb una certa rapidesa per poder donar 
servei a l’activitat de bàsquet de l’entorn. Estem en procés de definició, però 
segurament serà més ràpid que planificar la intervenció que havíem parlat de 
tancaments laterals. Per tant, compromís de veure’ns de manera immediata per veure 
com això encaixa. Com que és un tema que impulsa Hàbitat Urbà, com tot l’entorn, ens 
connectem, ens asseiem, diem a la gent d’Hàbitat que vingui i expliqui els 
plantejaments que tenen. Una cosa que fa un temps s’havia plantejat, ara és factible 
que es pugui desenvolupar. Abans de fer una inversió més important, amb 
provisionalitat però important, veure si podem aprofitar aquesta oportunitat i busquem 
una solució que tendeixi a la permanència, no un pegot, sinó intentar fer una cosa que 
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solucioni definitivament el problema. Això és una informació molt recent, de fa uns dies. 
Si et sembla, després en parlem o  tanquem reunió, fem que vingui qui lidera el projecte 
de Glòries i mirem de quina manera ho podem fer i els terminis. En funció d’això 
prioritzem una opció o una altra. Ens hi posem.  
 
Respecte a la Casa Groga, miro quin tipus d’intervenció hem de poder fer allà. Sou tres 
actors principals, ho parlem.  
 
Si m’he deixat alguna cosa, m’ho dieu.  
 
Associació de Veïns, ho teniu tot més o menys contestat?  
 
 
Sra. Teresa Sanz 
 
Hi ha la vorera de la carretera de Ribes fins a Marina, que el terra és negre, i fa un 
esglaó, la gent s’entrebanca perquè es difumina l’esglaó amb el terra, ha caigut molta 
gent. Si posessin una cinta de color groc abans d’acabar la vorera, que veiessin que hi 
ha un desnivell, la gent no cauria. Hi ha caigut força gent gran.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
És perquè hi ha un esglaó, no perquè hi hagi el terra aixecat.  
 
 
Sra. Teresa Sanz 
 
L’esglaó és negre i no se n’adonen, ho confonen visualment.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
D’acord, n’hem pres nota i mirarem si el servei de manteniment pot fer algun tipus 
d’intervenció perquè es visualitzi que hi ha un desnivell.  
 
Passem ara a la part de veïns a títol individual. Si us plau, aixequeu el braç els que 
vulgueu parlar i digueu el nom.  
 
 
Sr. Miguel Lafuente 
 
Miguel Lafuente.  
 
 
Sr. Antonio Pascual  
 
Antonio Pascual.  
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Sr. Margarita Tomàs 
 
Margarita Tomàs.  
 
 
Sr. Julio del Prado 
 
Julio del Prado.  
 
 
Sra. Ascensión Mallén  
 
Ascensión Mallén.  
 
 
Sra. Catalina Pons 
 
Catalina Pons.  
 
 
Sra. Paloma Punsola 
 
Paloma Punsola.  
 
 
Sr. Xavier Alonso 
 
Xavier Alonso.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Comencem per aquí davant.  
 
Sr. Lafuente.  
 
 
Sr. Miguel Lafuente  
 
En primer lugar, solidarizarme con la Asociación de Vecinos porque, efectivamente, la 
publicidad que se ha hecho sobre este acto ha sido prácticamente nula.  
 
En segundo lugar, hacerles una crítica a ustedes. Creo que los políticos están para 
solucionar los problemas de los ciudadanos y no complicarles la vida. Cuando hicieron 
la remodelación de la calle Marina no había ningún problema en que los coches y 
motos que venían desde el mar a montaña podían doblar en la calle Ausiàs March, y 
esto ya no se puede hacer. ¿Qué han conseguido con esto? Incrementar el ruido y la 
circulación de la calle Caspe y la calle Cerdeña, sin solucionar ningún otro porque 
realmente no beneficia a nadie. Nada más que perjudica a los vecinos de la calle 
Caspe y de la calle Ausiàs March.  
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Yo hice un escrito al Ayuntamiento en febrero del 2014, y el Ayuntamiento, como es 
normal  ―por eso le digo que están para solucionar los problemas de los ciudadanos, 
no para generarlos―, me contesta con una carta tipo, cuando creo que eran totalmente 
lógicos y totalmente argumentados los principios que decían que esto era 
absolutamente absurdo. Ya le digo que complica muchísimo la vida y provoca un ruido 
enorme en la calle Caspe y en la calle Cerdeña. Ya no le cuento a usted los que 
vivimos en Caspe con Cerdeña, es de locos totalmente.  
 
Por otro lado, les quería preguntar qué hay de cierto del tema de la mezquita. Como 
está saliendo cada dos por tres… 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Sale cada X tiempo, cuando alguien tiene interés en sacarlo.  
 
 
Sr. Miguel Lafuente 
 
Perfecto.  
 
El tema de perros y el tema de bicicletas, yo me hincho de llamar al teléfono 900. 
Ustedes hacen leyes y las leyes están para incumplirlas, es decir, a ustedes les llaman, 
denuncian, llamo al 092, llamo al teléfono del civismo, «oiga, que hay perros sueltos». 
Ustedes hicieron una ley para que los perros no fueran sueltos, pero si no la vigilan es 
como si no la hubieran hecho. Usted va ahora mismo por el Arco del Triunfo y es un 
parque temático. Entre el perro que se tira, los segway, las bicicletas que no van por 
donde tienen que ir… Llama usted al teléfono 900 del Ayuntamiento y le dicen que sí, 
que van a poner más vigilancia. Ni hablar, no la ponen. Los ciudadanos estamos 
desprotegidos, van a multar a lo fácil, y esto no es.  
 
El tema de la Asociación de Vecinos me gustaría que me lo explicaran porque igual yo 
no lo entiendo. He ido tres veces para hablar sobre determinados temas a la 
Asociación de Vecinos, para intentar ayudarles, para colaborar con ustedes o para 
denunciar algún tipo de cosas. Las tres o cuatro veces que he ido me he encontrado a 
unos señores jugando al parchís y a una señorita que te dice… 
 
 
Sra. X 
 
No hay parchís.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Ja ha llançat el missatge, vagi al gra... No és qüestió de fer debats amb l’Associació de 
Veïns o amb les entitats.  
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Sr. Miguel Lafuente 
 
La respuesta siempre es que la gente trabaja y no pueden atender. Yo también trabajo, 
después de mis horas de trabajo doy clases y atiendo a niños deficientes, y si no 
pudiera atender a niños deficientes no me dedicaría a atender a niños deficientes 
después de mis horas de trabajo. Si realmente la Asociación de Vecinos trabaja y no 
puede atender a la gente, que dejen paso.  
 
 
Sra. Teresa Súbils 
 
Perdone, no, por alusiones.  
 
(Parlen tots alhora.) 
 
 
Sr. X 
 
Cada día en la Asociación de Vecinos de 17 h a 20 h está la señorita Lourdes, que es 
la secretaria, y hay gente allí. Usted llama de 17 h a 20 h y le atenderán. No juegan al 
parchís ni juegan a nada.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Sr. Pascual.  
 
 
Sr. Antonio Pascual 
 
Hola, bona tarda.  
 
Sóc veí del carrer Ausiàs March 121-123. El propietari, que és una immobiliària, que 
deuen conèixer vostès, immobiliària Alsama, té cinc edificis, tres pertanyen al carrer 
Ausiàs March, un al carrer Sicília i un altre al carrer Casp. Anys enrere hi havia hagut 
Maderas Jover, després hi va haver una empresa d’autocaravanes, que tancaven 
caravanes de lloguer i de venda. Com que tenen una entrada i sortida al carrer Ausiàs 
March, sortien per allà, però se’n van anar fora de Barcelona, no sé si estan al 
Maresme o a Castelldefels, no me’n recordo. Quan hi havia l’escola Mireia al carrer 
Casp, i a sota hi ha un pàrquing particular, van fer una pista de tennis i diverses coses. 
Però ara resulta que això pertany als veïns d’aquestes cases. Ara hi tanquen cotxes, i 
no tinc res a dir sobre això, però a 20 metres de la meva finestra hi ha un contenidor ple 
de runa, hi ha runa pels costats, lavabos, vàters, dutxes, plats de dutxes, cartrons, 
fustes i de tot. Havia de venir una veïna, però no ha pogut venir.  
 
Un dia vaig anar a finques Tor, l’administrador del carrer Ausiàs March 30, on hi ha el 
que han de fer ara vostès, vaig parlar amb el director i em va dir «no et preocupis que 
això ho solucionem». Jo li vaig dir «el que han de fer vostès, si volen tenir això, és 
comprar un tendal gran, com els que fan servir els camions de runa, el munten i que no 
es vegi res». Al cap d’uns dies van portar un contenidor, el van carregar i se’l van 
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endur, però van deixar moltes coses a terra. Van portar un altre contenidor buit, el van 
omplir i s’està morint de fàstic allà. Avui ha plogut, però això passa el mes de juny, juliol 
o agost i s’omple de mosques, mosquits i insectes, ho he comprovat. Si ho volen tenir, 
que ho tinguin bé. Aquests senyors tenen un cobert, amb set o vuit cotxes, podrien 
posar el contenidor sota el cobert, perquè així almenys no es veuria, però està al mig. 
Tinc fotos, i tot. Fa dos o tres anys hi havia dues moreres grosses, molt maques, i 
sempre estaven plenes d’ocells, que picaven mosquits i mosques. Un dia un senyor 
que deu tenir el cap molt ben moblat va tallar les moreres i només va deixar els troncs, i 
ara l’arbre s’ha mort. Jo li vaig preguntar per què ho havia fet i em va dir «és que fa 
nosa, tenim aquesta caseta amb coses dins —sembla que hi ha algun lavabo—, les 
branques tocaven allí i podien trencar la teulada». És l’excusa que em van donar, no es 
poden tallar uns arbres perquè sí. Li vaig dir a aquest senyor i em va dir que no em 
preocupés.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
La següent a intervenir és la Sra. Tomàs.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs  
 
Bona tarda. 
 
Jo volia parlar de dos punts. He fet els escrits corresponents, un d’ells a vostè, d’un 
dels punts concrets, i no m’ha contestat. Va ser cap a finals de gener i era per un tema 
concret. I un altre, a la Sra. Velasco, el mes passat, i tampoc m’ha contestat. La Sra. 
Velasco és de Patrimoni.  
 
Els dos punts es referien més o menys al mateix carrer. Una propietat que hi ha a 
Nàpols, que fa molts anys que hi és, molt deteriorada, Nàpols 128, que abans es deia 
Folquet, no sé si ho recorden, i el propietari és el Sr. Capo Salvans. Això està molt 
degradat. És un magatzem enorme que va de Gran Via, de la zona de gossos que 
faran ara, a Casp. Jo vaig citar alguns articles de l’Ordenança de gossos i paisatge 
urbà a la Sra. Velasco per basar-me en alguna cosa de tipus legal, per veure si hi feien 
alguna cosa, perquè allò degrada la vista i el patrimoni del voltant, és horrible. 
 
M’agradaria preguntar-li a vostè personalment si coneix aquesta edificació. És un 
recinte verd, que està destruït, ara hi ha posat unes coses que surten de la paret com 
un metre, uns ferros, que són totalment il·legals, van de punta a punta de l’edifici i 
sobresurten un metre de la paret. Vaig fer la reclamació pertinent per veure si hi 
posaven remei, perquè fa més de 30 o 40 anys que està així. Aquest senyor sempre 
dóna una excusa de mal pagador. Hem anat a Urbanisme i ara no té cap projecte ni té 
res en construcció. Fa 8 o 10 anys volia fer-hi pisos. Jo vaig anar a Urbanisme, a la 
Diagonal, i vaig veure que tenia un plet amb l’Ajuntament, que el va perdre. Primer va 
anar al jutjat contenciós i després va replicar a la sala del contenciós, i va perdre. 
Perquè volia fer un volum de construcció que l’Ajuntament no permet, perquè és 
enorme i no estava permès, i ara tampoc està permès.  
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Després va dir que faria un hotel. Vaig parlar amb l’aparelladora que coneix aquesta 
zona i em va ensenyar un projecte que estava presentat a Urbanisme. Jo estava 
pendent de l’alçada, perquè vivim al costat i ens pot perjudicar. Aquesta noia em va dir 
que tornava a estar en mans d’advocats perquè volia tornar a fer una bajanada.  
 
I ara resulta que diu que vol fer oficines, aquesta és l’última novetat. Tot això li vaig dir 
a la Sra. Velasco a l’escrit, i no m’ha contestat, que és el que acostuma a fer 
l’Ajuntament, però jo com que són més tossuda que l’Ajuntament, insisteixo.  
 
Vostè coneix aquest edifici del qual parlo?  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Sí que el conec.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs  
 
Per què permeten que estigui d’aquesta manera?  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Després l’hi explicaré.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs  
 
No es pot tenir d’aquesta manera. Jo m’he llegit l’ordenança i veig que hi ha molts 
articles que es poden aplicar aquí. A més, l’Ajuntament té competències i eines legals 
perquè no sigui així.  
 
Aquest és el tema, em sembla que no m’oblido res. Però a sobre, la planta coberta 
d’aquest edifici, aquest senyor la va fer tancar i hi ha uns forats enormes. El 2013 vaig 
posar una queixa, i hi ha un expedient, però no he portat el número d’expedient. Ara, 
amb això dels gossos, van dir que arreglarien els forats. Allà hi ha rates, coloms morts, 
perquè són uns forats pels quals poden passar dues persones, no són foradets. Tant la 
coberta que és accessible, a peu pla, com la d’uralita tenen forats enormes. Va venir un 
inspector, va fer fotos, per sobre, no ho va fotografiar tot, però va ser el 2013 i encara 
estem igual.  
 
Vaig parlar amb el Sr. Nieves, que suposo que el coneix, i em va dir que ho farien 
arreglar, però encara no ho arreglen. S’ha de derruir un tros més del magatzem 
d’aquest senyor per ampliar l’espai per a gossos. Van dir que en 15 dies ho arreglarien, 
i no ho han fet. Hi ha gavines, dins i fora. Jo visc en un vuitè i no puc tenir les finestres 
obertes perquè els coloms pugen fins a casa, a la finestra. En l’escrit que li vaig enviar 
ho explica tot, potser té temps de mirar-s’ho.  
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Sr. Gerard Ardanuy 
 
M’ho he mirat.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs  
 
Dons no cal que li expliqui més perquè ho diu tot.  
 
Pel que fa a la Sra. Velasco, no sé si li he de dir a ella o vostè, com que és el regidor, hi 
té alguna cosa a dir. Vaig fer l’escrit el mes passat, el vaig registrar, però no he portat 
còpia perquè no hi ha pensat.  
 
Pel que fa als gossos, nosaltres no sabíem que s’havia de fer un espai de gossos allà. 
Vam parlar amb una altra veïna que no hi estem conformes, els veïns de Nàpols 122 i 
els de Gran Via 723, del costat del bingo, no estem d’acord que allà es faci, enmig de 
cases de veïns, un espai per a gossos. Vaig parlar amb el Sr. Rodríguez i ens va 
ensenyar un projecte. Un projecte no es pot modificar? Per què entremig de veïns... a 
més a més hi ha una sala de bingo, hi ha d’haver un espai de gossos?  Nosaltres no 
sabíem que farien un espai per a gossos, com que no som de l’Associació... Veig que 
l’única manera d’estar alerta de les coses és ser de l’Associació, i que et facin cas, 
perquè mira que jo he fet escrits a l’Ajuntament, i intento basar-los en les ordenances i 
en la llei, no en capricis meus, serà perquè a la feina tinc costum de fer-ho així.  
 
Això dels gossos, què? Aquest espai a Gran Via-Nàpols, es farà o no es farà? 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Alguna cosa més?  
 
Com que jo també sóc de procediment, al principi de la sessió he explicat com 
funcionava la sessió. Vostès preguntaven i després que tothom hagués parlat jo 
intentaria respondre a tothom. Així ho hem fet en la primera part, i així ho farem a la 
segona. Vostè té procediment, i jo també.  
 
Passaríem a la següent persona, el Sr. del Prado.  
 
 
Sr. Julio del Prado 
 
Hola, bona tarda.  
 
Primer de tot, em vull afegir al que han dit sobre les motos a Castillejos-Gran Via, 
també passen per Lepant direcció Padilla tranquil·lament. En comptes de donar la volta 
agafen Lepant i van per les voreres, i no van ni a 5 ni a 10, van a 20 tranquil·lament, i si 
veuen una persona potser es paren. Sembla una autopista, a part de més coses.  
 
Afegir-me al que han dit de la senyora dels coloms, es queixen de la plaça de Padilla-
Diagonal. Aquesta senyora viu a la Diagonal, té una galeria ben ampla al mig de l’illa 
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Diagonal-Diputació-Lepant i allí tritura pa moltes hores, 5 o 7 hores, i tot l’interior de l’illa 
està pla de merda de les cagades dels coloms. El seu company cada dia amb un cotxe 
o amb una furgoneta li porta cinc o sis sacs de pa  per triturar. No ho fa per distreure’s, 
ho fa de manera industrial, porta sis sacs plens de pa. No sé si aquesta persona és 
normal.  
 
Vull donar les gràcies a l’Associació de Veïns perquè fa un temps ens van ajudar molt 
en un tema d’uns compressors d’aire condicionat, i vam poder treure’ls al terrat. Estem 
molt agraïts.  
 
Per part meva voldria demanar informació de com està l’expedient que vaig posar del 
carrer Lepant, 2n 3a, d’una galeria que van ampliar i una caldera, que ens han posat la 
sortida de fum a un pam de la nostra finestra. M’han dit que potser seria millor portar-ho 
a Indústria de la Generalitat, però no sé a qui portar-ho, a l’Ajuntament o a Indústria de 
la Generalitat.  
 
En segon lloc, aquest pis l’estan transformant i estan ampliant-ne la galeria, i sobretot 
ens han posat la sortida de fums... això ja ho va veure la Guàrdia Urbana. Ja sé que 
ara de moment no hi ha autorització per fer pisos turístics, però a més a més nosaltres 
a la junta de veïns vam acordar que quedaven prohibits, segons el Codi Civil de 
Catalunya, l’article 553.10, els habitatges de tipus turístic, hostals, residències 
d’estudiants... que només siguin per viure-hi. Si l’Ajuntament no dóna permís i la junta 
de veïns no ho vol, no ho pot fer de cap manera? Aquesta és la pregunta.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
No l’he entès.  
 
 
Sr. Julio del Prado 
 
Aquí tinc una acta... 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
El que pregunta és si amb el decret que regula les llicències d’aquest tipus 
d’establiments afecta els que ja estan...  
 
 
Sr. Julio del Prado 
 
No, no, els que ja estan ja sé que no, els nous. I si l’Ajuntament donés una llicència a 
aquest veí nou, si nosaltres hem dit que no... La pregunta és si nosaltres hem de portar 
aquesta acta a l’Ajuntament per si de cas l’Ajuntament dóna la llicència sense saber 
que nosaltres hem fet aquesta acta.  
 
Ara estan posant els compressors de l’aire condicionats en patis petits. Nosaltres volem 
que els posin al terrat. L’administrador diu que com que són pisos antics els poden 
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posar, si no molesten, si a la junta es diu que s’han de posar obligatòriament al terrat, 
s’ha de fer així? És obligatori, no? Si tot això que diem a la junta ho portem a 
l’Ajuntament, ja sabrà que no ha de donar la llicència. Aquí diu «pisos turísticos, 
hostales y residencias», que només hi hagi habitatges per a viure, no per a un negoci. 
Res més. 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mallén.  
 
 
Sra. Ascensión Mallén  
 
Hola, buenas tardes.  
 
Sobre el tráfico en la calle Marina, han prohibido girar pero en cambio las bicicletas sí 
que pueden girar. Los que vivimos en esta parte hemos de hacer un peregrinaje por 
muchas calles para volver otra vez a la calle Ausiàs March. No sé si es muy complicado 
volverlo a hacer como estaba. No es la primera vez que se comenta, esto de la calle 
Marina.  
 
Después, el problema de los perros, que clama al cielo. En el interior d’illa de la 
Carretera Antiga de Horta no tienen suficiente con dejarlos por allí sueltos sino que los 
ponen dentro del espacio donde juegan los niños. Yo muchas veces llamo a la Guardia 
Urbana, siempre me atienden muy bien, y al cabo de un rato los llamo y les digo: «No 
vengáis porque ya se han ido», si el perro ha hecho pipí y sus cosas se marchan. La 
última fue el lunes, que le dije a una señora que sacara los perros de allí y me dijo: 
«Váyase a la mierda» y me hizo una butifarra. Yo con la normativa en la mano me 
tengo que ir a la mierda y ella se queda allí tan fresca con sus perros.  
 
Otra cosa. Un árbol que hay en Roger de Flor con Alí Bei, que tapa completamente el 
semáforo. Ahora en otoño no hay hojas y no pasa nada, pero sería conveniente que lo 
podaran porque quien viene de enfrente no ve si el semáforo está en rojo, en verde, o 
cómo está.  
 
También lo de la Guardia Urbana, que no sé si lo han comentado las compañeras de la 
Asociación de Vecinos. Que haya alguien que te informe cuando vas allí y quieres 
denunciar o quieres informar, que te sepan explicar dónde te has de dirigir. Hay mucha 
gente que no tiene Internet, entonces ¿cómo denuncian o cómo se quejan?  
 
También quiero agradecer a la Guardia Urbana de proximidad, que siempre que los 
llamo me atienden y muy bien. Gracias.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
A vostè.  
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Sra. Pons.  
 
 
Sra. Catalina Pons  
 
Quan al carrer Nàpols amb carretera de Ribas creuem per la plaça André Malraux, hi 
ha un semàfor per a les bicicletes, i hi ha el tros per on només passen els cotxes del 
barri i les bicicletes, els vianants estem indefensos. I passa el mateix davant la 
gasolinera, potser hi creua menys gent. Però tant davant la gasolinera com a la plaça 
André Malraux, al carrer Nàpols amb carretera de Ribes, hi hauria d’haver un pas de 
zebra o un semàfor per a les persones, perquè les bicicletes tenen el seu semàfor i les 
persones no, no sabem quan creuar, és perillós, a més les bicicletes van a tota pastilla. 
Sobretot en aquests dos punts.  
 
També els voldria dir que crec que seria molt útil posar senyalització per a la gent que 
surt del metro, a mi m’han demanat un milió de vegades informació. Surten del metro i 
no saben on dirigir-se per anar als autobusos. Potser dins l’estació del metro hi hauria 
d’haver una fletxa o alguna cosa que indiqués com poden anar a l’estació d’autobusos.  
 
Quant als gossos, voldria demanar si estan al mateix nivell els gossos que les 
persones. Res més.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
La Sra. Punsola.  
 
 
Sr. Punsola 
 
Hola, buenas tardes.  
 
Yo también vivo en el interior d’illa que explicaba este señor, en la calle Cerdeña. No sé 
si hay posibilidades de convertirlo en un interior d’illa. Los pocos árboles que hay están 
cortados, está todo hecho una pena. Me imagino que será muy complicado.  
 
Segunda cosa. Los autobuses turísticos que están en el puente de la calle Marina, 
cuando llegas a la estación del Norte, en verano están constantemente encendidos. Yo 
soy guía oficial de turismo y en ningún país de Europa se permiten tener los autobuses 
encendidos. Cuando vamos a pasear los perros al parque de la estación del Norte y 
pasamos por allí es insoportable, el humo, la contaminación que tiene Barcelona, más 
la que traen estos autocares. ¿No sé podría poner algún letrero que lo prohibiera? 
Sobre todo a los extranjeros, que hacen lo que les da la gana. Siempre están con el 
rollo «ahora me voy» y están todo el día los autobuses contaminando, más los que 
tenemos en la estación del Norte. 
 
Tercera cosa. Alucino que nadie haya comentado el grado de deterioro que tiene este 
barrio. Yo llegué en el 2000. La cantidad de mendigos, de gentuza y de chusma que 
tenemos que aguantar, cómo está el barrio de latas a todas horas, los carros con 
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mierda. Esto en ningún país de Europa se permite. Mi hermana vive en Alemania, he 
viajado a 25 países del mundo, y la permisividad que tenemos en Barcelona con esta 
gentuza, porque para mí no tiene otro nombre… ¡Cómo dejan todo de latas lo que 
vienen a comer a la estación del Norte! ¡No se puede aguantar! Estamos pagando 
muchísimos impuestos para tener un barrio que da pena. Lo limpian, pero no es 
suficiente. ¿Por qué tenemos que aguantar este grado de dejadez? Es patético. Ayer 
por la noche paseaba con mi perra, latas, bocadillos tirados… A mí me parece horrible, 
aparte de otros problemas que tenemos en Barcelona.  
 
Quisiera saber si se podrían plantar más árboles, ya sé que se han plantado pero 
aquellos del metro son pequeños y de aquí a que den un poco de oxígeno… Falta 
oxígeno en Barcelona, faltan más árboles. Os quejáis mucho de las bicicletas pero 
ojalá Barcelona estuviera llena de bicicletas, no habría tanto cáncer en Barcelona. Yo 
muchas veces no voy por el carril bici porque va cada Fitipaldi que es un peligro ir 
detrás de ellos. Tienes que esquivar estos jóvenes, que a estos sí que hay que multar, 
pero no somos todos iguales.  
 
En cuanto a lo que dicen sobre el parque de la Carretera Antigua de Horta, siempre les 
llamo la atención. A mí me parece muy mal, con la de zonas de perros que hay, que 
tengan que ir donde están los niños. Esto se tendría que multar con 300 euros, no 
entraría ni un perro en esas zonas infantiles. Gracias.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
A vostè.  
 
Sr. Alonso.  
 
 
Sr. Xavier Alonso 
 
Hola, bona tarda.  
 
Agrair-li la seva presència i gràcies perquè ara es poden consultar les anteriors 
convocatòries del Consell de Barri. Gràcies a això la gent que no hi pot assistir pot 
agafar el fil i interessar-se pel que s’ha parlat en anteriors edicions.  
 
Recordar que fa aproximadament 10 anys que va començar el Consell de Barri, i 
precisament la primera vegada que es va fer va ser a Transformadors, allí vam tenir la 
primera reunió. Abans que vostè han passat col·legues seus, d’altres partits, com 
l’Assumpta Escarp, el Sr. Portabella, crec que l’anterior a vostè va ser el Sr. Nicolau, i 
ara vostè, que va estar a l’oposició uns anys i ara està a càrrec del districte.  
 
Volia posar sobre la taula una sèrie de dades. El nostre barri és dins l’Eixample, estem 
una ciutat molt concentrada de gent, tenim 93 hectàrees a Fort Pienc, i en aquest espai 
tan petit, hi vivim 31.000 persones. Això suposa una densitat de població de 34.000 
habitants/km², que és una barbaritat. Això vol dir que per qualsevol cosa s’ha de tenir 
en compte l’espai públic. S’ha de tenir molta cura a fer segons quines coses perquè 
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l’espai és una cosa molt preuada, en aquest districte i en aquesta zona. Quan es fan 
certes coses s’ha de tenir en compte, s’ha d’anar amb cura amb l’espai públic.  
 
Una altra cosa important del barri és que tenim molta concentració de vehicles. Visc a 
la Gran Via i cada dia per davant meu passen 100.000 vehicles. Això suposa un soroll i 
una contaminació, vostès ja saben que això produeix molèsties. Però penso que no 
s’estan fent bé les coses, i vostè avui ni ho ha comentat. No ha dit res que per la Gran 
Via surten 100.000 vehicles. És un tema que a mi em preocupa perquè moltes vegades 
a l’any, quan hi ha un anticicló diuen que la contaminació està per sobre del que és 
recomanable. És un problema seriós. Si, a més a més, Europa ens diu que ens 
multaran perquè no estem complint els objectius dels nivells de contaminació i vostès 
diuen que els és igual, que no hi poden fer res, penso que és un problema, i més quan 
això ho diu una administració local.  
 
Jo crec que poden fer coses, perquè vostè tenen els vehicles públics, els autobusos... 
Jo anomeno els autobusos com a autobusos d’ecologia barata, quants autobusos tenen 
emissions zero? Em penso que ara posaran en marxa dos autobusos elèctrics 100%. 
La resta produeixen soroll o contaminació. Tenint en compte que ara travessem la 
millor situació econòmica de l’Ajuntament, crec que alguna cosa podrien fer en aquest 
sentit. Almenys, els que són més nets que passin per les zones on hi ha més trànsit de 
població, per exemple, la  Gran Via, i els que són més sorollosos destinar-los a altres 
zones. Si encara no podem tenir una flota com ens agradaria, que la que passa pel 
barri sigui la que està en millors condicions.  
 
Un altre tema molt important, som el districte de la ciutat que menys zones verdes té. 
La ciutat té 6,5 m² de zones verdes per habitant, i el districte de l’Eixample té 1,9 m² 
verds per habitant, i l’Organització Mundial de la Salut recomana que per viure de forma 
adequada hauríem de tenir 15 m² per habitant. Estem 10 vegades per sota del que 
recomana l’OMS, que està contrastada la seva credibilitat. Si diu que Barcelona no 
arriba a l’estàndard mínim de zones verdes, quan pensem en zones que es poden 
comprar... Ara mateix disposem de molts diners a les arques públiques, una de les 
coses que s’hauria de pensar és comprar solars i zones i els dediquem a zona verda. 
Jo no vaig estar en l’anterior Consell de Barri, però es va dir que hi ha unes naus 
llogades al costat de la Casa Groga. M’assabento que aquestes naus són zona verda. 
En comptes d’intentar que aquelles naus es converteixin en zona verda, resulta que no, 
han donat més aire al propietari actual, li estan pagant un lloguer per guardar unes 
màquines, uns vehicles elèctrics, que no sé perquè estan allà... Si estem parlant que 
tenim poc espai, aquests tipus de vehicles haurien d’estar en una altra ubicació i 
aquesta zona verda que sigui efectivament zona verda. Això es fa extensiu a qualsevol 
activitat, zona o cosa que volem fer en aquest barri.  
 
Avui també m’assabento que hi ha una zona per a gossos. Si estem parlant de fer 
zones polivalents, que siguin compartides per tota mena de gent, com pot crear 
l’Ajuntament una zona només per a gossos. No té cap sentit. Estem anant en contra del 
que realment hauria de ser el criteri de l’Ajuntament. Si Transformadors serà un espai 
d’ús compartit per a tota la població, si hem dit que en moltes zones passarà el mateix, 
ara no hi pot haver una zona nova que sigui només per a gossos. Això no continua el 
model de gestió de l’Ajuntament.  
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Jo el que li volia dir és això, si ens pot comentar si hi ha zones verdes en projecte, si ha 
augmentat la ràtio d’1,9 m² de zona verda al districte de l’Eixample, si hi ha previsió 
d’augmentar-la, si s’està fent alguna cosa quant a mobilitat. Una altra cosa molt 
important, ara es remodelarà la Diagonal, i en aquest cas s’ha de felicitar el Sr. Trias 
perquè ha optat per una reforma coherent. Voldria preguntar si han pensat a fer la 
remodelació de la Gran Via. Tenint en compte que ara Glòries serà un punt neuràlgic 
de la ciutat, caldria remodelar el tram de la Gran Via que va de Glòries a plaça 
Catalunya, s’hauria de pensar com si fos la Diagonal, i inclús pensar a fer passar el 
tramvia per allí, connectar el tramvia que ve del Besòs amb el que ve del Llobregat, la 
connexió es podria fer perfectament per la Gran Via.  
 
Això és el que volia dir. Recordar que si repassem les actes anteriors, que ara es 
poden repassar, pel que fa al tema de l’estació del Nord i dels gossos, en l’última acta 
va dir: «Jo sóc dels que creu que al parc de l’estació del Nord hi hem de fer alguna 
acció contundent. Jo mateix hi he estat algunes vegades en diferents hores per veure 
quin era el comportament. No hi ha ningú que no tingui el seu gos, que corre i salta». 
Això ho va dir l’any passat, i aquest any continua por los cerros de Úbeda. Mentre 
pensa el que ha de fer com a mínim ha de multar aquests comportaments incívics, no 
hi ha altra alternativa. Gos que no compleix la normativa s’ha de multar.  
 
Una altra cosa, per acabar, si el proper Consell de Barri el podrem veure en streaming. 
Moltes gràcies.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy  
 
Gràcies a vostè.  
 
Són moltes reflexions, idees i propostes. Si em deixo alguna cosa els demano que 
després m’ho demanin més concretament.  
 
Sr. Lafuente, respecte al tema del gir del carrer Marina i la proposta que vostè ha fet. 
Diuen que els polítics tenim paraules per a tot, és veritat, moltes vegades les decisions 
que prenem, i més des d’un àmbit de mobilitat o en altres àmbits ―per exemple, jo sóc 
el regidor d’Educació i toco temes d’educació, però no sóc pedagog ni planificador 
educatiu― es basen fonamentalment en anàlisis tècniques de professionals. I en 
l’àmbit de la mobilitat les reflexions que vostè ha fet les vam transmetre... no és que fos 
una resposta tipus per passar carpeta. Segurament vostè sap molt més de mobilitat 
que no pas jo, jo intento transmetre-ho a la gent de mobilitat, a la gent que té una visió 
no només de l’àmbit d’incidència sinó de tot l’entorn. En base a la transmissió d’aquesta 
informació que vostè ens ha fet arribar, i el que una altra persona també ha esmentat 
respecte al tema del gir del carrer Marina, ens diuen que no pot ser. És veritat que hi ha 
hagut un canvi substancial, a vegades en positiu o a vegades en negatiu, de com les 
bicicletes s’ordenen en el tram del carrer Marina. I en aquest tram, a diferència del tram 
que hi ha més amunt, s’ordenen a la part central del carrer. Jo mateix li respondré, 
miraré exactament la justificació tècnica i l’hi faré arribar, però ens diuen que en aquest 
carrer no veuen el gir, i proposen una volta que és més important que el gir que vostè 
planteja.  
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Sr. Miguel Lafuente 
 
Y al menos no podrían liberar el tramo de Gran Vía, el lateral de Gran Vía, para la 
gente que vive en esta zona, con un sello que ponga… Creo que son como 15 minutos 
más. Para la gente que tiene que ir a comer a su caja desde el trabajo es terrible.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Tinc les seves dades, deixi’m que li contesti. O ens veiem i ho parlem amb les persones 
que ens fan la proposta tècnica per solucionar aquestes alternatives. Vostè i jo discutim 
sobre un tema en què segurament jo li hauria de donar la raó, perquè pel que fa a la 
reflexió sobre la mobilitat tècnica tenim una àrea que la treballa, i li ofereixo aquesta 
transacció, si m’ho permet, per poder-ho contestar.  
 
Respecte al tema dels gossos, que s’ha dit reiteradament en aquest Consell de Barri. 
Parlaven de les normatives, de les lleis i ordenances. Pel que fa a l’Ordenança de 
tinença d’animals, intenta regular una part rellevant, que és l’increment dels animals de 
companyia a la ciutat de Barcelona, un increment exponencial els últims anys, i posar 
unes bases de compliment. Sempre hi ha una part molt rellevant, les ordenances les ha 
de fer complir l’Ajuntament, és veritat, tenen tota la raó del món. També és veritat que 
en un tema com aquest hi ha l’educació de la gent que té animals de companyia, i 
l’educació de tots nosaltres que convivim als barris. Hi ha un element no només de 
control dels agents i de l’autoritat municipal, perquè es poden imaginar que hi ha un 
bon tou de normativa a Barcelona, i el seguiment del compliment està en mans de la 
Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana té limitacions pel que fa al nombre d’efectius i 
arriben on poden, no arriben a tot arreu, no tenim un agent darrere de cada arbre 
vigilant. També hi ha un element de canvi de cultura. I potser no m’he expressat 
correctament. L’ordenança ens demana, i com a Ajuntament ho estem treballant des de 
la seva aprovació, que és molt recent ―encara no estem en un període d’aplicació 
ferma, estem en període d’adaptació―, estem a 10 mesos de l’adaptació definitiva de 
la norma. El que estem fent ara és veure quines limitacions té, quins problemes hi ha. 
El que vostès m’expressen en aquest Consell també em serveix perquè estem en 
aquest moment d’anàlisi per veure quines problemàtiques hi ha per continuar el seu 
compliment.  
 
Els espais d’esbarjo nosaltres els plantegem no com d’ús exclusiu, no només és una 
zona per a ús dels animals, sinó que està annexa a altres zones d’estada. No de jocs 
infantils, perquè considerem que no són compatibles, però estan envoltats de zona 
verda, pot ser que hi hagi zona de bancs o altres coses més. No és una zona exclusiva, 
no és un recinte només per a això. És veritat que pot ocupar una part important de 
l’espai. Per exemple, en el parc de l’estació del Nord, reitero el que ja vaig dir, hem 
sancionat i hem fet operacions d’informació, sobretot, però hi ha moltes sensibilitats. Jo 
mateix, així com els escolto a vostès, he rebut els propietaris d’animals que m’han 
vingut a veure, tots absolutament cívics, responsables, n’hi ha que no ho són, en tots 
els àmbits n’hi ha que no ho són, però hi ha un neguit per accedir a aquest tipus de 
zones perquè ha incrementat molt el nombre d’animals i sembla ser que a la ciutat de 
Barcelona no hi ha moltes opcions. A l’Eixample tenim una limitació d’espai per a tot, 
tenim limitació d’espai per fer un pavelló de bàsquet, tenim una limitació per fer més 
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parcs, tenim limitacions òbvies per la densitat de l’espai públic que tenim, no podem 
créixer o podem créixer molt lentament.  
 
El plantejament que hem fet a escala de districte i també a escala d’aquest barri és 
treballar tot aquest solar al costat del Bingo Billares perquè sigui una zona mixta on hi 
hagi una zona d’estada i també hi hagi una zona amb vegetació i bancs, que dóna un 
petit punt més verd a l’entorn. Alhora, plantegem un ús mixt de la plaça Tetuan, mixt en 
hores en què no hi ha concurrència pública, franges de nit i sempre amb unes 
restriccions determinades. Hem de veure com ho anem aplicant. I el tema que 
considero que és absolutament necessari és el parc de l’estació del Nord, perquè hem 
de compaginar el desenvolupament d’una millora de la zona actual de gossos, 
condicionar-la millor perquè tenim moltes queixes dels propietaris d’animals que estan 
en aquest entorn, i alhora fer complir la normativa i ser estrictes amb el compliment de 
la normativa, i sancionar. Jo sóc partidari d’informar primer, i després donar opcions, 
perquè sancionar... l’incompliment és obvi. Si no dones opcions, és obvi que infringiràs 
la normativa, has de donar opcions, per poder donar opcions hem de trobar espais, i 
per trobar espais els hem de condicionar.  
 
Estem treballant en el parc de l’estació del Nord, no és un procés fàcil, hi estem 
treballant per ampliar i millorar la zona d’estada actual a canvi que no hi hagi cap 
incompliment a la resta del parc. I en això estem treballant ara, estem dibuixant el 
projecte per poder condicionar aquesta zona, per millorar-la. Hi ha problemes i queixes 
en aquest entorn, no vénen a aquest Consell, però hi ha hagut centenars i centenars de 
signatures de queixes i estem treballant en aquesta direcció, segurament més del que 
hauríem de fer, i assumeixo la meva responsabilitat, estem treballant en aquests tres 
àmbits. I segurament no serà suficient perquè tenim reptes importants amb el tema de 
les zones verdes i com reduïm i ataquem el tema de la contaminació, que després m’hi 
referiré.  
 
Quant a Arc de Triomf, l’hi passaré a la gent de Ciutat Vella, a la meva col·lega de 
Ciutat Vella. A la finalització del passeig de Sant Joan s’acaba el nostre districte. Tots 
som Ajuntament, però és un tema administratiu, i ho passaré... a la vigilància de 
l’entorn, que és un entorn molt utilitzat per fer activitats de ciutat, tot aquell entorn és 
molt ample. Mirarem com ho podem treballar conjuntament.  
 
El Sr. Pascual, respecte al tema d’Ausiàs March 121-123. És un entorn privat, i 
nosaltres podem fer el que farem. Primer, constatar el que vostè ens ha dit avui, que és 
constatable, i després fer un requeriment municipal, perquè si es detecta alguna 
situació que genera insalubritat i altres coses, el propietari és el responsable de posar 
això al seu lloc.  
 
 
Sr. Antonio Pascual 
 
El que passa és que aquest propietari té molts pisos, fan obres... 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
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És igual. Nosaltres el localitzem i li enviem un requeriment perquè ho corregeixi, és 
igual si en té molts o en té un. Si hi ha algun tipus d’irregularitat, l’ha de corregir, li 
enviarem una notificació perquè ho faci, i si no ho faríem nosaltres de forma subsidiària. 
Aquest és el procés que li proposem fer, i en els pròxims dies en parlarem.  
 
La Sra. Tomàs, respecte a Nàpols 128. Em va enviar una carta, jo li vaig donar hora, va 
ser relativament ràpid, quan vam rebre la carta jo li vaig donar hora. Jo no vaig poder 
estar en aquella reunió perquè em van cridar per una urgència, hi va estar un 
col·laborador meu, el Sr. Joan Rodríguez, que és com si fos jo. Conec la problemàtica 
de la qual vostè parlava. L’Ajuntament té uns estàndards mínims que un solar o un 
edifici que no està en funcionament ha de complir, el propietari ha de ser responsable 
d’això. Nosaltres exigim a la propietat, via requeriment, que tingui l’espai en les 
condicions mínimes de salubritat. I això segurament és constant perquè és un espai 
que està tancat. L’edifici verd sí que el conec, la meitat del sòl és propietat d’aquest 
senyor i l’altra meitat és propietat de l’Ajuntament, ho conec bé. Com que és una única 
propietat i l’edifici és l’únic que hi ha, no el pots serrar i desenvolupar el que volem, que 
és ampliar molt més la zona verda. Estem en aquest procés, nosaltres exigim al 
propietari que ho mantingui en mínimes condicions, per tant, complint la normativa de 
salubritat, i per altra banda aquest senyor no pot fer res, i nosaltres tampoc, fins que no 
defineixi quin tipus de projecte vol. Quan aquest senyor defineixi el projecte, nosaltres 
valorarem si compleix la normativa, i a partir d’aquí comença el procés d’autorització de 
les llicències oportunes per poder fer el seu projecte, no pot fer qualsevol cosa. En 
aquest sentit, som molt curosos amb el compliment normatiu i no donem una llicència 
perquè sí, hi ha un seguit de procediments que farem complir sense cap mena de 
dubte. Vostè diu que vol fer oficines, no ho sabem. Quan entri la seva proposta de 
projecte la valorarem i si no es pot fer no l’autoritzarem i no hi donarem llicència.  
 
Acabo, perquè ha preguntat diverses coses. I si no li contesto tot, quan hagi acabat de 
contestar a tothom, hi torna a insistir o en parlem després, com vulgui.  
 
El tema dels coloms és el que li he dit, el tema de l’edifici és el que li he dit, també. La 
zona de gossos, he intentat explicar el fet que no només són els nostres... la idea és 
que sigui una zona verda. A l’espera que aquesta senyor ens digui què vol fer en el seu 
tros de parcel·la, ho autoritzarem o no, i podrem disposar de la meitat de la parcel·la, 
que és municipal, per poder ampliar aquesta zona verda.  
 
Respecte a la comunicació amb l’Ajuntament i la Sra. Velasco, ho miraré exactament.  
 
(Parla la Sra. Margarita Tomàs amb el micròfon apagat.) 
 
Vostè em va escriure a mi i jo li vaig donar hora.  
 
(Parla la Sra. Margarita Tomàs amb el micròfon apagat.) 
 
No ho sé, ho esbrinem. La Sra. Velasco és la tècnica de Patrimoni del Districte, ella té 
unes funcions. L’Ajuntament ha de contestar, no ho ha de fer necessàriament la Sra. 
Velasco. Mirarem en quin estat està. Un mes és un temps prudencial però a vegades 
triga una mica més de temps. Esbrinarem l’estat d’aquesta comunicació i intentarem 
respondre al més aviat possible.  
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El Sr. Nieves és el responsable de manteniment del Districte, un bon perfil per parlar 
dels temes que vostè ha comentat. És cert que a vegades les dificultats de connexió 
amb l’Administració o amb l’Ajuntament... és difícil però estem comunicats amb tothom, 
intentem arribar a donar-los resposta des de tots els àmbits.  
 
El Sr. del Prado parlava del tema de les motocicletes de Lepant-Padilla amb Diagonal, 
ho mirarem. Jo visc per allà i algun cop ho he vist. En les hores que hi passo no es 
produeix aquesta situació, però intento moure’m bastant pel barri i pel districte, camino 
molt, intento mirar, i no m’he trobat aquesta situació de manera regular, però me’ls crec 
totalment. Per tant, mirarem amb la Guàrdia Urbana quin dispositiu podem fer per 
intentar corregir això d’una manera permanent. Ho comprovarem i mirarem de corregir-
ho.  
 
Respecte a les problemàtiques vinculades als apartaments turístics, els habitatges d’ús 
turístic en aquests moments estan en suspensió de llicències, no se’n dóna cap més, i 
al nostre districte no se’n donarà cap més. De fet, en tenim més dels que ens 
pertocarien per l’ordenança. Per tant, tan bon punt vagin tancant no els reposarem, no 
donarem més llicències, anirem a reduir. Hi ha districtes que poden créixer, perquè en 
tenen pocs i la normativa marca un percentatge determinat. En el nostre cas anem a 
reduir-ne el nombre, en cap cas incrementar-lo.  
 
Els estatuts són la clau per protegir les comunitats de qualsevol activitat no volguda. Els 
apartaments turístics tenen un impacte molt rellevant els últims anys. Si tirem 15 anys 
enrere ningú en sentia a parlar, si tirem 5 anys enrere tampoc, si tirem 4 anys enrere 
tampoc, però els últims 2 anys s’ha incrementat més d’un 100% el nombre de 
llicències, per això vam aturar la situació i vam fer una ordenança. Però fa 5 anys en 
aquest Consell de Barri, jo no era al Govern, era l’oposició, no hi havia cap tipus de 
referència als apartaments d’ús turístic, no era un problema. Sí que és veritat que de 
comportament incívic dels veïns, sempre n’hi ha hagut casos, apartament turístic o no, 
sempre hi ha hagut queixes de soroll. El tema de l’apartament turístic és un element 
afegit, perquè n’hi ha més. Són persones rotatòries, depèn molt de l’educació de la 
gent, etcètera. Tenim aquest problema.  
 
Nosaltres, com a Districte, quan vam detectar el problema ja ens vam avançar. 
Recordo que abans de ser regidor del Districte ja vaig anar a casa seva, no sé si se’n 
recordarà. Com a Districte, quan vam detectar l’increment del nombre d’habitatges d’ús 
turístic, vam fer dues coses. No teníem la normativa, per tant, no podíem donar 
resposta, era un embolic, moltes queixes, després tot això es matisa bastant perquè no 
són tantes queixes, tot i que les que hi ha són molt contundents, però no són tantes. 
Vam detectar que les comunitats eren un colador per a tot tipus d’activitats que es 
desenvolupaven en un moment de crisi. Què vam fer? Amb els instruments que teníem 
com a Districte, vam fer un pla específic de suport als propietaris o llogaters de finques 
on hi hagués habitatges d’ús turístic per ajudar-los i acompanyar-los en el procés de 
denúncia i tot plegat. A la pàgina web del Districte tenim un manual dirigit als veïns per 
advertir-los i assessorar-los en el tema dels habitatges d’ús turístic no volguts al 
domicili. També estem a disposició, a través de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament 
―cada districte té la seva―, per acompanyar en tots els processos de suport als 
propietaris i llogaters dels immobles que tenen aquesta situació.  
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Però sempre insistim en una cosa, els estatuts de la comunitat són claus. Vam 
contactar amb els administradors de finques, vam insistir en el fet que si hi havia 
aquesta situació modifiquessin els estatuts per poder blindar-se. A partir d’aquí, si està 
en els estatuts de la comunitat, aquesta finca està blindada. Si algú infringeix els 
estatuts, nosaltres no entrem en la interpretació dels estatuts, és una qüestió judicial, 
però sí que entrem en el compliment de la normativa vigent. Tots intervenim per la via 
administrativa i fem corregir les situacions: avís de sanció, revocació de llicència, 
etcètera.  
 
Passa exactament igual amb els aires condicionats, amb els decibels de so dels 
habitatges, no només per a habitatges d’ús turístic sinó per a qualsevol habitatge, hi ha 
uns límits legals per intentar mantenir una mínima convivència als immobles i, si això 
no es produeix, l’Ajuntament intervé. Distàncies d’aires condicionats, la norma marca 
que al terrat, i això és el que nosaltres fem complir, i retirem aires condicionats de 
manera sistemàtica de finques que no compleixen aquesta normativa. Sancionem i 
d’alguna manera corregim aquesta situació, tenint en compte la gran quantitat 
d’immobles que hi ha al districte, i molta gent busca l’escletxa legal per fugir-ne. 
Arribem tard però arribem, i en aquest sentit tothom ha d’anar corregint aquestes 
actituds.  
 
El tema de calderes i tot plegat, quan ho diu a Indústria ho està dient a la Direcció 
General de Seguretat Industrial, però això només és en la certificació dels aparells, 
etcètera. Estem parlant del funcionament dels aparells i aquí hi entrem com a 
Ajuntament. Si un aparell fa soroll, emet fums, etcètera, Seguretat Industrial li dirà que 
denunciï l’empresa que ho ha fabricat perquè ho ha fet malament, però el funcionament 
de l’aparell és responsabilitat de l’Ajuntament. No vagi a la Direcció General de 
Seguretat Industrial, vagi a l’Ajuntament...  
 
 
Sr. Julio del Prado 
 
...la instal·lació de la sortida de fum.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
La molèstia que pot generar això no té res a veure amb Seguretat Industrial, per tant, 
no té res a veure amb Indústria, sinó que té a veure amb l’Ajuntament. S’obre expedient 
i ens el fan arribar els serveis municipals. Això vol dir que hi ha un expedient obert, això 
vol dir que si es constata tot això i la foto és la prova, s’acaba comunicant a l’infractor 
que hi ha aquest element, que l’ha de retirar, la sanció pertinent si escau i, per tant, o la 
retira o l’hi retirem. A vegades això és llarg en el temps, perquè hi ha un seguit 
d’elements de protecció jurídica que fan que el denunciat pugui interposar recurs, vista 
d’expedient, etcètera. Jo no sóc advocat però en qualsevol cas això és així. Si la 
persona que denuncia té raó, ho dilatarem molt però s’acabarà corregint.  
 
Sr. Julio del Prado 
 
(Parla amb el micròfon apagat.) 
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Com els compressors... 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Exactament el mateix, o una discoteca que no té insonorització, o un restaurant que no 
sé què li passa, el que sigui.  
 
 
Sr. Julio del Prado 
 
(Parla amb el micròfon apagat.) 
 
Gas Natural puede llegar a precintar... 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Sí, però això és una altra cosa, si hi ha algun tipus de problemàtica de la mateixa 
instal·lació.  
 
 
Sr. Julio del Prado 
 
(Parla amb el micròfon apagat.) 
 
Y de salida de humo. 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
També, però és competència nostra. Hi ha unes condicions de projecte que fan que hi 
hagi una inspecció, ho pot precintar perquè és la companyia, però és un element de 
control del funcionament de la instal·lació. No si molesta o no molesta, aquí hi ha gas, 
aquí s’escapa, precintem la instal·lació, i després ens avisen a nosaltres perquè 
intervinguem.  
 
La Sra. Mallén, pel que fa a Marina, exactament igual que li he dit a aquest senyor. Si 
vol, després em passa les seves dades. La tinc molt vista.  
 
Gossos a la Carretera d’Horta, parlarem amb la Guàrdia Urbana per veure de quina 
manera podem fer dispositius en hores no fixes. La mala educació de la gent, en molts 
d’aquests temes, és indignant. Però crec que corregir totes aquestes actituds al 100%... 
és una tendència i, per tant, si en hores diverses s’intervé i se sanciona, això va 
corrent, i entre tots anem ajudant que es vagi acabant, fent les coses ben fetes. Veure 
si podem fer operacions aleatòries que permetin donar un avís molt clar a la gent que 
infringeix aquest tipus de normes. En les franges horàries en què creieu que més 
incivisme es pugui provocar, fem algun tipus d’acció concreta en aquest entorn, i mirem 
si hi ha una correcció del comportament d’aquests propietaris, que per normativa han 
d’anar amb el gos lligat, si no és una zona d’ús mixt en hores en franges determinades.  
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Semàfor...  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Direm a la brigada de Parcs i Jardins que ho podin. Ens ajuda que ens ho digueu.  
 
La Sra. Pons, aquí tenim una situació, que és un pas de vianants. A Nàpols hi ha un 
pas de bicicletes i dos metres més avall un pas de vianants. Què succeeix? Que els 
vianants passem pel pas de bicicletes, perquè és el més ràpid i el més recte. 
 
(Parla la Sra. Pons amb el micròfon apagat.) 
 
El pas de vianants està més avall.  
 
(Parla la Sra. Pons amb el micròfon apagat) 
 
És més còmode perquè vas recte i talles més camí. El pas de vianants hi és, però està 
dos o tres metres més a baix. Sí, perquè hi ha una entrada o sortida de l’aparcament de 
l’estació del Nord.  
 
 
Sra. Catalina Pons  
 
Has de creuar la carretera de Ribes.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Correcte. Jo dic al creuament de Nàpols. La via, la carrereta de Ribes, té una 
particularitat, no és una carretera. Potser l’hem de senyalitzar d’una manera més 
visible, és una via on el cotxe no té preferència.  
 
 
Sra. Catalina Pons  
 
El problema són els vianants.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
No és un carrer normal. És un carrer que si hi ha un vianant el cotxe s’ha d’ajustar al 
vianant, per això no hi ha pas de vianants, perquè els vianants poden passar per on 
vulguin. Què passa? Que quan la gent gira per Roger de Flor, per la benzinera, entren i 
es pensen que és un carrer normal i corrent, però és de prioritat invertida. Potser no és 
prou clar, però la prioritat invertida vol dir que el cotxe no és prioritari, i si hi ha quatre 
persones que passen per allà, el cotxe s’espera. Per tant, no és necessari un pas de 
vianants per creuar aquest carrer.  
 
 
Sra. Catalina Pons 



Acta del Consell de Barri del Fort Pienc  4/3/2015    30 
 

 
Les bicicletes.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Les bicicletes també, no tenen prioritat. Segurament també és un problema de 
senyalització i que no tenim moltes vies d’aquestes, mica a mica n’anem fent més, i 
hem d’anar evolucionant en aquest tipus de vies en les quals el vianant... al final és 
qüestió d’anar consolidant aquesta cultura. Possiblement a través d’algun tipus de 
senyalització més evident podríem fer-ho. Quan diem això hi ha gent que es posa les 
mans al cap, en qualsevol cas, mirem com ho podem visualitzar més.  
 
 
Sra. Catalina Pons 
 
Qui tenen el dret total són les bicis, en canvi un vianant... 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
No, exactament igual que nosaltres com a vianants. Un altre element que entre tots 
hem de millorar, el tema del canvi cultural que significa la incorporació important de la 
bicicleta a la ciutat, i que genera molt conflicte perquè és un canvi cultural. Ara has de 
mirar dreta i esquerra, abans només miraves en un sentit, ara hi ha carrers de bicicleta 
de doble sentit. I això també implica un canvi a l’hora de creuar els carrers. Com que és 
una ciutat que la gent la té interioritzada amb cotxe o caminant, els passos de vianants 
a vegades són com un suggeriment, la gent passa per on sigui. La velocitat de la ciutat 
és una velocitat humana, i tothom calcula. A altres ciutats d’Europa on la bicicleta és 
molt present, et poses les mans al cap. A Holanda, a Dinamarca, et poses les mans al 
cap quan veus com va la gent amb bicicleta, es posen per tot arreu, quedes col·lapsat. 
Algú discuteix el nivell de civisme d’aquests països? Jo no ho discuteixo, però van per 
tot arreu, no tenen cap tipus de problema, i prioritat total, i qui para són els cotxes. Són 
evolucions de mentalitat, nosaltres ho hem viscut fa molts pocs anys i ens genera 
neguit, perquè no hi estem acostumats. Cada cop la gent que porta bicicleta és més 
responsable, n’hi ha molts més cada dia, i els incívics es veuen molt, però hi ha molts 
usuaris de bicicleta a Barcelona, en els últims anys s’ha incrementat. Crec que és una 
bona opció però genera neguit, amb la gent gran, amb la gent que anem amb nens, 
perquè no controles. És aquest element d’evolució cultural. Pel camí, sanció, 
informació, senyalització, més evident i més visible perquè si no, no ens en sortirem.  
 
El tema de la feina d’informadora que fa respecte al turisme a la sortida del metro, a 
l’estació d’autobusos, etcètera. Ens passa a molts, quan anem caminant pel carrer ens 
pregunten... el meu anglès millora de manera exponencial parlant amb la gent. Aquest 
problema l’hem detectat i estem dibuixant un pla de senyalització de barri i de districte, 
per canalitzar d’una manera més efectiva el turisme. També ens passa a la Sagrada 
Família, al Fort Pienc, a tots els barris del nostre districte tenim afluència de molta gent, 
al voltant de l’estació encara més, i estem acabant d’ultimar una senyalització 
específica perquè la gent no hagi de preguntar-nos tant i estigui més orientada a la 
sortida del transport públic. Incrementar el nombre de senyalitzacions i millorar-ne la 
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qualitat perquè els itineraris siguin més efectius. Hi estem treballant amb ganes de 
posar-ho en funcionament i corregir aquesta situació.  
 
La Sra. Punsola ha marxat. 
 
I el Sr. Alonso. Abans parlàvem del tema de la comunicació dels consells de barri. 
Nosaltres tenim l’estratègia de col·locar un avís d’escala a cada tres escales. No ens en 
sortirem, però en qualsevol cas tenim alguns punts d’informació, que suposadament 
són llocs on la gent pot... en aquest barri hi ha la biblioteca, la pàgina web del districte, i 
també tenim una cosa que és important, via Twitter comuniquem a uns 4.500 seguidors 
del districte totes les convocatòries que fem. No és un Twitter per fer publicitat del 
regidor sinó que és per avisar de totes les reunions que puguin interessar als veïns. 
Són vies de comunicació que intentem per arribar al màxim de gent possible.  
 
«No tinc Internet», «no passo pel centre cívic ni per la biblioteca», «no tinc cap panell 
d’informació a prop», a través d’alguna entitat com l’Associació de Veïns, mirem si ho 
podem posar a les escoles... Sempre ens quedarà gent a la qual no podrem arribar, és 
veritat. Les audiències, els plenaris, els consells de barri... hauríem d’enviar una carta 
personalitzada a cada família d’aquest barri, i no ho podem fer, no tenim aquesta 
capacitat. Vostès estan aquí i suposo que han vingut per molts canals diferents. També 
els he de dir que la gent per venir a escoltar no vénen, vénen perquè tenen un 
problema molt determinat, o un suggeriment o una aportació determinada.  
 
També em poden enviar un correu electrònic a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament. Sempre ho explico, però no va a la meva secretària ni al gerent, va 
directament al meu mail, és una comunicació bastant directa. Poden enviar una carta al 
Districte, etcètera. És veritat que no ens en sortirem mai al 100% perquè hi haurà gent 
que no ho veurà. És presencial, i nosaltres a la nostra vida diària tenim moltes històries, 
i potser aquest dia a aquesta hora la gent no pot venir. Hi ha les actes, hi ha una sèrie 
de dispositius amb els quals podem connectar. Intentem-ho. Ja els dic que suspendrem 
segur perquè sempre hi haurà grans espais foscos als quals no podrem acabar 
arribant, però si més no tot ha de quedar molt visible. La tecnologia ens ajuda a fer-ho, i 
agraeixo la reflexió que els elements que tenim no només són pel bé de tots plegats 
sinó que queden en un document i en uns compromisos. I sense voler polemitzar, aquí 
ve la feina de col·laboració amb les entitats dels barris.  
 
Abans d’aquesta sessió hi ha una sessió anterior en la qual l’Associació de Veïns i els 
grups polítics treballem com està tot des de l’última sessió, fem un repàs de l’acta i 
mirem quins temes estan pendents, ens treuen els colors, ens diuen quines coses no 
estan bé i coses noves que apareixen. Per tant, ja venim amb les idees del que ens 
trobarem aquí, i és una manera de millorar l’eficiència de treball.  
 
Pel que fa al streaming, en aquest moment fem amb streaming el Plenari del Districte, 
amb una molt baixa audiència, que és lògic perquè són sessions una mica aspres i 
pesadíssimes. L’experiència a tot Barcelona dels plenaris de districte per streaming 
l’hem fet a l’Eixample. Jo veig difícil que això s’estengui als consells de barri. Té el seu 
cost, i a través de les actes intentem ser molt transparents a l’hora d’anunciar-ho, a 
l’hora de transcriure les sessions perquè quedin molt clars els compromisos. Sóc molt 
sincer, crec que serà complicat, de moment consolidem els plenaris de districte. Crec 
que a la llarga les audiències s’acabaran fent, perquè hi ve tothom, qui no ha pogut 
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venir al consell de barri pot venir a l’audiència a plantejar els seus neguits i les seves 
propostes. Però sóc sincer, veig complicat que els consells de barri es puguin fer amb 
aquest dispositiu fins que no estigui molt consolidat. Potser d’aquí a uns anys 
malauradament no ens veurem les cares, ho farem a través de videoconferència o de 
streaming. Crec que mica en mica anirem avançant. En aquest sentit, Barcelona té un 
bon recorregut, en altres coses fallem però en el tema tecnològic anem avançant de 
manera molt efectiva.  
 
Zones verdes i què podem fer per reduir un dels problemes que tenim, que és la 
contaminació. S’ha reduït la contaminació els últims anys. Alguna discussió havíem 
tingut en aquest Consell amb vostè fa uns anys. Una cosa important que cal posar en 
valor és que ara sabem el que ens passa, fa 50 anys no sabíem què ens passava, fa 
30, fa 20, fa 15 anys no sabíem què ens passava, no hi havia indicadors, no hi havia 
sondatge. Dir que ara tenim més contaminació que abans no és veritat. A quatre 
passos d’aquí hi havia unes fàbriques que tenien unes xemeneies que produïen una 
contaminació brutal, no hi havia cap filtre de res. Barcelona era una ciutat industrial i 
tenia una indústria pesant, i això no hi és. Per sort, l’aplicació de les normatives 
europees ha marcat la identificació d’on tenim el mal i la correcció dels grans 
problemes que tenim a Barcelona. Això vol dir que d’una part ja no ens en recordem. 
També estem ordenant el trànsit, amb molta lentitud. Pel carrer Aragó entraven tràilers i 
vehicles pesats, i l’any 1992 molts d’aquests temes es van solucionar amb les rondes.  
 
Ara tenim altres problemes, aquesta societat és molt dinàmica, molt potent, hi ha molta 
mobilitat i tenim tot el tema dels vehicles elèctrics, que per desgràcia encara està a les 
beceroles. Com a ciutat estem apostant molt per estimular el vehicle elèctric des de 
l’òptica de fomentar la indústria i estimular la flota municipal, no d’autobusos, que és 
progressiva, que es va renovant, però primer es va utilitzar el tema del gas com un 
element mixt... a l’Eixample hem incorporat un seguit de vehicles nous de Guàrdia 
Urbana, motocicletes elèctriques, que tenen les mateixes prestacions que les de 
combustió, inclús millors, i s’incorporen ja, estan a punt d’arribar. Per tant, estem 
canviant la flota municipal de vehicles. Els vehicles de neteja tots són elèctrics, els 
vehicles que netegen el carrer.  
 
 
Sr. X 
 
Els taxis?  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Amb els taxis tenim un problema, que depenen del titular de la llicència. Però hi ha uns 
estímuls d’incorporació de vehicles híbrids, i incorporació de vehicles elèctrics 
directament, s’està estimulant que vagin entrant. Com que depèn de la inversió del 
titular, va sent una mica més lent. Els recorreguts dels taxis per la ciutat són 
relativament curts, menys si van a l’aeroport, i crec que la cosa s’anirà implantant. És 
veritat que és qüestió de preu i d’ajudes, de punts de càrrega...  
 
Pel que fa als punts de càrrega, en tot el programa de pàrquings de l’Ajuntament de 
Barcelona —molt criticat, per altra banda, perquè diuen que és una empresa mixta per 
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recaptar diners—, hi ha l’obligatorietat de posar punts de càrrega elèctrica a tots 
aquests pàrquings de titularitat mixta municipal i privada. Per tant, donar més opcions 
als usuaris. Posada en funcionament de punts de càrrega als carrers. Estem 
començant a localitzar i a ubicar aquest tipus de... Tot just hem aprovat el fet de la 
gratuïtat de zones per als vehicles elèctrics. Zona verda per a vehicles elèctrics de fora 
de Barcelona, estimular que la gent de fora de Barcelona vingui amb vehicles elèctrics. 
Autobusos, hem fet tot el canvi de la xarxa ortogonal. La flota es va renovant.  
 
Una matisació que hem d’explicar bé, el tema pressupostari. Ara estem en la millor 
situació econòmica i financera de l’Ajuntament al llarg de la seva història? No. Estem 
millor que la Generalitat? Sí, no és gaire difícil estar millor que la Generalitat, perquè 
està en una situació molt crítica financerament. Des del punt de vista d’inversió, estem 
en el millor moment de la nostra història? No, a molta distància. Tenim capacitat 
inversora? Sí, però molt menor que la que hi havia fa un temps enrere.  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
I tant, molta més. Fa sis anys hi havia inversions anuals de 800 milions. Nosaltres amb 
prou feines hem pogut invertir 400, 450, 500 milions aquest mandat. N’hem tret molt de 
suc, perquè amb la dificultat que tenim en aquests moments, que hi hagi una 
administració que pugui invertir és un autèntic miracle. Però no amb els diners 
d’inversió que s’aplicaven l’any 1992, 1993, 2001 o 2002. El que sí que és veritat és 
que hem fet un sistema de priorització de la inversió que fèiem, i hem collat molt 
l’operador, hem collat molt les empreses. Baixes del 30 i del 40%, per això hem de 
vigilar molt les prioritats de garantia, perquè la gent vol guanyar els concursos de 
qualsevol manera, fan baixes, i després resulta que no fan bé la feina. Hem de cuidar-
ho, això, és molt important.  
 
Ja m’agradaria tenir la mateixa capacitat inversora de fa 10 anys, firmaria ara mateix. 
Amb la meitat ja em conformaria.  
 
 
Sr. Xavier Alonso 
 
L’IBI es continua recaptant.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
L’IBI es continua recaptant, els impostos de la ciutat continuen congelats. Hem congelat 
impostos, menys l’IBI perquè l’Estat ens obliga a apujar-lo. Tot allò que és competència 
nostra, des de les escoles bressol fins als impostos que no tenen tram estatal, els hem 
congelat i en alguns casos els hem abaixat, a les instal·lacions municipals, tot el que 
són quotes perquè entenem que la gent està passant una situació molt complexa. 
Tenim un atur més baix que la resta del país, a l’Eixample un 11%, a la resta de la 
ciutat un 16%, la mitjana de Catalunya és un 23%, segons les últimes dades i, per tant, 
la gent ho està passant molt malament.  
 
Bona situació de les finances? Sí, jo estic molt content d’haver pogut desenvolupar 
coses en l’àmbit de districte que en altres circumstàncies haurien estat difícils en altres 
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administracions, però la millor no. Transports municipals de Barcelona, 550 milions 
d’euros de dèficit. Què fem? Renovem la flota, la renovem però anem reduint el dèficit, 
perquè si no els nostres néts pagaran el nostre deute? En aquest sentit, el parc de TMB 
es va renovant, es van incorporant nous vehicles, la flota de TMB és molt bona 
respecte a flotes d’altres llocs. Tenim altres conflictes, no només amb els vehicles... 
 
 
Sr. Xavier Alonso  
 
Cal tenir televisions de plasma dins els autobusos?  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Hi ha algunes proves a les marquesines de les estacions, i crec que a la llarga la 
tecnologia a tots els nivells s’anirà implementant. Barcelona és un exemple d’això a tots 
els nivells, i mica en mica, pels que són iniciats en la tecnologia i sobretot pels que no 
ho són, acompanyar-los en aquest trajecte vol dir quotidianitat, vol dir transport públic, 
vol dir escoles, vol dir centres cívics i biblioteques, vol dir que la tecnologia està molt a 
prop, per tant, les pantalles tàctils són factibles.  
 
Al transport públic, al metro hi ha pantalles, no són tàctils, mica en mica. A les 
marquesines ara s’està fent una experiència de pantalles d’informació de ciutat, on tu 
pots fer alguna gestió, s’ha fet alguna prova, i quan funcioni s’anirà implementant. Són 
dispositius molt cars, i els hem de provar abans de fer la inversió.  
 
Per finalitzar, remodelació de la Diagonal i remodelació de la Gran Via. No ho sé. La 
configuració de la Gran Via és relativament semblant. És veritat que és un dels eixos 
bàsics d’entrada a la ciutat, travessa tota la ciutat com una espasa, no només el 
districte. Crec que no tenim previst fer passar el tramvia per la Diagonal, tampoc tenim 
previst fer passar el tramvia per la Gran Via, en aquests moments. Això no vol dir que 
d’aquí uns anys tot estigui en condicions millors per poder-ho fer, però en aquests 
moments no està previst. La inversió en metro és molt cara, la inversió en tramvia és 
més barata però també és molt cara, i en aquests moments invertir en un quilòmetre 
d’infraestructura de tramvia és prohibitiu. A Barcelona s’aguanta, però a tot arreu on 
s’han desenvolupat infraestructures de tramvia i no hi havia prou massa i prou coixí 
d’inversió se n’ha anat a l’aigua, les inversions a l’Estat pel que fa al tramvia. És una 
inversió molt contundent, menys contundent que el metro però molt contundent. 
L’impacte de millora respecte a la mobilitat és obvi, però l’impacte en l’entorn del 
tramvia és molt dur. No és com l’autobús, hi ha vies, hi ha catenàries, hi ha estacions. 
Fa un gran servei però no és la solució a tots els problemes. I és una inversió molt 
contundent i en aquests moments, i ho puc dir amb tota tranquil·litat perquè l’alcalde ho 
ha expressat, no tenim previst fer-lo passar per la Diagonal, ni tampoc per la Gran Via.  
 
Remodelació de la Gran Via? No ho sé, ho mirarem. Seria una aposta molt potent, 
sempre que tinguem solucionat Glòries. Glòries ens ha de donar molta informació 
respecte a com es viurà la ciutat en el futur, i com s’accedirà a la ciutat. I si la gent 
percep que això de Glòries és, com ha estat sempre a la història, quatre arbres que 
posem d’alguna manera en les cinquanta remodelacions que hi ha hagut de l’entorn, o 
bé és un canvi de visió, que el nus viari no està dins la ciutat sinó està fora. Si 
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aconseguim fer aquest canvi segurament el plantejament de la Gran Via serà diferent. 
Si no aconseguim fer aquest canvi, si la gent no percep que el nus viari no és Glòries, 
sinó que el nus viari es fa a no sé on, i tu entres a Barcelona des de més lluny i no vas 
per una via... segurament l’ús de la Gran Via serà menor. Si és així, i si es redueix el 
flux... Si no és així ens exposem a un col·lapse, i això és complicat.  
 
 
Sra. X 
 
Està previst que l’estació del Nord quedi com està, pel que fa als autobusos?  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
De moment sí. Hi ha l’estació a la Sagrera, que serà estació ferroviària i d’autobusos, 
que descongestionarà Sants, com a estació d’autobusos. Cal veure com es distribueix 
de manera més eficient el transport d’autobusos interurbans per la ciutat. L’estació del 
Nord ha anat molt bé els últims anys per gestionar això, perquè amb Sants no en 
teníem prou. Amb la Sagrera la idea és fer un canvi radical en el tema de la mobilitat. 
No pot ser que una de les estacions centrals interurbanes estigui a plaça Catalunya, no 
té sentit. Quan tinguem estacions importants, com la del Nord o la Sagrera, que facin 
que la gent amb transport públic pugui accedir al centre de la ciutat, traurem una imatge 
que crec que no és bona, que és tenir al centre de la ciutat autobusos d’Olot, uns altres 
de on sé on, Sagalés per un lloc... Tan bon punt tens estacions potents això ho 
elimines, i també millores la mobilitat, i redueixes les molèsties i la contaminació.  
 
Els autobusos tenen prohibit tenir el motor en marxa si no estan en recorregut. I si el 
tenen en marxa ho fan malament i se’ls ha de poder dir que no, i fins i tot sancionar, 
sobretot a l’estiu. Tenim la mateixa normativa que qualsevol altra ciutat d’Europa, i 
l’intentem fer complir.  
 
Alguna qüestió?  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Tornant al tema de l’edifici verd, no sé si ha quedat prou clar un punt. Una cosa és el 
que vam parlar que es tapessin els forats, i una altra cosa és l’escrit que vaig enviar a 
la Sra. Velasco referent a la façana d’aquest edifici. M’ha semblat entendre que vostès 
estan pendents del que vulgui fer el propietari per arreglar la façana.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Com que és un espai provisional i s’hi ha d’actuar d’alguna manera, no demanem que 
la façana estigui nova i impecable, demanem que reuneixi les condicions de seguretat. 
Tenim l’obligació de transmetre-l’hi al propietari, i ho ha de garantir. No li podem 
demanar al propietari que faci una façana nova d’un edifici que encara no té, però sí 
que no generi cap tipus de perill per a la gent que passi pel costat, que no perilli la seva 
seguretat. Però és un tema de seguretat, no d’estètica. Els nostres tècnics comproven 
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que això sigui així. Si no és així, se li requereix i ho ha de fer. Estic convençut que les 
condicions de seguretat d’aquesta façana són correctes, no ho són estèticament, és 
obvi, és un edifici en desús que s’ha d’enderrocar, però no hi ha perill per a ningú que 
passi per allà ni que visqui al costat.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Perill em sembla que no n’hi ha, però estèticament la façana... 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
És que ha d’anar a terra, l’estètica no em preocupa.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Quan? Si fa 40 anys que està així.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Està en precari. Quan sigui.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Però no tot ha d’anar a terra, perquè no tot és de l’Ajuntament.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Ha d’anar tot a terra, és tota una unitat. Hi ha una copropietat, però és un edifici, no 
dos. Per tant, s’ha de tirar tot. Nosaltres hi estem disposats, l’altre propietari també hi 
ha d’estar disposat. És com un bloc de pisos, si un dels propietaris no hi està d’acord, 
no hi ha acord. Nosaltres li exigim que aquest espai no ha de generar cap tipus de perill 
a l’entorn. Si això es garanteix, objectiu aconseguit. Quan aquest senyor aclareixi les 
seves idees i faci el que hagi de fer, nosaltres, que ja estem disposats a enderrocar la 
meitat d’aquest solar, ho farem, i ho farem junts, alhora, perquè l’edifici és un.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Però si aquest senyor no té l’obligació d’edificar res, fa 40 anys que està així, si ell no 
vol edificar... 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
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Poden passar moltes coses.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Jo citava uns articles de l’Ordenança d’usos i paisatges que no permeten tenir els 
edificis d’aquesta manera. Degrada tot l’entorn.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Un edifici en desús no és un edifici en ús. Un edifici en ús ha de complir condicions 
tècniques i estètiques. Un edifici en desús, o no utilitzat, abandonat, només ha de 
complir una cosa, que és la responsabilitat penal del propietari, que no generi mal a 
tercers. Això es compleix? Doncs ja està. No té l’obligació de fer res més. Ni té 
l’obligació de canviar la façana, ni de posar-hi mosaic, etcètera.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Però és que hi ha afegit aquests ferros.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
No generen cap perill en l’entorn. És una estructura que permet poder fer les 
operacions de manteniment de la part de dalt perquè no caigui.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
O sigui, que ho tindrem 40 anys més.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
O no. No ho sabem.  
 
La part que és totalment nostra l’hem enderrocat, que és la cantonada.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Falta un tros més per enderrocar.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Sí, però la part que ens queda per enderrocar és la que tenim en copropietat amb 
aquest senyor. La que era nostra al 100% és la que s’ha enderrocat.  
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Sra. Margarita Tomàs 
 
Quants metres més o menys...? 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
És la meitat.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
La part aquella tan gran de ferro també...  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
La meitat.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
La meitat del que hi ha ara...? 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
No ho sé exactament, però és la meitat... És igual, és tota una propietat, però ens 
tocaria la meitat.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Aleshores, quan ho té previst fer l’Ajuntament?  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Vostè i jo hem entrat en bucle. El tema és que fins que no hi hagi el que aquest senyor 
vol fer a la seva part, no podem entrar allà, potser ens ho regala, no ho sé... Si ens ho 
regala, ho tirarem tot.  
 
 
Sra. Margarita Tomàs 
 
Això no és una solució per treure el que tenim allà, aquella part degradada.  
 
 




