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ACTA NÚM. 1/2016 
 

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 18 de febrer de 2016 i essent les 18.30 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 Laura Cañadas 
Pla, 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 excusa la seva absència el senyor 
Marc Faustino Vidal. 
 
El president dóna la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió amb la primera 
intervenció de la ma del senyor Pedro Alonso Velasco. 
 
El senyor Pedro Alonso Velasco exposa diferents punts. En primer lloc es dirigeix a la 
senyora Tatiana Guerrero per recordar que el butlletí es publiqui en castellà, d’aquesta 
manera es farà extensiu a més persones, ja que tothom no entenc el català. També 
comenta que el carrer Pisuerga continua tenint deficiències grans, considera que es millor 
pensar en un PAM més petit adreçat a les necessitats dels carrer i no pensar en un PAM de 
grans inversions. Diu que s’ha de continuar estudiant el bus 75, perquè el barri Maternitat-
Sant Ramon queda un mica aïllat, la freqüència de pas és de trenta minuts i  el recorregut 
del bus és molt llarg. Com a tema nou, expressa que com a conseqüència de la reunió amb 
el Barça demana que l’Ajuntament vigili degudament a què té dret aquesta gent. De 
moment, hi ha uns espais verds i una activitat. Canviar-la suposa un peatge. 

 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Alejandro Arias Luaces. 
 
El senyor Alejandro Arias Luaces agraeix que estiguin publicades les actes de les darreres 
audiències públiques. Sol·licita que es continuen publicant segons es facin les sessions, 
d’aquesta forma es pot fer un seguiment de totes les actuacions, i particularment aquest any 
que s’està fent tant moviment amb el PAM. 
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El president agraeix al senyor Alejandro Arias Luaces la seva intervenció i dóna la paraula 
al senyor Josep Maria Guillomet. 
 
El senyor Josep Maria Guillomet exposa un parell de temes. Sobre el tema urbanístic de la 
prolongació de Trias i Giró cap al carrer Keynes, demana en nom de l’Associació que 
s’impulsi perquè sinó, en aquesta legislatura no hi haurà temps. I fer una comissió a tres 
bandes: des de l’Ajuntament, de la Universitat i que participi també l’Associació de Veïns. I 
després felicita l’actuació que s’ha fet a la tanca del carrer Jordi Girona, davant del Palau 
Reial, aquesta nova tanca que en principi l’Associació estava bastant en contra, encara que 
no s’ha fet exactament com es va dir, els veïns estan molt contents, ja que dóna molta 
amplitud al carrer, que és millor que la de la Maternitat. La llàstima és que falta un tram, que 
ja van dir-ho, i que a la part baixa de la paret, consideren que hagués quedat millor, perquè 
quedés com l’altra banda, deixar-la rejuntada la paret de pedra, no quedant tan vulnerable a 
grafitis. 
 
El president dóna les gràcies al senyor Josep Maria Guillomet i dóna la paraula al senyor 
Josep Antoni Cera. 
 
El senyor Josep Antoni Cera vol exposar tres temes que considera són pel senyor Albert 
Bassas. Explica que hi ha un senyal de prohibit aparcar al carrer Comandant Benítez, 
davant del número 25, que es va posar perquè el bus 43 girava des del carrer Conxita 
Supervia. Ja fa dos anys que el bus 43 va deixar d’existir, però el senyal no s’ha tret i la 
grua s’emporta els cotxes ja que està prohibit aparcar. Hi ha moltes queixes en aquest 
sentit. Comenta que s’hauria de treure el senyal i posar aparcament d’àrea verda o zona de 
càrrega/descarrega. Un altre tema que va exposar és que a Travessera de les Corts, davant 
del 136, hi ha un quadre elèctric que en el seu dia es va trencar la porta, fent alguna obra 
per l’enllumenat públic.  El fet que el quadre elèctric amb el comptador, estigui amb la 
llumeta sense porta  comporta un  perill evident. I el tercer tema es refereix a les obres del 
Centre Cívic Pere Quart, vol saber perquè porten tan retard les obres i comenta que a la 
part de darrera del centre cívic han fet una entrada per camions i ha quedat un triangle que 
segons els veïns de davant de Conxita Supervia dóna molts problemes i és un punt de 
deixalles, de pixums de gossos. Ha quedat un triangle empedrat, tancat, amagat, que potser 
un problema i un punt d’atracament. 
 
El president agraeix la intervenció al senyor Josep Antoni Cera i dóna la paraula al senyor 
Ramon Arcau Aurín. 
 
El senyor Ramon Arcau Aurín agraeix a l’Ajuntament que hagi esborrat un logo de Terra 
lliure que estava a l’espai públic del carrer Galileu. Després felicita a l’Ajuntament per haver 
instal·lat a la Diagonal uns aparells per fer exercici físic, ja que a les persones de la seva 
edat els va molt bé. Porta unes fotografies per mostrar la ubicació, considera que els 
aparells que estan davant de El Corte Inglés estan molt bé situats, però els que estan a 
prop del Palau Reial i abans del parc de Cervantes queden massa a prop de la calçada de 
sortida de la Diagonal i és difícil fer exercici sense empassar-se el fum dels tubs 
d’escapaments dels cotxes. Sol·licita un canvi d’ubicació ja que hi ha més terreny per posar-
los. 
 
El president dóna les gràcies al senyor Josep Antoni Cera i cedeix la paraula a la senyora 
Aurora Farré. 
 
La senyora Aurora Farré representa la zona universitària i vol informació sobre el tema dels 
autobusos a l’avinguda de l’Exèrcit que es va començar a parlar a principis de la legislatura i 
que encara ningú els ha donat una explicació. En aquests moments han vist per la 
informació ciutadana que l’H4 definitivament té origen i final a l’avinguda de l’Exèrcit, just a 
l’únic lloc on hi ha vivendes de tot el barri i que, a més a més, encara no saben què passarà  
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amb l’autobús 33. Segons la informació que hi ha per Barcelona, entenen que el 33 es 
queda en el seu lloc i que l’origen i el final de l’H4 es queda al costat de les vivendes. Porta 
documentació de les seves reclamacions des de l’any 2007. A l’any 2007 a aquesta parada 
tenia origen i final l’autobús 60. Van estar cinc anys fins aconseguir treure la parada. Atès 
l’incivisme dels conductors d’autobús es va fer  una recollida de signatures de la gent del 
barri perquè aquestes parades es posessin en un lloc on no hi hagués habitatges. La llei de 
seguretat al voltant del quartel del Bruc, que també va participar, per controlar la 
circumval·lació del quartel. De tot això s’han hagut d’assabentar amb la informació que hi ha 
de les noves línies, que l’Ajuntament no els ha dit res. Comenta que des de fa més de deu 
anys que està en el dia a dia de l’Associació i que mai havien tingut tan poca resposta i 
manca de comunicació  de l’Ajuntament. Han vist un dibuix a terra d’un futur lavabo. Diu que 
quan TMB posa un lavabo que els hi paga l’empresa, definitivament els conductors queden 
allà establerts. Que TMB sap perfectament que posar un origen i final on hi ha veïns és un 
conflicte absolut. L’alternativa que proposa és posar l’origen i final a la pujada de Gran 
Capità, que està al costat del Campus Nord, que igualment passarà per davant de casa de 
tots, però com a mínim no faran la parada a davant de cap veí, només hi ha la universitat. 
D’aquesta manera tothom tindrà accessibilitat i els veïns podran obrir les finestres i a l’estiu i 
intentar respirar. Comenta que han esperat fins ara i que no han rebut cap resposta per part 
de l’Ajuntament, volen trobar una solució entre els veïns i l’Ajuntament. 
 
El president agraeix a la senyora Aurora Farré la seva intervenció i dóna la paraula al 
senyor Pedro de la Rosa. 
 
El senyor Pedro de la Rosa comenta que ve pel tema del Parc de les Infantes, vol 
informació sobre on es faran les pistes de petanca i el tancament. 
 
El president dóna les gràcies al senyor Pedro de la Rosa i cedeix la paraula a la senyora 
Adela Agelet. 
 
La senyora Adela Agelet diu que aprofitant que el tema del Barça està molt recent, explica 
que ha vist unes fotografies de tot l’espai de vivendes que hi ha als carrers Doctor 
Barraquer i  Arístides Mallol cantonada amb Travessera de les Corts i que són realment 
penoses. Tot actes incívics. Que aquest espai Barça ha de pensar com acull els socis. Fins 
ara els ha acollit la ciutat, als socis i a totes les gamberrades, ja que passen veritables 
aldarulls. La guàrdia urbana ha de redissenyar els llocs on fa la vigilància. La segona 
qüestió que planteja és la del passatge que va a través del Parc de Les Infantes i al costat 
de l’Europolis. Que va molt bé perquè la gent que puja des de Comtes de Bell-lloc i ha 
d’anar a la Travessera no cal que faci tot el tram del Parc de les Infantes. Però quan el 
centre esportiu apaga els llums, allò és un racó de conflictes, d’escombraries. Sol·licita  que 
sigui una zona urbanitzada, amb unes garanties de seguretat i de neteja. I la tercera qüestió 
que exposa és sobre el patrimoni del Districte, es refereix a les obres dels edificis catalogats 
a la Maternitat, a les actuacions a la Masia del Barça. Vol saber a qui correspon la 
responsabilitat d’aquestes peces històriques, que estan catalogades. 
 
El president dóna les gràcies a la senyora Adela Agelet i cedeix la paraula a la senyora M. 
Àngels Rosell. 
 
La senyora M. Àngels Rosell representa la comunitat del carrer Equador, 77. Comenta dos 
problemes, el primer és el soroll que fan els motors d’aire condicionat, calefacció i altres 
aparells que necessitin pel funcionament correcte del CAP, atès que han quedat al 
descobert ubicats al terrat del CAP. A l’estiu quan obren les finestres a la nit, és molt difícil 
descansar amb el soroll que fan. El segon ve del CAP, però no és el CAP sinó que és el 
Centre de Salut Mental, és conscient de que aquestes persones estan malaltes i  no fan res, 
però així com les dones fan la seva vida, l’actitud dels homes és més violenta, s’apropen 
molt per demanar diners, i contesten. Considera que s’hauria de buscar una solució abans 
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de que passi alguna cosa ja que és una zona d’entrada al CAP i passa molta gent gran, i 
molts nens.  
 
El president agraeix la intervenció de la senyora M. Àngels Rosell i dóna la paraula a la 
senyora Maria Blanco. 
 
La senyora Maria Blanco demana que es faci una poda d’arbres més intensa a dues 
placetes que hi ha al carrer Trias i Giró, ja que els arbres s’han fet molt grans i només 
netegen algunes branques.  És un tema que s’ha sol·licitat des de fa molts anys, quan era 
regidora la senyora Montserrat Sánchez, després el regidor senyor Antoni Vives i es torna a 
fer ara amb la regidora senyora Laura Pérez, que el senyor Albert Bassas també el coneix. 
Diu que si la responsabilitat és de Parcs i Jardins li facilitin la persona de contacte que ella 
mateixa hi anirà. També sol·licita unes pistes de petanca a uns terrenys que hi ha al mateix 
lloc que s’han posat aparells per fer gimnàstica. 
 
El president dóna les gràcies a la senyora Maria Blanco i informa a tothom que per a 
optimitzar el desenvolupament de la sessió es desitjable que cadascuna de les persones 
que vulgui participar ha de detallar al formulari el tema que vol exposar. Després s’agrupen 
per temes i es més fàcil donar resposta. Seguidament dóna la paraula al govern per 
respondre els temes que hi havia de l’audiència anterior i els que s’hagin plantejat aquí. 
 
La regidora senyora Laura Pérez dóna la benvinguda a tothom i agraeix la assistència a la 
sessió, sobretot aquest dia de molta intensitat amb el tema del PAD i el PAM. Comença fent 
un repàs de temes de l’última audiència, perquè es poden repetir. Agrupa els temes per 
donar resposta tal com ha dit el president. Fa una resposta general i si queda algun tema 
pendent o que no es pugui respondre ara, queda pendent com deures. Explica de l’anterior 
audiència, molt ràpidament, alguns temes que ja s’han executat. S’havien fet algunes 
demandes molt concretes com les d’avui, que agraeix perquè és la manera d’adonar-se dels 
detalls que dia a dia dificulten la convivència o els problemes que poden haver-hi als carrers 
del Districte. Agraeix aquesta predisposició. Comenta que el tema del barri de la Mercè que 
avui no ha sortit, ja s’han posat els aparcaments de bici del carrer Ardena. Que les fotos que 
havien portat a audiències anteriors per desplaçar uns contenidors van ajudar molt, i també 
s’ha fet ja el desplaçament. També al barri de la Mercè s’ha col·locat un panot, a la vorera 
del carrer Herois del Bruc, hi havia tres panots trencats, aquests ja s’han substituït per 
ciment asfàltic. A l’avinguda Pearson amb Joan d’Alòs també s’ha executat l’obra. A la 
Taula de Via Pública s’ha tractat el tema de la velocitat al  carrer  Torrent de Rodes. S’han 
posat bandes rugoses al casal del barri que era una demanda de l’Emilio Solanes. Comenta 
que les sol·licituds de coses concretes i acompanyades de documentació si estan a la seva 
mà és més fàcil resoldre-les. El tema del butlletí en castellà es va passar al departament de 
Comunicació, però en aquest cas la solució no depèn només del Districte. L’idioma i el tema 
del llenguatge no sexista s’està estudiant, però des del Departament de Comunicació.  
 
 
També informa que aquesta setmana s’ha fet la primera taula de treball amb el Futbol Club 
Barcelona, amb veïns i veïnes i amb la cooperativa. Dos espais que han començat aquesta 
setmana i que valora positivament. El tema del Barça, considera que és un espai que s’ha 
de cuidar, que s’ha d’establir una metodologia. Des d’urbanisme, la comissionada d’esports 
ha demanat entrar en aquesta taula. Això significa que dintre de l’Ajuntament també la 
recepció d’aquesta iniciativa ha estat bona i la comissionada vol que algú del Departament 
d’esports estigui per aquest tema. Què es vol d’aquest espai? Quina és la catalogació que 
tenen els diferents espais que són propietat privada del Barça? Com això pot afectar a vials 
o espais de la via pública? I com des de la vessant esportiva es vol també que això pugui 
ser un equipament pel barri i per veïns i veïnes i no sempre un conflicte de convivència els 
dies de partit. Per tant, des d’Urbanisme estan controlant el planejament i des del Districte 
s’acompanya als veïns i veïnes evitant sorpreses i projectes que no són volguts pel barri.El 
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tema del grafit al carrer Galileu ja està solucionat i agraeix que els veïns i veïnes vinguin a 
les sessions a felicitar quan un tema està resolt ja que acostuma a passar que després no 
apareixen. Sobre les actes dels òrgans de participació diu que s’estan gravant en streaming 
i que s’estan penjant totes les actes que estan aprovades. Respecte a les que no estan 
aprovades s’ha demanat un calendari de com fer-ho i quan fer-ho. Si no està tot penjat a la 
web és perquè no està aprovat. Comenta que el tema de l’antena de l’edifici Picadero 
l’exposarà el senyor Albert Bassas. 
 
Sobre el tema de manca d’il·luminació, que considera crea inseguretat dins del barri de 
Pedralbes, s’agreuja per la manca de comerç de proximitat a aquesta zona. Explica que 
s’han demanat  informes de delictes que s’han donat a tota la ciutat de Barcelona, per poder 
aprofundir específicament en el barri de Pedralbes. La comparativa dels delictes greus en 
relació a la resta del Districte recollits a l’any 2015 són positius, però això no vol dir que la 
percepció de seguretat ho sigui. Reconeix que el tema de millorar la il·luminació és 
recurrent i surt a tots els districtes. S’ha fet en aquest sentit a Bosc i Gimpera una poda 
lumínica. S’han baixat els bàculs per tal de que la lluminària enfoqui millor a les voreres, que 
és una acció, que es treballa des de l’àrea del senyor Albert Bassas, que també explicarà 
una mica més. Posar un tam al barri. Això ja també amb el Lluís era una demanda, si 
recordeu, que feia l’altre dia per poder comunicar-se dins del barri, tenir un espai on fer les 
comunicacions públiques. S’han rebut tres propostes que vam remetre al senyor Sanglas i a 
la seva associació de veïns. En poc temps  ja es va enviar quina era la tria. Crec que sabien 
molt clarament quin és un espai de pas que pogués servir i llavors l’avinguda de Pedralbes, 
davant de la Casa Hurtado, ja està aprovat  pel Districte i, per tant, ja s’ha instat a projectes 
urbans perquè es faci aquesta instal·lació.  
 
Del tema de gossos, comenta que avui no ha sortit, però que acostuma a ser un tema 
també molt recurrent tant a les reunions amb veïns com a les audiències públiques, aquests 
dies s’està estudiant les actuacions que es fan a nivell de ciutat per fer campanyes de 
sensibilització entorn a l’incivisme, que també s’està treballant conjuntament amb la Guàrdia 
Urbana, enfocat en aquest cas a alguns propietaris o propietàries de gossos. I també s’està 
treballant per veure on se situa l’àrea d’esbarjo de set-cents metres quadrats que s’han de 
desenvolupar a dins del districte. També es va recollir una demanda que s’ha començat a 
treballar de la millora i de l’equilibri territorial de la Festa Majors. S’ha començat a treballar a 
la Comissió. Sobre els temes de l’anterior audiència que podien tenir resposta i no es van 
contestar allí els dona per tancats. Dóna la paraula a l’equip tècnic, concretament al gerent 
del Districte senyor Joan Cambronero. 
 
El gerent del Districte senyor Joan Cambronero comença amb les demandes i diu que si per 
alguna no té resposta ara, a la propera audiència donarà retorn o s’enviarà la resposta 
personalment a qui hagi fet la consulta. Diu que en quant  a Trias i Giró cap a Keynes, que 
es demanava  l’obertura d’aquest pas, doncs com s’ha vist, està dintre de la Universitat de 
Barcelona, afectat de vial. Van haver-hi unes converses amb la Universitat, on ells tenien 
pendent de fer un pla especial per tal de realitzar algunes millores, ampliar aquest vial i, per 
tant, que es pogués cedir  a canvi de exactament no sap què és el que volien fer en el 
planejament. Amb la Universitat diu que s’han anat veient per diversos temes que tenen en 
el barri. Sobre aquest tema, el de Trias i Giró cap a Keynes, no  han dit res per retornar. 
Comenta que pren nota, que parlarà amb ells i els hi donarà retorn per poder eradicar doncs 
l’obertura d’aquest carrer. Respecta a la tanca de Torre Girona, agraeix les paraules de 
felicitació ja que en el seu moment doncs va haver-hi una mica de conflicte, que semblava 
que no agradava, però comparteix l’opinió de que ha quedat molt maca. Mirarà el tram final 
que queda, ja ho va dir en el seu moment, que no era un tram oblidat i que no es faria, sinó 
que en aquell moment la dotació pressupostària i la prioritat d’aquell àmbit que es tenia que 
obrir en el futur  no va ser acabar doncs aquell àmbit que quedava, i és un àmbit que queda 
pendent i que està incorporat en les demandes i en la mesura del possible, doncs es mirarà 
de poder-lo executar. La porta que s’ha d’arreglar de Travessera Les Corts, 136, demana 
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que es passi nota a la Guàrdia Urbana, que amb això sempre  ha ajudat molt i que és molt 
ràpida. Tot i que sigui provisionalment mirar-ho avui, posar unes cintes,  d’aquelles que es 
posen perquè ningú s’apropi fins que quedi protegit. De les obres del Centre Cívic Pere 
Quart diu que són obres grans, hi ha una part que és la construcció de la obra, que aquesta 
està, més o menys amb termini de finalitzar i després està  la dotació de mobiliari, que és fa 
a part de la contractació de l’obra i, per tant, també és una contractació oberta, amb un 
import elevat i,  el tema de publicació, de que les empreses  facin les seves ofertes, tarda 
una mica més. I pet tant, cap a final de maig, primers de juny, aquest espai  ja estarà en 
funcionament. El parc de Cervantes, el tema de revisar el canvi d’ubicació, considera que és 
veritat que les proximitats de la Diagonal no són l’àmbit més idoni per fer esport, no només 
per la proximitat que té, sinó els propis corredors o la gent que va amb bicicleta als voltants 
de la Diagonal, doncs és una zona molt densa i  amb molt de vehicles i, per tant, la pol·lució 
d’aquest entorn es alta i no és una zona molt òptima per fer esport. Comenta que es 
trasllada el tema a Medi Ambient i considera que per molt que estiguin allunyats, aquell 
ambient continuarà no sent el més òptim per la situació atmosfèrica de l’entorn. 
 
Explica que dels temes de mobilitat, el senyor Albert Bassas donarà resposta a alguns més 
concrets. Però contesta a la senyora Aurora i comenta que a les jornades de mobilitat va 
sortir el mateix tema que avui ha traslladat i que Mobilitat que és qui està executant l’última 
fase i té la visió completa de la ciutat, es va comprometre a donar retorn i des del Districte 
es va donar resposta a tothom que va assistir a les jornades. Comenta que comprovarà 
amb el cap de Comunicació si en el seu cas es va enviar la resposta a altra persona de 
l’associació. Recuperarà el correu i li enviarà novament amb tota la informació que es va 
enviar el seu dia. 
 
Respecte al tema del parc de Les Infantes i les pistes de petanques diu que l’obres estan 
previstes i pressupostades per fer-les aquesta any 2016, igual que les que hi ha a Sant 
Ramon, ja s’han fet reunions amb els usuaris que són qui tenen necessitat de conèixer el 
projecte. S’ofereix a tornar a ensenyar el projecte amb el calendari a qui vulgui. Per les 
dates que ha facilitat BIMSA l’obra estarà executada a l’octubre, i que ara que s’està 
treballant és el moment de fer contactes per intentar que aquestes obres es puguin avançar 
uns mesos i no perjudiqui al campionat. Es farà tot el possible. 
 
Es dirigeix a la senyora Adela Agelet pel tema de la neteja i li comenta que ara no pot donar 
resposta, que pren nota i donarà trasllat al departament de neteja. Tan aviat tingui resposta 
li donarà trasllat. 
 
En quant al tema de la Masia catalogada del recinte de Maternitat, comença agraint la 
coresponsabilitat dels ciutadans que ajuden a detectar coses i en aquest cas agraeix la 
denúncia que es va fer per saber si les obres que s’estaven fent tenien permís. Arran 
d’aquesta denúncia es va detectar que s’estaven fent unes obres dins d’uns pavellons de la 
Maternitat i que no havien demanat la corresponent llicència d’obres. Es va enviar a un 
inspector i es van paralitzar les obres. Un cop analitzades, es va veure que només s’havien 
tocat unes lloses d’un lavabo que no tenien cap tipus de valor patrimonial i que eren obres 
perfectament legalitzables. Per tant, es va certificar la finalitat de les obres. Es van fer 
reunions amb la gerència de la Maternitat perquè no torni a passar i s’ha obert un expedient 
sancionador. Respon a la pregunta de qui vetlla pel patrimoni, dient que tots i totes. Des de 
la capacitat inspectora fins a tots els veïns i veïnes que passejant pel Districte i que fa 
arribar les coses que veuen aconseguint que sigui més eficaç la tasca inspectora. A la 
Masia va passar el mateix, es van iniciar unes obres, es van poder detectar i aturar. Però en 
aquest cas no són unes obres legalitzables per poder-se executar amb una llicència i estan 
parades. 
 
Pel tema de les molèsties del CAP del carrer Equador, es dirigeix a la senyora M. Àngels 
Rosell i li comenta que un inspector amb els aparells necessaris anirà al seu habitatge per 
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mesurar el soroll i si s’està complint o no la normativa. I respecte al Centre de Salut Mental 
l’intendent de la Guardia Urbana senyor Jordi Verdaguer i Gladich li contestarà, es farà un 
seguiment i li donarà resposta. 
 
Del tema de la poda dels arbres informa que s’encarregarà el senyor Albert Bassas. I la 
demanda de unes altres pistes de petanca, com són unes pistes noves és una demanda del 
PAD, i entre tots i totes decidir la prioritat de les actuacions d’aquest mandat. 
 
A continuació el director de Llicències i Espai Públic senyor Albert Bassas comença el seu 
torn de paraula i contesta uns temes que van quedar de l’anterior audiència. Respecte a 
l’antena de Travessera de les Corts, 63, la que està sobre l’edifici del Picadero. Explica que 
la competència és d’Urbanisme, tant la legalització com de disciplina. Des del Districte es va 
passar tot el reportatge fotogràfic de tots els elements que havien i ells van obrir l’expedient 
de disciplina corresponent, on han fet la labor de legalització. Per part de l’operador que va 
fer o intentar fer la instal·lació, i que ja està en procés de legalització, que ha fet la consulta 
prèvia, té l’informe d’idoneïtat tècnica i faltava l’última tramitació, el comunicat definitiu, però 
seria la verificació de tota la instal·lació per part d’una ECA. Des d’Urbanisme informen que 
són ells els que tenen els mecanismes per comprovar-ho, que des de l’octubre, en el 
moment que es va denunciar, aquesta instal·lació no s’ha posat en funcionament. 
 
Pel que fa al tema de la mobilitat, respecte a la freqüència del 113, el bus de barri. Des de 
Mobilitat indiquen que s’està estudiant recuperar el servei els caps de setmana, amb un 
replantejament global de tots el busos de barri de la ciutat. Queda pendent de la 
incorporació pressupostària amb el tema del PAM, de l’Ajuntament. Després informa com es 
treballa amb la relació bicicletes-vianants-cotxes. La resposta tal com s’indica en el Pla de 
Mobilitat Urbana, la jerarquització dels modes de transport estableix com a prioritat el 
vianant. Per això, s’allibera els espais de les voreres, que hi ha bicicletes i motos, per 
col·locar-les en calçada, i evitar els conflictes en aquest cas. La segona prioritat és la 
bicicleta. Intentar els carrils de bici segregats a calçada comporten eliminar carrils de 
circulació o els carrils fixes d’aparcament. La tercera prioritat és el transport públic. La 
quarta són la distribució urbana de mercaderies. I en última posició es el vehicle privat que, 
fonamentant que l’aparcament té que ser fora de la calçada, en garatges i aparcaments 
soterranis. Això és el que diu el Pla de Mobilitat Urbana.  
 
Les millores previstes a la connexió d’autobusos de Pedralbes, que era una altre tema 
pendent. Exposa que s’està implantant la nova xarxa d’autobús. Ara s’han posat en marxa 
les línies l’H4, la V11, la V13, però n’hi ha una propera fase on hi ha la vertical, que és la V5 
i una altra horitzontal que la H2, que completaria la xarxa actual per la part d’aquest barri. 
 
Del tema de les podes que pregunta la senyora Blanco, ha recuperat un correu en el que 
s’informa que es va fer una poda l’any 2011, posteriorment es va planificar una pel 2015, on 
s’incloïen les placetes de Trias i Giró,  aquelles que n’hi ha les tipuanes. El decalatge de 
poda, que és el que fa Parcs i Jardins, que és de cada quatre anys. Això no vol dir que en 
creixements puntuals i excessius, per unes molèsties de veïns, es faci podes puntuals per 
evitar que les branques arribin a les finestres com alguna vegada ha passat. 
 
El gerent del Districte senyor Joan Cambronero davant la insistència de la senyora Blanco 
comenta que passarà aquesta consulta a Parc i Jardins facilitant el seu contacte, per tenir 
una resposta directa del responsable, ja que per la seva experiència sap que tothom no està 
d’acord amb el tipus de poda, però s’ha de fer la que a l’arbre li convé. 
 
També explica respecte al tema de les obres del carrer Pere IV, en la part posterior del 
dipòsit, que ha quedat un espai. Comenta que és provisional per poder entrar la maquinària. 
Que s’ha d’accedir per fer les obres d’un dipòsit que recull les aigües fluvials per poder 
autoabastir el jardí vertical. Quan s’acabin es traurà aquest espai. 
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El president  dóna la paraula al senyor José Luis Calvo. 
 
El senyor José Luis Calvo demana disculpes perquè ha arribat una mica tard i seguidament 
exposa els següents temes. Diu que la il·luminació al carrer Carles III és molt pobra, que 
coneix a tres persones que tenen por de sortir per la nit, que hi ha possibilitat de posar llum 
de baix consum i que il·lumini més. Respecte a la cursa de ciclisme que es fa al mes de 
maig que li agrada l’esport i que es faci, però no que es tallin totes les sortides i entrades als 
aparcaments. Comenta que la senyalització que hi ha al carrer de la Maternitat, just a on 
desemboca el carrer Joan XXIII es confusa i pot provocar un accident. També explica que 
l’autobús 59 quan baixa el carrer Carles III des de la Diagonal i ha de girar cap a la 
Travessera de les Corts ha de fer una corba molt oberta envaint el carril dels altres cotxes, 
que els conductors van a poc a poc, però és perillós. Critica els soroll que fan les motos, 
considera que s’haurien de sancionar. I finalment parla de l’estat de la gespa de Carles III, 
malmesa pels gossos, creu que s’haurien de fer més inspeccions i campanyes de civisme.  
 
El president agraeix la intervenció al senyor José Luis Calvo i dóna la paraula a la senyora 
Mercè Piqueras Carrasco. 
 
La senyora Mercè Piqueras Carrasco exposa que encara falta més d’un mes per a la 
marató de Barcelona i vol saber si passarà per la Travessera de les Corts. Demana al 
Districte que prengui les mesures adients perquè els participants no orinin en els parterres 
de les zones enjardinades, proposa posar unes tanques que les aïllin. Ja que cada any, 
desenes d’atletes s’aturen a orinar en els jardins entre el carrer Les Corts i Gran Via Carles 
III zona muntanya. 
 
El president agraeix el torn de paraula a la senyora Mercè Piqueras Carrasco i  cedeix la 
paraula al senyor Salvador Termes. 
 
El senyor Salvador Termes diu que ja no és el representant de l’entitat Penya Blaugrana les 
Corts i comenta que ha gaudit molt de la Festa Major, dóna les gràcies a les persones que 
s’han implicat i s’acomiada donant pas a un nou cicle i a un nou president. Una altra cosa 
que comenta a nivell personal és el seu malestar amb una persona de Convergència i que 
vol parlar amb els consellers d’aquest grup polític. 
 
El president dóna les gràcies al senyor Salvador Termes per la seva intervenció i explica 
que la intenció de la presidència és tenir a tots els consellers a l’audiència perquè puguin 
prendre nota de les coses que es diuen. 
 
La regidora senyora Laura Pérez agraeix la tasca i l’esforç que ha posat aquests anys al 
senyor Salvador Termes, li desitja molta sort a la nova etapa de part del Districte.  
 
Sobre el tema de la cursa de bicis la regidora senyora Laura Pérez comenta que ja l’any 
passat no es va fer i que aquest any no hi haurà cap conflicte ja que no es farà. Es van 
recollir les inquietuds que suposa l’acte i el conflicte de convivència que va haver. Respecte 
al tema de la marató de Barcelona pren nota i aquesta demanda la trasllada a l’Institut 
d’Esports de Barcelona perquè si que hi ha constància de que els organitzadors de la 
marató posen urinaris i farà una demanda explícita perquè en aquest espai n’hi hagi un 
urinari. Explica que accions incíviques, al voltant d’aquestes i d’altres activitats de la ciutat 
es troben, però sempre que es pugui prevenir espais que ja han estat conflictius altres anys 
s’ha de posar remei. Sap que és molt difícil acabar amb tots els actes incívics, ja que són 
moltes hores corrent. Creu que s’haurien d’incrementar el número d’urinaris i veure quines 
són les altres mesures que es poden posar per evitar els actes incívics. 
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Del tema de la gespa de Carles III entén que tenir gossos és una experiència positiva, però 
que quan n’hi ha un efecte directe a l’espai públic s’ha de controlar. Respecte a l’enllumenat 
és un tema que des de l’equip de govern es parla contínuament. Pren nota dels temes que 
s’han parlat avui. 
 
El director de Llicències i Espai Públic senyor Albert Bassas comenta respecte a una de les 
demandes que era de la rotonda de Joan XXIII, que per una altre canal havia arribat un 
suggeriment sobre la manca d’il·luminació d’aquesta rotonda i verifica que té constància 
d’un correu de data 4 de febrer d’enllumenat públic en el que s’han reorientat aquests 
projectors, i que per tant s’ha donat per millorada la il·luminació.  
 
La senyora Aurora Ferrer comenta que s’ha d’escoltar als representants dels barris, que 
escoltin els motius perquè fan les demandes i parlin. S’ha d’escoltar i ajudar més. 
 
La regidora senyora Laura Pérez torna a intervenir per explicar que quan es va plantejar la 
metodologia als diferents consells de barri que considera que en alguns va funcionar molt 
bé, era una manera de portar una dinàmica que s’utilitza quan hi ha moltes persones i es vol 
que totes hi participin. N’hi ha dos apartats, un és com millorar la comunicació i l’espai de 
barri. I establir uns criteris de traçabilitat. El correu electrònic és només una de les eines de 
donar traçabilitat als ciutadans quan fan una demanda, de la mateixa manera que aquí 
s’intenta donar resposta als temes que s’han tractat a l’audiència pública, és una altra 
manera de fer seguiment. Explica que no es fa de transmissors ni de secretaris, que ella no 
és ni la secretària ni la transmissora de mobilitat. És part de Govern i ajuda a coordinar a les 
àrees de govern responsables de definir plans tan complexes com la xarxa octogonal 
d’autobusos. És una companya més d’aquest equip de govern, la Regidoria de mobilitat no 
està tan lluny, i ella no li fa les funcions. És regidora de les Corts, però si ha de coordinar 
mobilitat, parla amb mobilitat ja que ells tenen el pla de ciutat i són ells qui tenen aquesta 
foto completa de les necessitats de la ciutat en temes de mobilitat, no només amb els 
autobusos, sinó amb tots els mitjans de transport públics i són molts els reptes que des de 
mobilitat s’estan tirant endavant en aquest govern. S’ha de treballar coordinadament amb 
l’equip de mobilitat.  
 
El president agraeix a la senyora Ferrer la seva intervenció i comenta que aquest tema 
queda tancat. 
 
La regidora senyora Laura Pérez comenta que ja estan planificades al calendari les visites 
als barris. No sempre de la mà de les associacions de veïns, però sí és cert que aquesta 
setmana ha estat visitant equipaments. Al barri de Sant Ramon el dilluns pròxim, amb 
entitats, amb l’eix comercial, s’està posant en contacte amb veïns i veïnes. I està pendent 
de planificar amb la tècnica assignada al barri de Pedralbes les visites a aquest barri. I dona 
les gràcies a tothom acomiadant-se. 
 
Finalment, el president s’acomiada de les persones assistents i, no havent-hi més 
intervencions ni preguntes i essent les 20.00 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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