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ACTA NÚM. 3/2015 
 

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 17 de desembre de 2015 i essent les 19 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, 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 a l’Audiència Pública del districte de 
Les Corts. Primerament, cedeix la paraula a la senyora regidora del Districte, la senyora Laura 
Pérez, per donar compte i resposta de les preguntes de la darrera audiència pública.  
 
La regidora del Districte, la senyora Laura Pérez, dóna la benvinguda als assistents tant al públic 
com als consellers i recorda que ella mateixa i l’equip tècnic del districte de Les Corts està per 
respondre les qüestions que tenen els ciutadans i ciutadanes. En primer lloc aborda diverses 
qüestions que es van plantejar en la última audiència i que s’ha pogut avançar o treballar amb 
algun departament de “casa gran”. Sobre les propostes de millora i manteniment i les necessitats 
que s’estaven detectant a l’espai públic es va rebre una queixa  de la senyora Marta Prats del 
deteriorament de la paret del mur que donava mala imatge del carrer, que era un queixa 
reiterada contra el Club de Polo. Es van fer les gestions amb el Club de Polo i aquest es van 
comprometre a arreglar l’estat del mur i  també a pintar-ho. Se’ls hi ha d’agrair la ràpida resposta. 
Pel que ha comentat el personal tècnic, ha estat una gestió ràpida. Han comentat el seu interès 
de fer-ho i s’han compromès en començar en una primera fase d’arreglar el mur entre el 14 i el 
16 de gener. Es farà seguiment fins que el mur quedi rehabilitat i en un estat òptim. Un altra tema 
d’espai públic era respecte al carrer de Manuel Azaña. Un veí explicava que existeix en temes 
d’aparcament de motos una actitud d’indisciplina molt concentrat a la Casa de l’Aigua. S’ha 
treballat amb Guàrdia Urbana. Recorda que si després surten més qüestions, l’intendent que 
està present en aquesta Audiència també pot ajudar.  Es va veure que la vorera és més ampla 
de tres metros que permet d’entrada l’estacionament de motos. Tot i això, s’ha observat aquesta 
indisciplina en part per treballadors, atès les hores que s’ha detectat la indisciplina. S’ha fet un 
informe on s’estudia la possibilitat de pintar una zona d’estacionament de motos en la calçada i 
de veure com millorar també accessos. S’ha d’aprofundir amb aquesta opció, o veure si es troba 
una altre millor. Es va demanar també una font al skate parc. Des del Districte s’havia estat 
avaluant la necessitat i ja està col·locada aquesta font. Respecte a altres temes de manteniment 
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més relacionats amb mobilitat, diu,  hi va haver una demanda específica de via verda a la zona 
de Cardenal Reig, al costat de muntanya, Pisuerga. Va ser una veïna que va fer aquesta 
demanda específica. Des de gerència del Districte s’ha començat a treballar amb l’Àrea de 
Mobilitat, perquè des del Districte no es te una autonomia absoluta en aquests temes, sinó que 
són temes que es treballen amb l’Àrea Central. Per tant, s’ha de fer una proposta on figuri aquest 
àmbit concret d’implantació i es farà arribar a l’Àrea de Mobilitat Central. Respecte a altres temes 
de manteniment i en general la substitució d’arbres vells, estan els jardins d’Ernest Lluch que va 
ser una de les demandes específiques, també d’altres espais com la neteja del jardí de Colònia 
Castells. Aquestes gestions s’han fet directament amb l l’Àrea d’Ecologia. Han informat que 
l’estat general del jardí, a dies d’ara, és correcte; que durant la tardor i durant aquest últim mes 
s’han estat fent millores als parcs del Districte, s’han fet retalls de les heures, les arbustives, la 
vegetació de la illeta central de l’Ernest Lluch; i el xifrer que estava afectat per un fong se li va 
començar un tractament per tenir un millor estat. Indica que es parla d’una estratègia perquè 
també s’està treballant amb Barcelona Activa . S’han contractat específicament sis persones que 
estan treballant concretament en els diferents espais del Districte per tenir cura específica 
d’aquells llocs on s’ha vist a través de les demandes veïnals un estat de deteriorament  o falta de 
neteja. També en temes d’il·luminació existeix un demanda lícita per fer una revisió de 
l’enllumenat del Districte. Sobre ella s’està treballant per millorar el nivell lumínic dels carrers. Hi 
ha previstes diferents actuacions. Va haver-hi una queixa  específica al barri de Pedralbes i n’hi 
ha una actuació específica en aquest barri. Segueix explicant que l’estratègia que es va utilitzar 
al carrer del Real Club de Tenis és baixar l’altura de les llums per millorar la il·luminació. També 
s’ha resolt la demanda de llum en el passatge de l’hotel Senator. Respecte a la demanda de que 
en el centre cívic Josep Maria Trias i Peixt es fes un aparcament per bicis, explicar que ja s’ha 
instal·lat. En aquest cas a més compartíem òbviament la necessitat i el poder facilitar l’ús de la 
bicicleta. 
 
 En temes de mobilitat es tenia  la demanda reiterada de que els autobusos 57 i el 157 i la línia 
H10 arribessin fins a prop del metro. Aquesta implicava algunes modificacions del recorregut  
que per el seu contingut tècnic explicarà el director de llicències i espai públic, senyor Albert 
Bassas. Per finalitzar, parla sobre com s’ha està treballant respecte a determinats conflictes 
veïnals. Un és el del carrer Galileu.  Recorda que es porten dies parlant, treballant i fent reunions 
amb els veïns per la residència sacerdotal que estava planificada per un pla especial aprovat per 
l’Ajuntament. S’han reunit dues vegades amb diferents veïns i  també amb els propietaris. Es van 
aconseguir algunes millores en el planejament d’aquesta obra recuperant metros de vorera i 
baixant l’alçada dels edificis. Tot i així, s’ha de informar que el govern no està d’acord amb 
aquest projecte i que estan al costat dels veïns. Creuen que afecta negativament el barri, tant en 
la defensa d’alguns edificis singulars que estan en aquell perímetre com per l’estructura que es 
planteja, que afecta a una zona singular del Districte. I a més  n’hi ha un desacord veïnal. És per 
això que s’està mirant de fer un altre reunió per explicar a l’arquebisbat  que des del Districte no 
s’està d’acord i per intentar trobar amb bona voluntat, tot i sabent que d’entrada no es tenen 
eines legals, ja que el pla aprovat de trobar un acord sabent, doncs, quins són els drets que 
tenen com a propietaris. Però sí està bé dir que no s’està d’acord amb aquest projecte. I per 
acabar explica el conflicte amb la sinagoga. S’ha d’explicar que aquesta obra continua aturada. 
Són obres que ara mateix s’han de legalitzar per part dels propietaris. Des del Districte s’ha obert 
un expedient sancionador perquè s’han incomplert la llicència. Els veïns van fer arribar algunes 
denúncies i aquesta acció veïnal es va recollir des del Districte. Per tant, ara de moment està 
l’obra aturada justament perquè han tocat estructura, que era el que no tenien permís per fer. 
Per altra banda, s’ha planificat unes jornades amb el departament d’afers religiosos per seguir 
treballant amb els veïns, perquè un  tema és la infraestructura o l’edificació o les obres i un altre, 
és el treball de convivència entre veïns i veïnes. Arribat aquest moment li cedeix la paraula al 
senyor Albert Bassas. 
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El senyor Albert Bassas explica  el que s’ha fet respecte a les dues preguntes que es van fer 
l’anterior Audiència. Pel que fa a línies de bus, el 57, 157 i l’H10, s’han iniciat les converses amb 
l’Ajuntament de L’Hospitalet però considera que cal recordar que la línia H10 substitueix a l’antic 
43. L’antic 43 és una línia que acabava al carrer Comandante Benítez, anant cap a Cardenal 
Reig, , acabava a Comandante Benítez perquè baixava per Gran Via Carlos III, pujava per 
Conxita Supervia, Comandante Benítez i girava i allà tenia el final de la línia en direcció 
Travessera, en direcció ciutat. Aleshores el que es va aconseguir amb la nova xarxa de bus era 
allargar aquesta línia. Evidentment sempre hi ha un final que queda descobert. És veritat que els 
que estan a la part de la Riera Blanca, com que no hi ha un final de línia fins a Avinguda Madrid, 
l’accés des de Cardenal Reig, etc., tota la part que queda de barri, al no poder-lo Riera Blanca 
tenen que arribar a Avinguda Madrid que és on està ara el terminal de la línia. És per això que 
s’han reiniciat les converses amb L’Hospitalet perquè se sap la part de la Riera Blanca és costat 
de L’Hospitalet. Com hi han bastants parades de línies allà, a part de les activitats comercials, i 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, en el seu moment ja es va posar en contra. S’està tornant a treballar 
a veure si hi ha la possibilitat de bellugar-ho. Respecte al 57-157, que va lligat amb el B20, i la 
sortida de metro que existeix a Collblanc, la veritat és que s’està  mirant amb els tècnics de 
Mobilitat i  es veu que hi han parades coincidents al 57-157 amb el B20, o sigui, les connexions 
busos-busos, i per el que fa a la connexió metro-bus en sentit ciutat hi ha una parada a la 
carretera de Collblanc, per tant, queda a prop del metro, i en sentit Esplugues hi ha una parada a 
Sant Ramon Nonat, a baix de tot tocant al passeig Jordi Ferran. Per tant, les dues connexions 
intercanviadors es possibiliten amb independència de que al final de línia, que abans estava a la 
Travessera, ara estigui a Cardenal Reig per un motiu molt clar: que per la Travessera passen 
autobusos; si és un final de línia, el vehicle no pot estacionar, perquè n’hi ha altres busos que 
tenen que fer la circulació que tenen que sortir, sinó tindrien que ampliar el doble carril bus. De 
totes maneres, si amb això no hi ha resposta, sembla que la pregunta va ser del senyor Pedro 
Alonso, considera que potser no ho va acabar d’entendre i per això demana que personalment li 
expliqui bé, perquè ell no ho sap donar-li una millor resposta.   

 
El senyor Pedro Alonso explica que entén que aquesta incomoditat la pugui suportar gent encara 
que sigui gran, però és convenient que d’aquests cartellets es faci publicitat. Per tant, voldria 
més informació de la sortida dels recorreguts que no del propi recorregut. I respecte al primer, no 
hi està d’acord. Pensa que l’H10 ha d’acabar al costat del metro, és el lògic. La gent surt del 
metro per fer aquesta línia i si es va fer una horitzontal que per això s’anomena H10, nova, i es 
va treure el 43, es va perjudicar a part de la gent. Ell considera que s’ha de beneficiar com més 
gent millor i sobretot els del metro.  
 
El president dóna la paraula a la següent persona del públic que ha d’intervenir, la senyora Maria 
Teresa Brasó que vol exposar un  problema que tot i que l’afecta directament també és de tot el 
barri: les pixades i excrements dels gossos ja que les persones que els porten no els recullen o 
els deixen fer les pixades a les parets i portals de les cases. I a vegades l’han entrat fins i tot a 
casa. Com els veïns netegen amb amoníac, lleixiu i altres productes un cop els van denunciar 
perquè deien que això matava els gossos.  Tot això ha fet que hi hagi enfrontaments entre els 
veïns: entre els propietaris dels gossos i els propietaris de les cases on pixen aquests gossos. 
Només coneix un producte per això però és molt car i voldria saber si l’Ajuntament el pot fer 
servir per a netejar i que passaria si truqués a la Guàrdia Urbana per a denunciar. També vol 
saber si els gossos paguen bitllet al transport públic.  
 
El president cedeix la paraula a l’intendent de la Guàrdia Urbana, senyor Jordi Verdaguer, el qual 
contesta a la senyora Brasó dient que el tema dels gossos és un tema que els preocupa i s’estan 
fent campanyes. De fet, fan moltes denúncies, però hi ha persones que no l’acaben d’entendre i 
ells, al menys, tenen Pipi-can a prop. Respecte a què passaria si els truquessin, diu que anirien i 
si estan dins d’una propietat privada seria denunciable. Diu també que estan molt a sobre 
d’aquest tema i que continuaran treballant-lo. 
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El president, senyor Francisco Sierra dóna la paraula al gerent del Districte, senyor Joan 
Cambronero que explica que un particular no pot llançar productes, siguin els què siguin, a la via 
pública i per tant, es pot denunciar. Informa que hi ha normatives europees, que han canviat fa 
relativament poc, que són molt restrictives respecte als productes biocides que es poden utilitzar, 
com en el cas de les plagues de rates ja que, no només amb els gossos, sinó també amb les 
persones existeix un alt risc amb aquests productes que la gent fa servir. D’altra banda es 
mostra d’acord amb que s’ha de treballar el civisme de la gent i treballar amb les àrees d’esbarjo 
per a gossos i per a que puguin córrer i millorar-les. Per tant, també buscaran nous espais.  
 
La senyora Brasó li pregunta al gerent, quins productes poden llançar a la via pública i el gerent 
senyor Joan Cambronero li respon la normativa prohibeix als particular llançar cap producte a la 
via pública. 
 
A continuació, el president passa la paraula al senyor Emilio Solanas, representant de la AAVV 
del barri de la Mercè. Aporta un parell de fotografies per a explicar que al carrer Ardenas, del 
barri de la Mercè, hi existeix un aparcament de bicicletes, i han desplaçat els contenidors 
d’escombraries davant aquest aparcament. El problema és, donada la seva situació, que no es 
podran depositar les escombraries als contenidors quan estiguin les bicicletes aparcades. 
Demana que es solucioni el més aviat possible. Passant a un altre tema, explica que a la vorera 
del carrer Herois de Bruc hi ha, fa molt de temps, tres parots destrossats i en lloc d’arreglar-los 
han posat quitrà o asfalt que fa que quan vas caminant se t’enganxen les sabates. També vol fer 
un parell de recordatoris més: al carrer Puig d’Ossa a la confluència amb el carrer Herois de 
Bruc, hi ha un estrenyiment i segons quins vehicles no poden passar i quan es queden encallats 
fan malbé part de l’edifici.  Per això demana si es pot posar una placa ben assenyalada. Explica 
que ja fa temps que estan reclamant que a l’av. Pearson amb l’av. Joan d’Alós que posi algun 
obstacle o bé un semàfor perquè els cotxes que baixen en contra direcció i amb excés de 
velocitat no puguin fer-ho. Es queixa que no hi ha vigilància i que els conductors no respecten els 
senyals. Per finalitzar comenta que ha vist que, a la zona universitària, al carrer Gran Capità 
estan asfaltant, netegen els arbres i treuen la gespa. En canvi, el seu barri encara té el asfalt de 
fa quaranta anys i per tant demana que es posi remei. 
 
El senyor Albert Bassas explica que, respecte al carrer Herois del Bruc, revisaran i trauran 
aquests pegats d’asfalt i els posaran de nou. Quant a l’aparcament de bicicletes, que coincideix 
amb un punt de BCNeta, és una actuació de l’empresa municipal d’obres i pensa que ha d’haver 
un mal enteniment en el posicionament. El faran revisar. Pel que fa a l’avinguda Pearson-Joan 
d’Alós, fa poc que ha acabat l’obra que hi havia per a una reparació urgent del clavegueram. 
Això va fer que es modifiqués el sentit del trànsit.  Ara ja estan restablerts tots els sentits tal i 
com estaven abans, però es tornaran a reforçar aquella illeta que ja van demanar i ja es va 
reforçar i es va posar un triangle i uns sevillanos. Respecte a l’avinguda Pearson-Joan d’Alós, 
explica que ja s’ha acabat l’obra al carrer Joan d’Alós, una reparació urgent del clavegueram. 
Això va fer modificar el sentit de trànsit però ara ja s’ha restablert tots els sentits del trànsit tal 
com estaven. Es tornarà a reforçar aquella illeta, que en el seu moment ja es va demanar. Es va 
posar un triangle sabrejat i uns sevillanos. Indica que el que pot haver passat és que al fer la 
reposició de l’obra no s’ha acabat de posar-ho. Es revisarà. I respecte al tema de l’asfalt en mal 
estat que hi ha el carrer Torrent de les Roses, l’any passat o l’altre es van fer ja unes millores. Es 
va aconseguir l’empalme amb la zona del carrer Àrdena, es va fer la part peatonalitzada, l’accés 
al barri. Per tant, es va millorar una part de l’espai. També s’ha millorat la part de Torrent de les 
Roses i en aquesta línia s’aniran fent actuacions com a la majoria dels carrers. Determina que ha 
pres nota i que per part de les brigades revisaran el tema de l’asfalt i  manteniment.  
 
El senyor Joan Hernández explica que fa un mes i pico que van enviar una fulla rosa de queixa, 
amb la que denunciaven que s’havien fet unes obres il·legals a la Maternitat, en concret als 
sotans, amb la qual cosa  totes les rajoles que havien a les parets, i que tenen més de 150 anys, 
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les havien arrencat. Explica que van portar fotos i que van rebre la confirmació per correu 
electrònic de que havia arribat a l’Ajuntament. Recorda que com són edificis catalogats, 
patrimoni cultural, l’Ajuntament hauria d’actuar ràpid. Espera que com aporten fotografies, es 
busquin els responsables i que es torni a deixar tal com estava. Després un altre tema més és la 
residència de Montnegre. Informen que malauradament abans-d’ahir va morir una altra persona 
per maltractaments. Comenta que la situació és seria, però s’havia aconseguit millorar en 
l’anterior legislatura ( dona les gràcies a tothom, però en especial al senyor Hornero i al senyor 
Sáiz, que considera que són els que van estar lluitant més). Es va aconseguir que millorés un 
cinquanta per cent. Ara informa que s’està pitjor i que ningú li pregunta res, ni es fan reunions 
amb els residents. Aprofita per dir que es volen reunir amb la regidora i portar una llista dels 
temes que creuen que es poden millorar. Considera que ja ha passat temps des de les eleccions 
i que ningú els ha reunit. Demana disculpes perquè marxa perquè l’han operat fa poc. 
 
El senyor Albert Bassas explica que té coneixement de la denuncia d’aquest veí i d’altres veïns 
que, com la senyora Adela Agelet, també s’han interessat. Consta un expedient de disciplina 
urbanística i per part dels serveis tècnics s’està treballant. En aquests moments no disposa de la 
informació per saber si aquestes obres estan emparades o no amb llicència però tant bon punt 
estigui assabentat es posarà amb contacte amb els interessats per explicar-li quina es la 
situació. 
 
La consellera Tatiana Guerrero explica que respecte al tema de la Residència Montnegre, ja es 
va parlar amb el director de la Residència. Hi van anar el gerent, senyor Joan Cambronero,  el 
senyor Xavier Cubells, director de la Direcció de Persones i Territori i ella mateixa, perquè els 
expliquessin el funcionament d’aquesta Residència. També van demanar totes les inspeccions 
que s’havien fet des de la Generalitat i des dels diferents organismes responsables que són 
moltíssimes. Aquest informe és positiu per què no hi ha hagut cap vulneració dels drets humans i 
ells confien en els tècnics que fan les inspeccions. Demana també que no es facin acusacions 
tant greus en un Consell Plenari que s’està gravant. Diu que no té constància que s’hagi 
demanat una reunió amb la regidora, però que ho confirmarà i si n’hi ha una petició, es 
programarà la reunió sense cap problema.  
 
El senyor Joan Hernández, li replica que el dia que van parlar amb ell  volien que acceptessin les 
seves condicions i no volien el sistema que s’havia fet servir abans, i que era la comissió. Li van 
dir que enviés un correu electrònic amb totes les coses que volien demanar, però això ja ho 
havien fet moltes vegades. Recorda que la Generalitat ja té una sentència ferma que diu que el 
seu pare va morir per un maltractament i es va imposar una multa a la Residència per falta molt 
greu. Pensa que el primer que s’ha de fer, és el que ja van fer el conseller Carlos Hornero i el 
conseller Cristian Sais que és reunir-se amb les persones implicades i que li expliquen. Opina 
que el que diu el Director de la Residència no és objectiu, i que s’ha d’escoltar a les persones 
que estan cuidant  dels seus pares i que estan veient coses que no estan bé. Diu que té tot el 
dret a fer denúncies al Plenari, i que el primer que ha de fer és comprovar si és certa o no sobre 
tot si és reincident. 
 
El president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al gerent del Districte, senyor Joan 
Cambronero que entén que el tema de la Residència és un tema molt delicat i, per tant, 
qualsevol diàleg es complica.  Explica que no només han parlat amb la direcció del centre i amb 
usuaris, sinó que han revisat tots els expedients que estan oberts des del 2013 aproximadament, 
en els quals a més dels del Departament de Benestar i Familia, també hi ha informes de la 
Generalitat, de la Síndica i de tothom. Hi existeixen moltes actes d’inspecció perquè s’han fet 
diverses denúncies. No han parlat només amb el Director i s’han anat a casa; també han recollit 
tota la informació que hi havia, tot i no ser competència de l’Ajuntament, per ser de titularitat de 
la Generalitat, i a través de les seves inspeccions han vist que tot hi estava en norma. No li 
sembla bé que es parli allí d’un homicidi per maltractaments, ja que això es deuria denunciar als 
mossos d’esquadra. Per finalitzar, es mostra obert a qualsevol intercanvi d’informació amb la 
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direcció de centre i amb el que sigui, i recorda que la Residència està oberta a qualsevol que 
vulgui entrar. 
 
El senyor Pedro Alonso torna a intervenir i diu que la Coordinadora d’Entitats d’Associacions de 
Veïns de les Corts, de la qual també és representant la senyora Adela Agelet que parlarà 
després,  ha estudiat una sèrie de temes en relació amb el PAD per al període 2016-2019 que 
consideren fonamentals per a Les Corts, i en general per a tota la ciutat. En concret tres temes. 
En primer lloc, el tema mobilitat  al barri de Sant Ramon – Maternitat. Diu que l’autobús número 
75 que comunica amb Sarrià, s’hauria d’analitzar, estudiar i, si cal, suprimir. El número 113, 
sobre tot a petició de la gent gran, ja que fa el servei amb el CAP, en hores de matí hauria 
d’augmentar la seva freqüència i en lloc de ser cada 30 minuts com és ara, es redueixi el temps 
d’espera. També respecte al tema de mobilitat, la relació ciclistes-vianants-cotxes, li sembla que 
si li dóna prioritat als ciclistes perquè s’utilitzi aquest mitjà de transport i li sembla molt bé. El 
problema és que els vianants pateixin la mala actuació dels ciclistes perquè no tenen el seu carril 
o perquè no actuen correctament. El segon tema és la sanitat. Pensa que l’Ajuntament té la seva 
part de responsabilitat perquè governa amb la Generalitat i altres entitats. Entén que s’està 
privatitzant cada vegada més la sanitat. Pensa que l’Ajuntament té la mateixa sensibilitat en 
aquest tema i demana una sanitat de qualitat, universal i pública. En aquesta zona la gent anava 
sempre a l’Hospital Clínic i en aquest moment els deriven al Sagrat Cor, del grup Quiron, que 
tenen concertada assistència privada. Respecte a la educació, diu que fa uns anys que el reforç 
a les escoles va desaparèixer. Les entitats donen un cop de mà, però demana que es reposi una 
altra vega aquest personal de reforç perquè les classes tinguin una uniformitat en quant a la 
qualitat. Torna al tema del transport per parlar de les línies 9 i 5. Explica que a la línia 5 ja està 
acabada l’obra pública i demana que es posi en funcionament per donar servei. Diu que ells 
també estan amb l’Ajuntament en un tramvia per la Diagonal, ja que és un transport ecològic, 
amb regularitat en la freqüència que augmenta cada dia el número de passatgers i seria 
important comunicar la part oest-nord de la ciutat amb la part sud-est i el mar. 
 
El president cedeix la paraula a l’equip de govern, i la consellera Tatiana Guerrero recorda a les 
persones que no segueixen tant de prop el PAD i el PAM, que ara justament s’està acabant la 
primera fase i, per tant, és un bon moment per a recollir totes les peticions que s’afegiran al 
document base que és el que es porta a debat dins dels més de seixanta debats en el Districte 
en els quals es treballaran temes específics i aprofita per invitar a tothom a participar. 
 
La senyora Adela Agelet, de la Associació de Veïns de les Corts reconeix l’actuació de 
manteniment del Districte respecte als arbres que s’han replantat i que estaven ja feia molt de 
temps pendents. La segona qüestió la fa en nom de la Coordinadora d’Entitats d’Associacions de 
Veïns de les Corts, i és el tema del PERI Danuvi que ja es va parlar al Plenari. Pensa que 
l’Audiència és l’últim reducte que queda per poder resoldre uns problemes que hi ha al barri de 
Sant Ramon- Maternitat, ja que proporcionalment tenen menys equipaments que la zona més 
centre de Les Corts i que es podria mirar d’equilibrar ja que considera el Districte de manera 
global. Pel que fa a la segona qüestió, el tema del Barça, sap que hi ha un reconeixement de la 
relació que vol tenir el Barça amb els veïns, però vol que es confirmi amb iniciatives i amb 
informació. L’altra qüestió és el PERI Bacardí. En aquests moments hi ha un espai que s’ha 
d’ocupar i una zona enjardinada i espera veure com va evolucionant i si n’hi ha contactes amb la 
Generalitat en aquests temes de la seva competència. Respecte al tema de la Residència 
Montnegre, no entén perquè l’Ajuntament diu que no és de la seva competència i es desenten, ja 
que ella pensa en el Districte com un poble, i no hi ha cap poble en el qual l’alcalde no pensi en 
la seva gent gran que són veïns com la resta, però amb menys recursos. Per tan vol un 
compromís per part de l’Ajuntament. En relació amb el tema de la Colònia Castells, recorda que 
va haver un compromís de que a finals de mes hi hauria un primer tractament de la informació de 
les enquestes i vol demanar un calendari de participació de la resta d’entitats o grups veïnals per 
aportar propostes com el de l’escola bressol. Relatiu a les obres menors per arreglar alguns 
carrers com Breda, plaça Barraquer etc. que tenien de termini final d’any pensa que si estan 
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aturades per algun motiu o ja es tiren endavant. Pel que fa a la sinagoga no tenen la mateixa 
informació que s’està dient. L’encarregat els ha dit que les obres acabarien de seguida i ells 
tenien la informació que estaven aturades. Comenta que els veïns tenen por, i no és perquè 
siguin xenòfobs sinó per una raó objectiva de la seva situació al carrer Montnegre, per on passa 
la gent que va al CAP o els nens que van a Paideia. Respecte al PAD vol saber si les seves 
propostes es retornaran als grups que les han fet abans de ser aprovades amb l’explicació, si 
cal, de perquè no són aprovades. 
 
El gerent del Districte, senyor Joan Cambronero respon que en quant al PERI Danubi el primer 
que s’ha de fer és l’adquisició per part de l’Ajuntament. De moment el que hi ha és una 
modificació del Pla General Metropolità del maig de 2010. Però això que són les naus 
qualificades d’equipament i unes zones verdes resultant d’aquesta modificació, encara no són de 
l’Ajuntament ja que no han estat expropiades i per tant els debats sobre aquests equipaments 
haurà de ser quan ja siguin de l’Ajuntament. En relació al tema del Barça, diu que el dia del 
Plenari es va explicar que hi havia unes enquestes, que per les dates són més o menys ara quan 
s’estan realitzant les entrevistes, i que hi haurà un informe sobre una sèrie de preguntes de la 
relació entre el Barça i el veïnat i què n’opina el veïnat del Barça en temes tan sensibles com la 
mobilitat, la seguretat, que li aporta el Barça al barri, etc. Per tant, per començar a treballar 
aquest espai vol tenir, a part de la informació de l’associació de veïns i la informació que hi ha 
acumulada de molt de temps, tenir una actualització de l’entorn més proper i un cop recollida 
aquesta informació amb ella es podrà  començar a treballar un debat sobre què es vol que passi 
a l’espai públic. Quant al tema de la sinagoga, hi ha unes obres que es van detectar que no 
s’havien legalitzat, que se’ls ha fet arribar tots els requeriments per tal que legalitzin, i en funció 
d’això, l’obra avançarà depenent de si compleixin o no els tràmits. Per tant, no vol avançar una 
cosa que no sap. Respecte al tema del PERI Bacardí, hi ha unes afectacions en les quals hi ha 
zones verdes. Això s’ha de tractar i incorporar al PAD i debatre si aquesta és la prioritat o no ja 
que també hi ha gent afectada a nivell d’expropiacions.  
 
La consellera Tatiana Guerrero pren la paraula per a respondre a la senyora Adela Agelet sobre 
el tema de les propostes del PAD, i diu que les propostes que s’estan recollint ara són propostes 
de la ciutadania organitzada, de gent que normalment treballa organitzativament pel Districte i 
aquesta fase s’acaba al gener. La incorporació o no de les propostes que algunes entitats han fet 
arribar es farà a la fase dos, quan aquestes propostes es portin a debat. Es farà també una 
priorització dels temes.  Respecte a la pregunta de com es pot saber si les iniciatives cauen o no 
cauen en aquesta segona fase, es pot saber perquè hi haurà una pàgina web on estarà la 
traçabilitat de la proposta des que s’ha inclòs en el primer document fins al moment que hagi 
caigut, si ha caigut, ja sigui per un element tècnic o pressupostari, o un element d’impossibilitat 
per qualsevol cosa. Si s’accepta és perquè ha tingut la validació de no sé quants espais de 
debat, o perquè a nivell tècnic i polític es considera que és una de les línies de treball, i perquè a 
més, molts veïns i veïnes consideren que s’ha de treballar en aquesta línia. També s’activarà 
aquesta comissió de seguiment on també estaran inclosos els veïns i veïnes, les associacions de 
veïns i veïnes, que el que faran serà vetllar perquè el procediment del qual s’està informant 
constantment, i que es donarà a terme, és el que s’està fent realment. 
 
La regidora del Districte, senyora Laura Pérez, aclareix que, respecte a allò que ha dit el gerent 
del Districte en relació a la Residència Montnegre i la reunió que s’ha fet amb la direcció del 
centre, la demanda d’expedients, la lectura i repàs històric d’expedients tècnics acumulats des 
del 2013, no es pot resumir en si s’interessen o no en un tema que és competència de la 
Generalitat. És una preocupació dels veïns, també hi ha denúncies reiterades que mereixent tota 
l’atenció. Però també s’ha d’escoltar l’altra banda, la de la gestió d’aquest espai, i de les 
persones que hi estan vivint. Per tant, tenen un compromís, ja que és la seva àrea a “casa gran”, 
de què es definiran quines són les línies prioritàries amb les entitats i federacions, no només de 
Barcelona, sinó d’àmbit català, i que tenen moltíssima experiència en temes d’envelliment actiu. 
Porten anys posant l’èmfasi en temes de bon tracte, ja que considera que és importantíssim la 
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cura de les persones grans de la ciutat, que a més, representen un sector molt ampli de la 
població de Barcelona. Recorda també que és un espai que gestiona també la Diputació i per 
tant, a vegades s’ha de parlar amb la Diputació o amb la Generalitat. La Generalitat està, ara 
mateix sense govern, i aquesta és una resposta que reben constantment però, tot i així, han 
pogut organitzar una taula de relacions sobre temes d’equipaments bàsics per a la ciutat on, 
òbviament, està aquesta Residència. També s’està reunint amb la vicepresidenta, que a més és 
la consellera de Benestar Social de qui depenen aquests temes. 
 
El president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al senyor Ramón Arcau, que diu que va 
participar en una jornada del PAD, i es mostra molt content amb el que està fent l’Ajuntament. Va 
estar al grup d’urbanisme, mobilitat i espai públic, i allí es volia millorar la qualitat ambiental, fer 
de l’espai públic un espai de tots i totes les persones del Districte, es a dir, coresponsabilitat en 
l’ús de l’espai públic. A l’Audiència Pública del passat octubre, va demanar que l’Ajuntament  fes 
complir l’ordenança cívica que defensa l’espai públic, i que  si calia, apliqués sancions.  
Demanava també coses que semblen petites, com que s’enganxessin els cartells als llocs 
adients; o respecte als graffitis també demana que es compleix l’ordenança cívica, ja que per 
exemple al carrer Galileu, 308 hi ha un graffitti que a més és un símbol de de “Terra Lliure” i, per 
tant, de violència. Vol que s’esborren aquests graffitis com ja s’ha fet abans amb altres.  
 
L’intendent de la Guàrdia Urbana, senyor Jordi Verdaguer, respon al senyor Arcau, i explica que 
amb el tema dels graffittis no miren a un altre costat. Ells treballen aquest tema, no com a un 
tema d’infracció d’ordenança cívica, sinó per via penal que és més contundent, i obren 
diligències perquè afecta a una façana privada i provoca uns danys. En aquest moment, ja hi ha 
obertes setze diligències. Per tant, és un tema que treballen molt. 
 
A continuació, el president senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula a la senyora Assumpta 
Vilajosana, coordinadora de l’Assemblea Nacional Catalana de les Corts, i d’Òmnium Cultural 
que vol fer un prec als partits polítics representats en aquest consistori perquè en el proper 
Plenari demanin un vot a favor de la resolució que es va dictar al parlament de Catalunya el 27 
d’octubre passat, i també un vot a favor del pla de xoc.  
 
El senyor Alejandro Arias parla de forma independent d’un tema que molts veïns estan sentint en 
diferents formes i nivells. El tema és el de la transparència i participació ciutadana dintre de 
l’àmbit del districte. En quan al tema de la transparència ja ho va comentar també amb la 
regidora i alguns dels membres de la taula fa aproximadament un o dos mesos. Va manifestar 
que trobava un empitjorament del que s’havia assolit els darrers anys a nivell de publicació 
d’actes de totes les diferents comissions que hi ha dintre de l’àmbit del districte; concretament, 
per exemple, el tema de les Audiències,  de les quatre Audiències que s’han fet amb aquesta 
aquest any –evidentment aquesta no n’hi ha encara un acta- però de les tres darreres no sap 
què es va dir; és possible que alguna d’elles s’hagi gravat com s’ha comentat darrerament, però 
tampoc troba el lloc on surt la informació de les Audiències Públiques, ni una referència a cap 
gravació per sentir-la sencera si cal i veure què estan comentant els seus veïns, els seus 
conciutadans. Al senyor Alejandro Arias li sembla que és necessari  poder avançar en aquest 
tema per poder realment fomentar aquesta participació ciutadana que és el que va a continuació. 
Insisteix que en aquest tema concret es van posar bastants pegues quasi durant tres anys de 
l’anterior consistori, del districte, i quan van arribar les eleccions, finalment es va considerar que 
dintre d’aquest districte, igual que a altres cinc o sis districtes més de Barcelona, sí que finalment 
es podrien publicar les actes de les comissions de Districte de barri, de l’Audiència Pública igual 
que el Consell Ciutadà. Demana que en aquest apartat de transparència es pugui avançar 
definitivament perquè no s’hagi de tornar a reclamar aquesta publicació, però que sigui tant de 
documents tipus acta que a ell li sembla necessaris, com igualment del vídeo. El vídeo és 
perfecte perquè evidentment es pot sentir realment tot el que s’ha dit fefaentment, però també un 
resum escrit li sembla adient per no haver d’escoltar tot el vídeo que potser té una duració de 
dues o tres hores de xerrada i d’explicacions molt interessants, però que no sempre hi ha temps. 
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Després passa a la part de participació ciutadana; i diu que sí que és cert que està veient, 
evidentment des que ha canviat tot l’autoorganització del districte, el canvi de governació del 
districte, que la participació es fomenta, es fomenta més o menys com s’estava fomentant de 
maneres diferents amb l’anterior grup municipal; però li sembla que s’està potenciant més –és 
una observació, és una impressió- la participació més directa, tipus quasi assembleària amb els 
representants de les diferents organitzacions de districte, que per potenciar realment la 
participació global de tota la ciutadania. També li sembla que es continua en una situació 
d’estancament en la qual més o menys participen algunes persones dintre d’aquests actes, com 
per exemple allò que es va parlar del PAD, però que ha d’arribar majoritàriament a tota la 
població del districte, als vuitanta mil habitants, o si no als vuitanta mil com a mínim a vint mil per 
començar a dir alguna cosa. Es continua al 2015 i de cara al 2020 amb les mateixes carències o 
formes d’actuar en aquest sentit de participació que s’han viscut als darrers quatre anys com a 
mínim que són les que ell més o menys ha anat vivint.  
 
El president agraeix la paraula al senyor Arias, i respon la senyora Cristina Suñé. 
 
La senyora Cristina Suñé respon que per normativa s’han de publicar les actes dels consells 
plenaris i garanteix que a partir d’ara es publicaren a la web les actes de l’audiència.  
 
La consellera Tatiana Guerrero intervé i diu que, sobre el tema de la participació, el missatge és 
el contrari i així s’ha demostrat en diverses ocasions com per exemple en les comissions de 
seguiment no són tancades on hi ha partits polítics i diversos representants. Són comissions 
obertes, que es publiquen amb cartells a la zona afectada, per tant tots els veïns i veïnes que 
tenen interès poden anar-hi, s’intenta arribar al màxim nombre de persones. Explica que en el 
PAD s’està pensant de la mateixa manera, una primera fase amb ciutadania organitzada, i una 
segona fase que s’està confeccionant un llistat de persones que normalment no participen en el 
districte. Aquestes són les línies d’actuació del districte tal com va dir la regidora en el plenari, 
però és complexa. Des de fa molts anys es treballa un mètode de participació i fer una conversió, 
i que la gent cregui en aquests espais i que vulgui participar i dir la seva, es complex. Assegura 
que tots i totes els que formen part d’aquest govern aposten firmament per això. Informa que 
Ciutat Vella ha fet una mesura de participació i que al Districte de les Corts s’ha fet un informe, 
s’està fent un pla de comunicació interna i externa. Ha parlat moltes vegades amb l’Àgueda 
Bañón que és la directora de comunicació de la casa gran perquè pensi en una pàgina web 
bidireccional, es a dir que no sigui només informativa sinó que hi hagi un blog en poder puguin 
interaccionar veïns i veïnes. Demana confiança i paciència per poder arribar a l’objectiu comú, ja 
que no es pot anar tan de pressa com es vol. 
 
El senyor Arias diu que confiança i paciència ha tingut durant sis mesos, però la situació no ha 
canviat per això continua insistint. 
 
La regidora senyora Laura Pérez diu que la participació no només s’ha de mesurar de forma 
quantitava sinó de forma qualitativa. Que s’està donant resposta als temes que surten amb una 
metodologia específica que s’està construint conjuntament amb les propostes que surten a cada 
consell de barri per tenir una traçabilitat de cada tema, perquè tothom sàpiga on està el seu 
tema. Al primer consell de barri tothom va rebre un resum amb una columna d’on estava el seu 
tema, de quins serien els passos a seguir, s’estan actualitzant. Òbviament els resultats no són 
immediats, és un treball de fons. També diu que a l’elaboració del PAM, s’està treballant molt 
estretament amb la regidora de participació, s’està veient com ampliar la participació no només a 
entitats que estan acostumades a participar, que tenen més experiència al barri. També hi ha 
l’objectiu d’apropar-se a altres espai, com a parcs infantils, parcs dels joves o al skeipar  per 
saber què opinen de l’espai públic, de l’educació i de la sanitat. En el PAM hi ha tota una línia de 
participació amb entrevistes a diferents grups de la població, o sigui, tota una proposta de procés 
participatiu bastant innovador. En temes de participació una cosa són els espais formals en els 
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que es treballa i que es poden millorar amb idees i també s’està pensant en un blog i en un espai 
interactiu digital per rebre propostes i crítiques. 
 
El senyor Eduard Català fa una pregunta sobre el tema de l’antena que està col·locada sobre 
l’antic edifici del picadero, que sembla que estigui en servei i que tenia entès que es va instal·lar 
il·legalment. Vol saber en quines condicions està actualment. 
 
El senyor Albert Bassas contesta que va avisar al districte la Sra. Anna Ramon i va fer la 
denúncia, cosa que li agraeix. Que des del districte no es concedeixen aquest tipus de llicències i 
a través d’urbanisme van detectar que no tenia llicència i es va aturar. Per tant, aquesta obra no 
està instal·lada, ja se li va comunicar; se li va trucar i se li va explicar. A la companyia operadora 
se li va ordenar el cessament  immediat, aquestes coses no es retiren ràpidament, ells intentaran 
legalitzar-la. 
 
El senyor Lluís Sanglàs exposa diferents temes del barri de Pedralbes. Exposa que al barri no hi 
ha àrea verda i que no aprofundirà en aquest tema perquè al entrar a la sessió el gerent del 
districte ja li ha comentat que està més o menys en funcionament. Comenta que a l’AMPA del 
Liceo Francès estan preocupats per la seguretat dels escolars ja que el camí escolar 
pràcticament no es veu. S’hauria de pintar novament. Vol saber com va quedar l’estudi del carril-
bici davant del Liceo Francès. Que s’hauria de millorar els temes d’autobusos. El radar mòbil que 
es va posar arran l’accident de la Creu de Pedralbes a la avinguda d’Esplugues ja no hi és, 
potser pels cartells de propaganda electoral, vol saber què ha passat. Després  el tema de la 
seguretat, la il·luminació, perquè realment a la nit fa una mica de por passejar pel barri ja que pel 
tema d’ordenança municipal no hi ha botigues, comerços ni locals comercials, queda molt aïllat i 
la gent no surt. Després exposa un altre tema que abans d’entrar a la sessió ha comentat amb 
l’intendent i el cap de mossos, és la invasió de porcs senglars que als jardins i a les zones 
comunitàries fan destrosses importants. Que ja l’han dit que és un tema de ciutat, per això li 
prega a la regidora que és un tema molt important pel barri, que reparar les destrosses costa 
molts diners. Demana un panell d’anuncis al barri per posar tots els anuncis, com un taulell dels 
que estan al carrer. I per finalitzar explica que van presentar unes propostes per escrit per 
incorporar al PAD i al PAM. 
 
Des de l’equip de govern li donen resposta. La regidora del Districte, senyora Laura Pérez, 
explica que, sobre els temes de carril-bici, il·luminació i zones enjardinades s’està fent estudis.  
 
Per parlar del tema dels porcs senglars, intervé el gerent del Districte, senyor Joan Cambronero i 
diu que, efectivament, la població està creixent i afecta als barris de muntanya. Des de l’àrea de 
medi ambient s’està treballant amb una sèrie de campanyes a nivell de ciutat. I respecte al radar, 
no s’ha tret.  
Pel que fa al tema del radar mòbil, l’intendent de la Guàrdia Urbana, senyor Jordi Verdaguer 
explica que s’està posant totes les matinades i els caps de setmana a l’avinguda Esplugues amb 
Creu de Pedralbes, l’està posant la Unitat de Circulació, els motoristes, i s’estan guardant totes 
les medicions que es fan.  
 
La darrera intervenció és del senyor Francesc Pou que és la primera vegada que acudeix a una 
sessió i ve a títol individual, vol parlar de la plaça Concòrdia. N’és conscient que el tema dels 
gossos ja s’ha parlat però vol fer constar que s’hauria de fer una campanya de conscienciació 
amb cartells més que no sancionadora per a que la gent que porta gossos no embruti la plaça. 
Reconeix que els serveis de neteja són correctes però els carrers queden tacats fins i tot després 
de la neteja. Suggereix que en l’àrea verda que s’està construint darrera de cristalleries Planell 
es posi un pipi-can per a que tot aquest problema es pugui derivar a una zona condicionada. 
També exposa que des de fa anys els veïns que viuen a les rodalies de la plaça Concòrdia 
reclamen a l’Ajuntament una millor distribució de les activitats sorolloses, bàsicament són els 
concerts nocturns i les tabalades que acompanyats dels correfocs s’instal·len i fan actuacions de 
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llarga durada a la plaça de Concòrdia. Cada vegada més, hi ha veïns que els dies de la festa 
marxen a passar aquells dos o tres dies fora, se’n van de cap de setmana per no haver de patir 
aquelles conseqüències. S’ha de fer un esforç per millorar la convivència entre les activitats d’oci 
i la tranquil·litat dels veïns durant la festa major. 
 
Contesta la consellera Tatiana Guerrero al tema dels gossos dient que és un tema recurrent i 
que s’està valorant l’idea de generar un espai de gossos diferent d’un pipican, un espai més 
ampli amb millors condicions pels gossos, que també serà un espai amb millors condicions pels 
veïns i veïnes que estan a l’entorn, perquè els gossos puguin moure’s lliurament, evitant la 
massificació de gossos que es criden entre ells i es barallen. 
 
El senyor Xavier Cubells respon el tema de la festa major dient que és un moment concret del 
calendari de l’any en el districte en què s’ajunten dues intencionalitats: la gent que vol gaudir del 
carrer en aquells dies de diferents maneres i el dret evidentment dels veïns a poder descansar. 
Aquest any s’ha creat la federació de comissions de festes d’aquí del districte, fins ara cada 
comissió de festes anava treballant a la seva manera cada una de les festes, amb la 
intencionalitat d’unificar criteris. Ara que s’ha acabat la festa major, s’està valorant. I quan estigui 
valorada es començarà a treballar per la propera, valorant totes les propostes com la que ha fet 
que les tabalades siguin itinerants, aquestes són les coses que s’han de intentar aplicar a 
qualsevol festa. 
 
Per finalitzar, intervé la regidora, senyora Laura Pérez, que vol fer un comentari respecte a la 
Festa Major. Diu que, dins d’aquests estudis de millora de la Festa Major, també és important 
veure l’equilibri territorial de la festa, que és un aspecte que li crida molt l’atenció perquè ella no 
coneixia en profunditat la distribució de la Festa Majora a Les Corts.. És cert que la plaça 
Concòrdia és una plaça molt demanada, és cèntrica, és preciosa, és una meravella, però també 
es reben al Districte les queixes dels veïns que pateixen aquell soroll que ella mateixa també 
pateix amb el tema de les tabalades a dins de casa.  Però, tot i que la plaça Comas o la plaça 
Concòrdia agraden molt, també hi ha altres espais al Districte on es poden desenvolupar les 
festes. Això s’haurà de treballar amb les comissions de manera interna.  
 
Finalment, el president s’acomiada de les persones assistents i, no havent-hi més intervencions 
ni preguntes i essent les 21.00 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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