
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  
 

 

Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Comas, 18, 1r 
08028 Barcelona 
93 402 70 00 
serveisjuridicslescorts@bcn.cat 
www.lameva.barcelona.cat/lescorts 

ACTA NÚM. 2/2015 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

A Barcelona, el dia 28 d’octubre de 2015 i essent les 19.00 hores, es reuneix l’Audiència Pública 
de l’Estat del Districte de les Corts a la Sala de plens de la seu, ubicada a la plaça Comas, 18, 
planta soterrani 1, sota la presidència de l’Im. senyor Francisco Sierra López regidor-president 
del Consell del Districte i l’assistència de l’Ima senyora Laura Pérez Castaño, regidora del 
Districte de les Corts, així com el gerent del Districte senyor Joan Cambronero Fernández, el 
director de Llicències i Espai Públic senyor Albert Bassas i Parcerisas, el director de Serveis a 
les Persones i Territori, senyor Xavier Cubells i Galles, la directora de Serveis Generals senyora 
Cristina Suñé i Ruiz i l’intendent de la Guàrdia Urbana senyor Jordi Verdaguer i Gladich, tots ells 
assistits per la secretària que subscriu, senyora Meritxell Cusí i Pérez. 

Entre el públic també es troben presents els consellers senyors i senyores Albert Pérez i Núñez, 
Tatiana Guerrero Muñoz, Lídia Gàllego Andrès, Cristian Sais Fetthauer, Àngels Ventura Gol,
Rodolfo Mancho Iglesias, Èric Manzano Casalins, Matías Ramón Mendiola, Pau Guix Pérez, 
German Prado Pérez, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero Sánchez, Míriam Casanova 
Domenech, Xavier Cañigueral Gonzalez i Marc Faustino Vidal. 

El president dóna la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió presentant a unes 
noves figures: els facilitadors que ajudaran dinamitzar la present sessió i a les persones presents 
que hagin d’intervenir. A continuació cedeix la paraula a la regidora del Districte que també dóna 
la benvinguda a tots els presents i explica que la idea de la facilitació resulta de com entenen ells 
la participació: d’una manera interactiva i constructiva i ajudar a calibrar i gestionar totes les 
propostes que puguin sortir.  

El dinamitzador explica que hi ha quatre grans blocs i que es comença pel canvi de nom de la 
Gran Via cedint la paraula al públic. 

Primerament cedeix la paraula a la senyora Avelina Viana que diu que no està d’acord amb el 
canvi de nom ja que els ocasionarà moltes molèsties. 

A continuació la senyora Helena Urube pren la paraula i es mostra d’acord amb aquesta opinió. 
Considera que aquest canvi de nom ocasionarà moltes molèsties als veïns.  La senyora Maria 
Plaza és de la mateixa opinió, ja que té un restaurant en aquest carrer i tant ella com els seus 
fills han nascut allí i considera que és una qüestió d’identitat i canviar el nom li sembla una falta 
de respecte als veïns. 

El senyor Jose Luis Calvo Vidal que a més d’estar d’acord amb les consideracions anteriors 
afegeix que la història és la història i no es pot canviar. 

El senyor Carles Scoles, secretari de l’Associació de Veïns del Camp Nou, incideix en els 
problemes que suposa canviar el nomenclàtor. I que amb el nou govern més social, hi ha altres 
problemes de pobresa. 
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La senyora Maria Assumpció Blanco, en representació de l’Associació de Veïns de Zona 
Universitària, insisteix amb els problemes que suposa el canvi de nom. 

El senyor Miguel Ramírez no afegeix més arguments, i mostra la seva disconformitat al canvi de 
nomenclàtor. 

La regidora explica que la proposta de canvi de nom de l’avinguda Carles III sorgeix d’un prec 
que va presentar Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona per revisar el 
canvi dels noms d’alguns carrers, Els dotze canvis que es van proposar: Passeig de Joan de 
Borbó, la plaça de la Reina Maria Cristina, Avinguda de la Reina Maria Cristina, Passatge 
d’Isabel II, Avinguda de Joan de Borbó, Passeig d’Isabel II, plaça de Joan Carles I, Carrer 
d’Alfons XII, Avinguda Princep d’Astúries, carrer de la Reina Cristina, carrer de la reina Victòria i 
Moll Príncep d’Espanya. En cap cas es va proposar Avinguda Carles III. El que es farà en el 
Districte és crear una Comissió dins del Consell de Presidència per revisar amb els veïns 
aquesta qüestió. Recorda que la tinenta d’alcaldessa, Laia Ortiz, va fixar que aquesta revisió 
serà de la ciutadania que hi viu al carrer afectat. 

La senyora Tatiana Guerrero explica que al haver-hi una proposta d’un altre grup municipal que 
vol que es faci una comissió, que al govern li sembla adient, ha fet que es faci una comissió de 
nomenclàtor dins de la Comissió de Presidència oberta a qui vulgui participar. Es important tenir 
present que qui ha de decidir son tots els ciutadans de Barcelona, no solament un grup. 

El senyor José Luis Calvo diu que es innecessari una comissió ja que la majoria dels assistents 
estan en contra del canvi de nom. 

La senyora Neus Otero indica que hi ha gent, com ella mateixa, que està a favor del canvi. 

El senyor Ignacio Ormazabal demana que s’expliqui la forma en què es decidirà si prospera o no 
el canvi de nom. 

La regidora explica que amb les propostes que es facin a aquesta sessió, que és l’espai de 
treball, es portaran a la comissió i després es treballarà a tots els districtes. De forma global, a la 
ciutat de Barcelona.Com a resultat de la pluralitat de partits polítics que hi ha a l’Ajuntament de 
Barcelona, existeix el procés de revisió, per donar resposta a aquesta diversitat ideològica. 

El senyor Pedro Alonso expressa  el seu malestar pel canvi de nom de dos centres cívics. 

La senyora regidora li respon que aquests canvis es van votar en consell de Districte. 

La senyora Maria Assumpció Blanco en representació de l’Associació de Veïns de Zona 
Universitària expressa interès pels següents temes: L’obertura del carrer Trias i Giró, com està el 
mur perimetral del rectorat de la UPC, estacions de Bicing a la zona universitària, un casal al 
barri per la zona universitària, fer dues zones de petanca en una zona a la Diagonal, abans 
d’arribar al Parc de Cervantes, davant del Palau de Congressos i del David Lloyd, que abans era 
el Club Turó, i finalment vol saber com  s’ocuparà una vacant de serveis interns que consta a 
l’organigrama del districte. 

El senyor Albert Bassas contesta sobre el tema del carrer Trias Giró i diu que hi ha una afectació 
del Pla General Metropolità, que és una intervenció urbanística entre l’Ajuntament de Barcelona i 
la Universitat. Que és un tema que s’avalua al PAM i al PAD. 

La regidora contesta que en l’elaboració del PAD s’estan estudiant les demandes dels veïns 
respecte als espais, es valorarà si hi va una petanca o no. La utilització del espais públics no es 
farà de forma unilateral, es valoraran les necessitats i les inversions. Respecte al tema que el 
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Bicing arribi a la Zona Universitària indica que de moment l’informe és negatiu, però s’està 
estudiant la viabilitat ja que la demanda és molt gran, no només per part de l’Associació de 
Veïns, també per part dels estudiants de la  universitat. 

El senyor Albert Bassas comenta sobre la tanca de Torre Girona que ja s’ha redactat el projecte i 
adjudicat les obres, que finalitzaran el 31 de desembre, que faran que el carrer Jordi Girona 
tingui més llum i tothom pugui gaudir de les vistes dels jardins que actualment impedeixen les 
dues grans tapies que donen al Palau de Pedralbes i als Jardins de Torre Girona.  

La senyora Cristina Suñé respon sobre la vacant de recursos interns i diu que ha estat una 
decisió d’ella consensuada amb el departament de personal de l’Ajuntament, no cobrir aquesta 
plaça, allunyant-se de l’estructura dels districtes. El funcionament del departament està 
plenament garantit. Encara no s’ha decidit si la plaça s’amortitzarà o no. 

La regidora fa un aclariment amb l’esperit de ser absolutament transparent i diu que ella només 
ha escollit a dues persones. Una assessora per temes d’àrea, es a dir, d’infància, de joventut, de 
gent gran, de dones i LGTB. I aquí al districte ha escollit a la consellera tècnica, la Tatiana 
Guerrero. La resta del personal són tècnics que han passat processos ordinaris, que tenen un 
nivell tècnic i de coneixements i s’han guanyat la plaça. 

La senyora Marta Prats planteja diferents temes: Porta fotos del grafits i del deteriorament de la 
paret on passa el tramvia de l’avinguda Xile que toca el Real Club de Polo per veure si es pot 
tornar a pintar, reubicar l’aparcament de motos a la vorera de la casa de les aigües perquè deixa 
un pas reduït, posar fonts a una zona de patinadors a la casa de les aigües i finalment sol·licita 
una zona d’àrea verda al carrer Cardenal Reig costat muntanya. 

El senyor Joan Cambronero contesta dient que la petició de les fonts ja està feta, el tema del mur 
és una obra que s’ha de planificar ja que està molt deteriorat. I els temes de l’aparcament de 
motos a la calçada i l’àrea verda s’han de tractar amb la guàrdia urbana i el departament de 
mobilitat per poder donar resposta. 

El senyor Ramón Arcau demana que es facin complir les ordenances cíviques i se sancioni 
l’incompliment de les mateixes. Porta fotos de pintades al carrer Galileu de fa dos anys i mig. I 
denuncia que s’utilitzi el mobiliari urbà per posar pancartes de partits polítics. 

La senyora Tatiana Guerrero diu que aquest tema és un debat a tractar amb molta més 
profunditat i que no és l’espai per contestar. 

La senyora Clara Llimona de l’associació de veïns de l’avinguda Xile demana que es cuidin més 
els Jardins Ernest Lluch que estan molt descuidats. 

El senyor Joan Cambronero agraeix la seva aportació i pren nota perquè Parcs i Jardins revisin 
el manteniment. 

El senyor Lluís Sanglas de l’Associació de Veïns de Pedralbes exposa els dos problemes del 
barri, que posin una àrea verda i que es millori la il·luminació ja que els arbres són molt alts i la 
impedeixen. 

El senyor Joan Cambronero li agraeix la seva aportació i comenta que el tema de l’àrea verda 
està regulat i no és tan senzill com anar i pintar. Que demanarà una resposta a l’àrea de mobilitat 
que ho està estudiant. 

El senyor Albert Bassas contesta respecte del tema de il·luminació i diu que hi ha podes 
selectives que fan que la il·luminació sigui la correcta o sinó des del departament d’enllumenat 
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públic es comprova quin és el nivell de llum, i si és petit, aleshores fan les modificacions que 
calgui. En altres casos baixant l’enllumenat com es va fer en la zona del carrer Bosch i Gimpera. 
S’enviarà la petició al departament d’enllumenat públic. 

El senyor Pedro Alonso recorda diferents temes: les voreres del carrer Pisuerga, la recuperació 
de l’aparcament de bicicletes privades al Centre Cívic Riera Blanca, que el butlletí de 
l’Ajuntament que envia als ciutadans per correu electrònic es faci en castellà, les parades finals 
dels autobusos 57 i 157, que el autobús H10 finalitzi al costat del Metro. Finalment critica el 
funcionament de la sessió, considera que ha de començar abans i els torns de paraula s’han de 
distribuir d’una altra manera. 

El senyor Joan Cambronero respon que el tema del carrer Pisuerga està recollit i es tractarà al 
PAD i al PAM i també recorda que es fan moltes actuacions de millores al carrer, que suposen 
entre 250.000 i 275.000 euros. Respecte als autobusos, és un tema traslladat al Departament de 
mobilitat i s’ha de negociar amb l’Ajuntament de l’Hospitalet per apropar les parades i que 
estiguin al costat de les estacions de metro. La informació dels webs en castellà ho parlarà amb 
comunicació de l’Ajuntament. El tema del aparcament de bicicletes al Centre Cívic Riera Blanca 
està detectat gracies a la Direcció de Serveis Personals i Territori i es tornarà a posar en breu. 

El senyor José M Menéndez president de l’Associació de Veïns de Sant Ramón  sol·licita que es 
tracti al PAD l’amplada de les voreres de Travessera de les Corts a partir del supermercat que hi 
ha a Aurora Bertrana, ja que els vianants han de baixar a la calçada, amb el perill que comporta 
per poder passar a causa d’obstacles de l’enllumenat. 

El senyor Joan Cambronero li diu que la seva petició queda recollida i que es parlarà al PAD. 

La senyora Pilar Viladot parla en nom dels veïns del carrer Montnegre i volen saber l’estat de les 
obres de la sinagoga que s’han efectuat sense permís. Diu que van rebre un burofax dels 
arquitectes dels propietaris i els van ensenyar només on hi havia el forat d’un ascensor, i això pot 
afectar a l’estructura de l’edifici. També manifesta que no és adequat que la sinagoga estigui 
ubicada a sota d’una escala de veïns amb els riscos que això comporta, sense que això es pugui 
considerar que té cap esperit xenòfob. 

La senyora Adela Agelet manifesta el seu malestar per l’actitud del districte respecte a aquest 
tema, ja que considera que només s’intenta convèncer als veïns de que no tinguin por, i la 
solució es reubicar a un altre lloc de la ciutat una sinagoga per a cinc-centes  persones. 

La senyora Tatiana Guerrero reconeix que no és un tema ni racista ni xenòfob. Però la solució 
s’ha de buscar entre totes les parts implicades, no només des de l’Ajuntament. Per això, ha 
parlat amb Afers Religiosos i vol que els veïns posin una data per fer una reunió, i entre tots 
trobar solucions. 

La senyora Pilar Viladot diu que els veïns ja han parlat amb Afers Religiosos de l’Ajuntament i 
que només els hi diuen que no tinguin por, que se senten tractats com a nens petits. I que a 
nivell tècnic se senten maltractats ja que no entenem com s’han pogut materialitzar unes obres 
sense els permisos adients. 

El senyor Joan Cambronero contesta que les obres s’han suspès perquè a l’obra han hagut 
incompliments, entre d’altres coses tocaven estructura i no ho tenien contemplat a la llicència. 
Explica que els veïns com a part interessada poden demanar vista de l’expedient i els tècnics els 
explicaran la situació de les obres. 

La senyora Pilar Viladot qüestiona la forma de rebre la informació a través d’un burofax. 
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El senyor Albert Bassas explica que, en compliment de l’article 128 de les ordenances, quan 
unes obres afecten parcialment l’estructura s’ha de comunicar als veïns de forma fefaent, per 
això van rebre el burofax. D’aquesta manera s’informa que el projecte queda a disposició dels 
veïns o del personal tècnic que diguin. 

El senyor Alex Vallejo de la comunitat Galileu 333 parla en el seu nom i considera que en el de 
les sis comunitats de la zona, es a dir, Galileu 319, Galileu 335, 336, 338 i de Remei 18. Volen 
informació sobre la residencia sacerdotal que hi ha al carrer Remei amb Galileu i Joan Güell. Fa 
dos anys es van informar i els van dir que no es construiria res allà, en un espai verd i ara 
s’estan materialitzant les obres. Això comportarà que desaparegui un espai verd vital per al barri 
i tancaran la llum a més de cent habitatges, a tota l’illa de Remei, Galileu, Europa i Joan Güell. 
Volen saber si les obres són legals o no. Consideren que l’Ajuntament ha d’estar al costat dels 
veïns i la defensa dels seus interessos davant aquest projecte faraònic del Bisbat. 

La senyora Núria Ibert de la comunitat de Galileu 336 diu que aquesta zona està catalogada com 
una zona d’equipaments docent, d’equipament del barri, que no n’hi ha gaires. Que és una zona 
molt congestionada i que s’està afavorint a un privat. 

El senyor Albert Bassas explica a nivell tècnic segons l’indica la regidora que aquests senyors 
presenten aquest pla especial urbanístic a l’octubre de 2014. Això s’aprova inicialment per 
comissió de govern, es passa a la comissió consultiva d’urbanisme del districte, allà s’informa, i 
desprès es trasllada al consell de districte on també s’informa. S’aprova per comissió de govern 
de casa gran i s’aprova definitivament al plenari de l’Ajuntament de Barcelona. I es publica a la 
Web de l’Ajuntament i a les publicacions oficials tipus butlletí. Per tant, la publicació que ens 
marca la llei està més que completa i a més l’Ajuntament fa la publicació en web, vull dir que tots 
els planejaments es van observant via web. Respecte al ús, considera, que segueix sent el
mateix. És una residència sacerdotal. 

La senyora Núria Ibert diu que no consta com a residència sacerdotal, que consta com a espai 
docent. I que un espai docent no són habitacions. 

El senyor Alex Vallejo matisa que a la web de la constructora consta que serà una residència per 
a investigadors de la universitat. 

El senyor Albert Bassas aclareix que no s’ha modificat la qualificació urbanística que tenia 
aquest espai. Que és un equipament privat i no públic. Que no era un equipament del barri que 
s’hagi perdut. 

El senyor Alex Vallejo diu que es perdrà un espai verd. 

El senyor Albert Bassas contesta que no està qualificat com espai verd i que el sostre edificatori 
no es marca aquí, el marca la llei d’urbanisme. 

El senyor Alex Vallejo vol saber si les obres són legals i demana l’ajut de l’Ajuntament per 
interpretar el projecte que han aconseguit per internet i que des d’urbanisme no els hi han 
facilitat. 

La senyora Núria Ibert demana a la regidora que traslladi aquest problema i demana 
l’acompanyament de l’Ajuntament, per aconseguir que no es faci aquesta obra de set plantes. 

El senyor Albert Bassas informa que ha demanat la informació a urbanisme i quan la tingui la 
traslladarà a tothom. 
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El senyor Pedro Alonso menciona que hi ha molts problemes, però que el tema de les 
residències per a la gent gran és ara molt més precari: que el menjar és de pitjor qualitat i que hi 
ha poc personal per atendre als ancians. Considera que l’Ajuntament ha de pressionar a la 
Generalitat per dedicar els diners que toca a aquests centres, i no donar-li la responsabilitat a qui 
hagi presentat el preu més baix. També vol informació sobre la línia nou del metro i el transport a 
la zona universitària. Considera que l’Ajuntament ha de fer les gestions necessàries amb la 
Generalitat per aconseguir més coses que el veïns amb les pancartes. 

La regidora informa que s’ha reunit amb Foment, amb la Diputació i amb la Generalitat. Que hi 
va anar al consell d’Europa i han fet constar quines són les conseqüències que estem patint 
d’aquestes polítiques d’austeritat que també venen marcades des d’Europa. I ressalta la 
importància que també té que n’hi hagin pancartes als carrers, de la importància que surtin els 
veïns i les veïnes al carrer. 

La senyora Adela Agelet torna a treure el tema del carrer Remei, per a que es faci una reunió 
amb tots el veïns. Subscriu el tema del funcionament dels plenaris. Pensa que ha d’haver una 
major agilitat. Treu el tema de la Colònia Castells, pel que ha significat fins ara i demana que la 
Colonia no perdi la memòria. Considera que s’ha de tenir un respecte amb els veïns que hi són i 
amb la voluntat de saber què ha estat història del Districte. 

El senyor Albet Bassas torna a dir que tindran tota la informació  però recorda que per arribar a 
una aprovació d’un planejament es passa pel plenari del districte i pel plenari de l’Ajuntament, on 
hi ha una representació política de tots els grups. 

La senyora Tatiana Guerrero aclareix que el funcionament del plenari està sotmès a una 
normativa i que des de l’àrea de participació s’estan introduint noves maneres de participar. 

El senyor president agraeix l’assistència a tothom i diu que dintre de les seves facultats estan les 
de ordenar els debats i distribuir els temps. Tant als plens com a les audiències. Que el Plenari 
anterior va ser diferent ja que n’hi havien dos, el de cartipàs i l’ordinari. Que a la propera Junta 
de Portaveus es tractarà el tema de la distribució del temps. 

Finalment, el president s’acomiada de les persones assistents i, no havent-hi més intervencions 
ni preguntes i essent les 20.45 hores, aixeca la sessió, del que certifico. 

Vist-i-plau         La secretària 

   El president 


Francisco Sierra López Meritxell Cusí i Pérez 
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