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ACTA NÚM. 4/2016 
 

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 14 de setembre 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. Sr. Francisco Sierra López, 
regidor president del Consell del Districte, i l’assistència de l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau, 
regidor del Districte de les Corts, així com del gerent del Districte, Sr. Joan Cambronero 
Fernández, assistits per la secretària que subscriu, Sra. Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Entre el públic també es troben presents els consellers senyors i senyores Laura Cañadas 
Pla, Antoni Coll Tort, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón Mendiola, Àngels Ventura 
Gol, Pau Guix Pérez, Sònia Reina Sánchez, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero 
Sánchez, Míriam Casanova Doménech, Xavier Cañigueral González, Marc Faustino Vidal, 
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, i excusen la seva absència la senyora Lídia Gàllego Andrés i els 
senyors Cristian Saiz Fettahauer i Èric Manzano Casalins. Les senyores Yolanda Viñales 
Verde i Anna Piera Martin també es troben entre el públic. 
 
El president dóna la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió donant-li la 
paraula al regidor, senyor Agustí Colom, perquè expliqui l’estat de la qüestió d’assumptes 
que van quedar pendents a la darrera Audiència Pública.  
 
El regidor, senyor Agustí Colom, agraeix al president el torn de paraula, saluda tothom i 
explicita que en aquesta primera intervenció donarà resposta a qüestions que no es van 
contestar ni en la darrera sessió ni entre aquella i la present. 
 
En primer lloc, comenta l’estat de la qüestió de diferents línies d’autobús, per les quals va 
demanar el senyor Pedro Alonso, i indica que després li passarà la resposta detallada per 
escrit, amb la senyalització: 
 

- Pel que fa a les línies 57 i 157, està aprovada la modificació de la situació de la 
terminal a Riera Blanca, costat Barcelona, en el lloc de l’actual línia 14, així com la 
continuació, solució consensuada amb l’associació de veïns El Racó de les Corts. 
 
- Pel que fa a la demanda que la línia H10 acabi al costat de Collblanc, s’està 
treballant i la qüestió s’ha plantejat a TMB, Mobilitat i l’Hospitalet, i tan aviat com se’n 
tingui una resposta més concreta, es facilitarà. 
 
- Respecte de la línia 54, amb la nova xarxa d’autobusos i l’ampliació de la V1 serà 
absorbida i això permetrà una millor prestació i més freqüència. 
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- La finalització de les fases de la nova xarxa, amb la implantació de línies com la V1 
i la V5, que connectaran Maternitat i el districte de les Corts amb la zona alta, 
solucionarà els problemes posats de manifest respecte al recorregut de la línia 75. 

 
En segon lloc, afirma que ja s’han substituït els bancs situats davant la biblioteca del carrer 
de Déu i Mata, que la senyora Carmen Esteban va manifestar que estaven en molt mal 
estat. 
 
A continuació, exposa, respecte a la cessió de les zones verdes del carrer Keynes, per la 
qual demanava el senyor Josep Guillumet, president de l’Associació de Veïns de la Zona 
Universitària, que després dels acords assolits amb el CSIC i amb la UB, ja hi ha la cessió 
acceptada, de manera que l’Ajuntament aviat podrà disposar d’aquesta zona, que serà, per 
tant, d’ús públic. Pel que fa al carrer Trias i Giró, l’Ajuntament (Urbanisme) no vol un carrer 
de traça Eixample, un carrer que sigui tota l’amplada de l’espai, sinó de sis metres. Aquesta 
qüestió està pendent perquè l’espai està ocupat per unes màquines del CSIC, que ja s’ha 
compromès a canviar de lloc, però ha demanat una mica de temps per fer-ho. 
 
Sobre la parada de l’autobús 33 davant del CSIC i en relació amb els aparcaments, informa 
que s’ha estat treballant amb l’Associació de Veïns i es va presentar una proposta a 
Mobilitat que aquesta va acceptar per permetre l’estacionament de cotxes a la banda 
muntanya i ajustar l’amplada dels carrils. Es redueix la necessitat d’estacionament de motos 
i bicicletes abans dels passos de vianants, i la senyalització i la reserva de l’espai dels 
autobusos estaran executades demà, 15 de setembre. 
 
En darrer lloc, respecte a les qüestions plantejades pel senyor Lluís Sanglas, de 
l’Associació de Veïns de Pedralbes, d’una banda indica, sobre l’arranjament dels jardins 
dels pavellons Güell, que abans de l’estiu es va fer una visita als pavellons i es va parlar 
amb la UB. L’arranjament està pendent i també un dels dos edificis, però hi ha un conveni 
amb Paisatge Urbà dotat pressupostàriament i, per tant, s’executarà. D’altra banda, 
respecte a la senyalització d’un carril bici en l’espai que hi ha entre Coronel González 
Tablas i el Parc de Cervantes, un espai a la mitjanera que hi ha entre la Diagonal i el carril 
lateral nord de muntanya que dóna a les universitats i que es va arranjar no fa gaire en què 
els vianants comparteixen l’espai amb el carril bici, observa que donar compliment a la 
proposta de l’Associació de Veïns (senyalització per separat) no és fàcil, perquè és un espai 
que ha quedat ondulat, no és recte, hi ha bancs en diferents posicions, etc. Es preveu, però, 
fer una connexió entre el Parc de Cervantes i Esplugues d’un carril bici que també sigui 
carril bici i zona de vianants, i el Districte vetllarà perquè quan es plantegi aquesta connexió, 
es completi i no acabi al Parc de Cervantes sinó que arribi fins a Tinent Coronel González 
Tablas. 
 
El president comenta al regidor que el senyor Pedro Alonso ha enviat dues preguntes per 
correu. 
 
El regidor hi dóna resposta de seguida. Indica que una de les qüestions plantejades pel 
senyor Alonso, sobre la línia 75, ja ha estat contestada, i l’altra fa referència als 
arranjaments del carrer Pisuerga mentre no s’executa el projecte d’arranjament, que s’està 
redactant i es preveu executar l’any vinent. El Govern, però, davant qualsevol incidència 
greu, actua sense esperar l’execució del projecte. Per això, s’ha revisat tot el carrer, s’ha 
comprovat que hi ha algunes zones malmeses i s’han donat les ordres de treball 
corresponents, de manera que en poc temps haurien d’estar arreglades. 
 
El senyor Joan Cambronero, gerent del Districte, afegeix que en principi els arranjaments 
estaran fets en menys de quinze dies. 
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El president demana concisió a totes les persones que han d’intervenir, atès que en són 
moltes, i dóna la paraula a la primera d’elles, la senyora Carmen Manrique. 
 
La senyora Carmen Manrique es presenta com a veïna del número 251-261 del carrer 
Entença i pregunta per l’estat de la Colònia Castells, concretament, per les dates 
d’enderrocament i reallotjament o indemnitzacions dels diferents carrers afectats. Exposa 
que el lliurament de claus es va fer fa un any, i que després dels canvis, la primera fase que 
s’ha d’executar és la dels carrers Equador i Taquígraf Serra. Assenyala també que es 
preveia que aquestes cases estiguessin enderrocades el primer trimestre del 2017. 
 
Comenta que, al seu entendre, la casa del carrer Entença al costat de la plaça del Carme ja 
està en perfectes condicions per ser habitada (abans de l’estiu es van començar a fer rases 
al carrer del darrere, entén que per a canonades i connexions de serveis) i expressa la 
voluntat personal i de la comunitat de veïns d’Entença 251-261 d’estar presents en el 
disseny de la zona verda que hi haurà entre els carrers Montnegre, Taquígraf i Equador, i 
demana un compromís respecte d’aquesta qüestió. Subratlla que actualment aquest espai 
queda molt aïllat i a la nit s’hi senten crits, baralles, rap... motiu pel qual els veïns més d’un 
cop han hagut de trucar a la Guàrdia Urbana. 
 
D’altra banda, posa de manifest que a la cantonada d’Entença amb Montnegre hi havia un 
armari elèctric enmig de la vorera que va ser retirat abans de l’estiu, però la base de formigó 
no es va retirar i continua allà. 
 
Per acabar, pregunta quan enllosarà l’Ajuntament la vorera del carrer Entença, al costat de 
l’escola Paideia. 
 
El president agraeix la intervenció de la senyora Carmen Manrique i dóna la paraula a la 
senyora Adela Agelet. 
 
La senyora Adela Agelet saluda els assistents i exposa un fet del darrer estiu: un dissabte al 
matí es va presentar un camió grua a travessera de les Corts (gairebé a la cantonada amb 
gran via de Carles III) per fer una instal·lació en el terrat d’una casa. Els veïns, que no en 
tenien cap notícia, van preguntar, molt esverats, i els van dir que havien d’instal·lar un aire 
condicionat, però després van veure que eren unes antenes de telefonia. Observa que 
caldria regular més aquest tema, que pot afectar la salut de les persones, i denuncia que, 
en el cas esmentat, els instal·ladors no van mostrar cap permís i els veïns no n’estaven 
avisats. Arran d’això, els veïns han redactat un document en què demanen que en futures 
actuacions se’ls informi amb antelació i els treballadors portin documents que descriguin la 
feina que han de fer. Subratlla que quan la Guàrdia Urbana autoritza una instal·lació i una 
actuació de la grua, hauria de tenir un paper perfectament documentat, no simplement un 
assabentat o un comunicat, sinó un paper on hi hagi la història de la instal·lació, el detall de 
la qualitat de la instal·lació, etc., i la relació amb el veïnat. Remarca que no es pot actuar 
amb desconeixement de la gent que a partir d’aquell moment viurà una nova situació. 
 
D’altra banda, comenta que ara les antenes poden tenir formes diverses (de tub cilíndric, de 
caixa, etc.), cosa que fa que alguns veïns no les reconeguin i, per tant, no siguin conscients 
que viuen o aniran a viure al costat d’una antena. Entén que cal mantenir la forma 
tradicional de les antenes, a menys que s’hagi demostrat que les noves formes són més 
benèvoles. 
 
En darrer lloc, comenta que el seguiment de les antenes, el comportament, la potència i la 
radiació són valors que han d’estar totalment controlats: aquestes lectures haurien d’estar a 
disposició de la ciutadania en qualsevol moment, i l’Ajuntament s’hauria de preocupar —
pregunta a qui s’haurien d’adreçar els ciutadans en aquest cas— per com es fa aquesta 
lectura i perquè es respectin les condicions de seguretat, com ara que a cent metres d’una 
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escola no hi pot haver una instal·lació d’aquest tipus. Subratlla que no ha de ser només 
responsabilitat del Ministeri, sinó que l’Ajuntament hi pot actuar i coresponsabilitzar-se pel 
bé dels ciutadans, tot assumint la seva responsabilitat respecte a la salut pública. Proposa 
que es creï un grup de treball a les Corts i a la resta de districtes, i que l’Ajuntament prengui 
en consideració l’existència de les antenes de telefonia mòbil com un fet important a tenir en 
compte. 
 
El president agraeix la intervenció de la senyora Agelet i dóna la paraula al senyor Joan 
Hernández. 
 
El senyor Joan Hernández saluda els presents i mostra el seu suport a les paraules de la 
senyora Agelet. Tot seguit, exposa el seu punt de vista com a tècnic. 
 
Posa de manifest que les sentències de Justícia són clares: el Ministeri fa la llei i els 
ajuntaments han d’aplicar-la, però sempre tenint en compte que han de protegir els 
ciutadans. Comenta que hi ha zones de protecció especial (escoles, parcs públics...) i 
individus amb una sensibilitat a les radiacions mèdicament reconeguda, i subratlla que en 
tots dos casos l’Ajuntament té l’obligació de protegir la ciutadania. 
 
Denuncia que en el cas esmentat per la senyora Agelet, l’antena està al costat mateix d’una 
escola, i també troba inadmissible que primer la Guàrdia Urbana digui als veïns que es 
tracta d’una instal·lació frigorífica i després reconegui que és una antena, i que no s’informi 
els veïns prèviament. Subratlla que l’Ajuntament té potestat per requerir el projecte, per 
veure què s’instal·larà, i també té potestat per denegar una instal·lació si ha de protegir els 
veïns. Per això, els veïns demanen a l’Ajuntament que, com han fet altres ajuntaments de 
tot Espanya, faci una reglamentació especial per protegir la salut dels ciutadans. 
 
D’altra banda, considera inacceptable que en un lloc on ja hi havia una antena se’n posi una 
altra i ara n’hi hagi quatre, totes al costat d’una escola (en aquest cas, de dues). Entén que 
cal repartir i buscar llocs en què les antenes no siguin tan perjudicials. 
 
El president agraeix la intervenció del senyor Joan Hernández i dóna la paraula al senyor 
Antonio Millán. 
 
El senyor Antonio Millán saluda tothom i es presenta com a veí del número 9 del carrer 
Conxita Supervia, juntament amb el senyor José. Exposa que se senten enganyats, ja que 
al costat de casa hi ha unes obres i els havien de posar una alarma però els han deixat 
totalment desprotegits, tant que al senyor José li han entrat a robar. Comenta que, segons 
els ha explicat l’encarregat, l’alarma no s’ha posat perquè la llum per a la grua es va 
demanar fa sis o set mesos, se’n van pagar 13.000 € i es va posar dilluns, i ara cal fer una 
instal·lació des de dins, des del comptador fins on hi ha la grua, i això trigarà una setmana 
més. Pregunta si davant les obres no es pot posar una tanca d’obra, i si no és obligatori 
posar-la. Indica que en aquest cas només s’han posat quatre plaques i una porta que es pot 
tirar a terra ben fàcilment. 
 
D’altra banda, indica que entre la finca de Conxita Supervia, 9, i la que s’està construint, hi 
havia un mur de quatre metres d’alçària que ara s’ha quedat en un metre i mig i des del qual 
es pot saltar a casa seva. Diu que els obrers diuen que no ho poden tocar perquè pertany a 
l’Ajuntament, per això demana que es faci un informe per explicar com quedarà. 
 
A continuació, indica que darrere de casa seva hi ha una zona industrial amb sostres 
d’uralita, actualment prohibits, i cada cop que hi ha ventada, els entra molta porqueria. 
Pregunta si no és obligatori canviar aquests sostres, i comenta que a casa seva han entrat 
trossos de maó i que avui l’encarregat els ha promès que hi posaran una xarxa més 
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espessa, i fa una setmana i mitja els van dir que els posarien un tendal, però no hi han 
posat res. 
 
Per acabar, exposa que a Pere Oliver hi ha un xamfrà, en el punt en què es tomba per 
entrar a l’església, que ha esdevingut un vàter públic, sobretot els dies que hi ha futbol. 
Pregunta com es solucionarà aquest tema i demana que se solucioni al més aviat possible. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Emilio Rodríguez. 
 
El senyor Emilio Rodríguez pregunta si la normativa permet que un comerciant col·loqui a la 
vorera cartells amb publicitat, ja que al número 3 del carrer Gandesa hi ha una botiga que 
està moltes hores oberta que ho ha fet, i això molesta els veïns, ja que és un lloc molt 
transitat. 
 
El president agraeix la intervenció del senyor Rodríguez i dóna la paraula al regidor perquè 
doni resposta a aquest primer bloc d’intervencions. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, comença l’exposició contestant a la senyora Manrique, que 
ha preguntat per la Colònia Castells. En primer lloc, recorda que el fet que hi hagi hagut un 
canvi de regidor en el districte no altera tot el que s’ha fet i el que estava previst. A 
continuació, indica que la fase actual consisteix a reallotjar les persones dels habitatges 
dels carrers Equador i Taquígraf Serra, i ja hi ha un edifici pràcticament en condicions de 
ser utilitzat, però per fer el reallotjament calen unes passes prèvies: bàsicament, tot el 
procés de taxació que permet després signar tots els acords i fer el reallotjament. Explica 
que una vegada abandonats els habitatges, hi haurà el procés d’enderrocament, i tot el que 
segueix. En aquest moment s’ha iniciat el procés administratiu, i la Regidoria ha reunit tots 
els actors de l’Ajuntament que participen en el procés per coordinar-los i que s’elabori un 
calendari detallat del procés. Un cop elaborat, es farà una reunió amb els veïns per explicar 
el procés. Es preveu que duri un any, però encara no es pot facilitar una dada exacta, que 
es facilitarà tan aviat s’hagi consensuat i validat el calendari. 
 
La senyora Carmen Manrique pregunta si s’informarà també els veïns afectats per una fase 
posterior. 
 
El regidor ho confirma: quan parla d’informar els veïns es refereix a informar obertament el 
conjunt de veïns. 
 
La senyora Carmen Manrique comenta que fins ara no s’ha fet així. 
 
El regidor afirma que es farà així. 
 
La senyora Carmen Manrique  ho agraeix i demana disculpes per la interrupció. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, li diu que no passa res i insisteix que s’informarà tots els 
veïns. D’altra banda, observa que el procés de taxació pot fer allargar o escurçar els 
terminis globals, ja que els privats poden estar d’acord amb la taxació des d’un primer 
moment o no, però en aquest cas no es preveu que hi hagi gaire demora perquè ja està tot 
molt taxat. 
 
A continuació, indica que la urbanització de la zona verda que forma part del procés està 
inclosa en una fase posterior. 
 
La senyora Manrique recorda que ha demanat un compromís respecte de la participació 
veïnal en la configuració d’aquest espai. 
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El regidor respon que quan es faci la reunió es plantejarà aquesta qüestió, però que ara per 
ara no pot informar sobre com serà la participació veïnal perquè encara no té aquesta 
informació. Assegura, però, que hi haurà treball conjunt i participació veïnal, com hi ha 
hagut en tots els processos d’intervenció en l’espai públic. 
 
Pel que fa a la base de formigó de l’armari de serveis del carrer Entença, afirma que es 
revisarà, i pel que fa a la part de la vorera no enllosada, cedeix la paraula al gerent. 
 
El gerent, senyor Joan Cambronero, explica que és una vorera de formigó que està ben 
conservada, de manera que no hi ha risc de caigudes, etc., i per això aquesta zona 
s’urbanitzarà quan s’urbanitzi el conjunt. 
 
La senyora Carmen Manrique agraeix l’explicació. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, afegeix que el pressupost del districte és limitat i que no es 
poden fer totes les actuacions alhora, sinó que cal prioritzar-ne les que són urgents i 
necessàries per evitar que algú prengui mal. 
 
Passa a parlar del tema de les antenes de telefonia, un tema que preocupa a tothom i sobre 
el qual hi ha bastanta opacitat, i indica que abans d’abordar amb els veïns la situació i tot el 
que implica, demanarà un dossier sobre la qüestió als Serveis Tècnics de l’Ajuntament i 
l’estudiarà. El regidor comenta que la senyora Adela Agelet ha dit que el que volen és que 
no hi hagi més instal·lacions sense que se n’hagi informat els veïns. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, respon que, segons té entès, no és possible instal·lar cap 
antena en un edifici sense el permís de la comunitat de propietaris, però que si la comunitat 
de propietaris, l’administrador/a o el president o presidenta signa l’existència d’aquest 
document, l’Administració no impedirà la instal·lació. 
 
Insisteix que abans de donar una resposta definitiva vol estudiar bé tota la normativa, però 
que en principi és necessari l’acord de la comunitat de propietaris. Entén, però, que en 
aquest cas hi ha el permís d’una comunitat de propietaris, però l’antena pot afectar una 
comunitat del costat. El regidor explica que la senyora Adela Agelet va dir que en aquest 
cas es va fer una instal·lació a la seva comunicat sense tenir-ne la conformitat i sense haver 
ni tan sols informat els veïns, i comenta que segons l’última llei, les ampliacions o 
actuacions sobre antenes ja existents no necessiten res. Per això els veïns demanen el 
compromís de l’Ajuntament que no hi hagi noves instal·lacions, malgrat el que diu la llei. 
 
El regidor subratlla que l’Ajuntament no prevaricarà, que complirà la llei, i insisteix que no 
pot comprometre l’Ajuntament sense haver-ho estudiat tot a fons: es mirarà quina capacitat 
d’actuació té l’Ajuntament i aleshores es podrà donar una resposta correcta als veïns i 
adquirir els compromisos que correspongui, si és el cas. Subratlla que comprometre’s sense 
disposar de tota la informació seria una irresponsabilitat, i afirma que tan bon punt es pugui 
facilitar una resposta, es farà. 
 
Observa que quan es tracta d’una antena nova, la comunitat de propietaris té capacitat de 
decisió, i puntualitza que el que autoritza la Guàrdia Urbana quan s’instal·la una antena amb 
grua és una ocupació de l’espai públic, no la instal·lació de l’antena. Explica que a la 
Guàrdia Urbana el que se li demana és un permís per fer la instal·lació i el que valora —i ho 
signa el regidor— i el que es verifica és l’ocupació de l’espai públic, i si es denega la 
instal·lació no pot ser una denegació arbitrària, perquè a algú no li agradi, sinó perquè no 
compleixi els requisits. 
 
Per acabar, repeteix que s’estudiarà la normativa, les potestats de l’Ajuntament, etc., i es 
mirarà la manera d’abordar-ho. 
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Una persona del públic diu al regidor que l’Ajuntament pot denegar una instal·lació si no 
s’ha instal·lat el que s’havia d’instal·lar, per exemple, si es demana permís per instal·lar un 
aire condicionat i s’instal·la una antena. 
 
El regidor indica que en aquest cas el ciutadà que ho detecta ha de presentar una denúncia. 
 
Una persona del públic respon que ho va comunicar a la Guàrdia Urbana i li van donar la 
raó. 
 
El regidor explica que la instal·lació d’una antena depèn d’un permís d’Urbanisme i que si es 
presenta una denúncia en el Districte per una instal·lació feta sense el permís corresponent, 
el Districte ho verifica. 
 
Una persona del públic entén que hi hauria d’haver prou comunicant-ho a un agent de la 
Guàrdia Urbana. 
 
El regidor explica que un agent de la Guàrdia Urbana només pot verificar si en aquell lloc 
s’està ocupant correctament l’espai públic, però que la resta depèn d’Urbanisme. Insisteix 
que si es tenen proves que el que s’ha instal·lat no és correcte perquè amb un permís per 
instal·lar un aire condicionat s’ha instal·lat una antena, s’ha de presentar una denúncia 
perquè el Districte verifiqui i actuï en conseqüència. 
 
Un cop aclarit aquest punt, s’adreça al senyor Antonio Millán i, en primer lloc, observa que 
algunes de les qüestions plantejades es resolen entre privats i l’Ajuntament no hi ha 
d’intervenir. 
 
El senyor Antonio Millán assenyala que la normativa diu que en els edificis s’ha de posar un 
mur per evitar certes coses. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, indica que es comprovarà si l’obra compleix les normes de 
seguretat —això sí que és potestat de l’Ajuntament— i també el solar de l’Ajuntament. Pel 
que fa als sostres d’uralita, confirma que estan prohibits, que ja no se’n poden posar i que 
molts es van substituint, però puntualitza que els que ja hi són, si no representen cap perill 
exprés, en principi no hi ha l’obligació de treure’ls, excepte quan es treuen per fer unes 
obres de rehabilitació i remodelació, cas en què cal complir unes normes de seguretat, ja 
que el perill està més en la manipulació que en el fet que hi siguin. 
 
El senyor José Sodar pren la paraula per exposar que hi ha una barana que va des de 
l’avinguda de Madrid fins a Carles III i que davant de l’església hi ha uns parterres que no 
estan sembrats i cada cop que plou, la terra se’n surt i va al cinturó. Pregunta si no s’hi 
podria tirar una mica de ciment o tapar-lo d’alguna manera. 
 
El regidor respon que es mirarà què s’hi pot fer. 
 
A continuació, contesta al senyor Emilio Rodríguez que no està permès posar cartells a la 
vorera, que els únics que tenen algun permís per ocupar una part de la vorera són antigues 
floristeries, que tenien permís fins a 50 o 80 centímetres de la paret per posar-hi flors. 
Assenyala que davant un cas així, s’ha de posar una denúncia perquè l’Ajuntament actuï en 
conseqüència. 
 
El president dóna pas al següent bloc d’intervencions veïnals, que obre el senyor Joan Vila. 
 
El senyor Joan Vila saluda tothom i exposa el cas de dues voreres en mal estat: la del 
carrer Lluçà, a l’alçada del número 1, que va quedar destrossada després de les obres que 
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es van fer en aquell edifici el semestre passat, i la de l’avinguda de Madrid, des del carrer 
Lluçà fins a la plaça del Centre, que és l’únic tram de la vorera que no està arreglat i que és 
més estret que la resta. Demana que s’arregli d’una vegada, i suggereix que s’ampliï la 
vorera en aquest tram. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Alejandro Arias. 
 
El senyor Alejandro Arias saluda tothom i comenta que des del 2011, cada cop que 
assisteix a una comissió de barri, a una audiència pública, etc., comprova si al web hi ha les 
actes penjades i sempre en falta alguna. En aquest cas, falten les actes del mes de juny de 
Pedralbes i de la Maternitat i Sant Ramon i la del novembre de 2015 de la Maternitat i Sant 
Ramon. 
Agraeix, però, la feina de posada al dia i totes les actes que sí que hi ha penjades, i espera 
poder veure aviat que ja hi són totes.  
 
El regidor, Agustí Colom, s’ofereix per avisar-lo un cop estiguin totes disponibles. 
 
El senyor Alejandro Arias ho agraeix. Tot seguit, exposa una altra qüestió referent a la 
millora del coneixement del web del districte: voldria que en les diferents trobades hi hagués 
la possibilitat de fer un seguiment d’altres actes, que fossin directament visibles des d’algun 
projector. 
 
El regidor pregunta si es refereix a la possibilitat de seguir les sessions en streaming. 
 
El senyor Alejandro Arias respon que no, que l’streaming està molt bé però ell ara parla de 
tenir connectivitat dintre de la mateixa sessió al web del Districte perquè així tothom 
aprendria molt més sobre on es publiquen les qüestions que concerneixen a tots. Proposa 
també la posada en marxa d’algun tipus d’espais de col·laboració, d’informació, o fins i tot 
de consulta ciutadana. Aclareix que no parla de crear res de zero sinó d’aprofitar espais que 
ja existeixen. Entén que mostrar el dia a dia de les trobades presencials pot fer que els 
ciutadans s’acostumin molt més a utilitzar tots aquests espais i fer-los més col·laboratius. 
 
Comenta que aquest espai es podria utilitzar, per exemple, per parlar del tema de les 
antenes i dels problemes que pot representar la telefonia mòbil. Explica que, com a 
treballador d’una empresa de telefonia, és un tema que l’interessaria molt, i agrairia la 
possibilitat de participar en un espai i veure quina informació es podria posar en marxa, 
escoltar molt més la resta de persones, etc. 
 
Pel que fa al cas exposat sobre la instal·lació d’una antena concreta, diu que segurament 
alguna de les empreses de telefonia no estava en un radi de cobertura dintre d’aquest espai 
i hi ha posat una antena, i s’ofereix per parlar-ne més profundament amb qui ho vulgui. 
D’altra banda, comenta, pel que s’ha dit de la suposada instal·lació d’un aparell de 
refrigeració, que aquestes antenes tenen un mòdul de refrigeració i potser tenien raó en el 
fet que sí que estaven posant una cosa relacionada amb el condicionament del mateix espai 
de l’antena, a més a més d’una antena nova. 
 
A continuació, observa que als pisos hi ha molta radiació provocada pel wifi que afecta igual 
o molt més que les antenes de ràdio. 
 
Subratlla que seria molt adient tenir un espai en què de forma virtual es pogués compartir 
informació, referències, etc. 
 
Un altre exemple d’un tema que es podria tractar en un espai com el que ha suggerit és el 
del Bicing. Recorda que s’ha dit que ahir mateix es va fer un debat bastant interessant sobre 
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el tema, i ell no en sap res, i voldria poder-ne tenir ja alguna referència, o tenir algun espai 
de debat. 
 
Conclou que el seu desig és que es potenciï molt més l’ús de la tecnologia dintre del web 
amb consultes i espais de participació ciutadana. Pregunta si el Govern té projectes en 
aquest sentit, i recorda que la senyora Ada Colau quan va venir al barri va parlar de 
consultes i de pressupostos participatius. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna pas als ciutadans que han demanat la paraula per 
parlar de l’establiment Al Teu Aire. 
 
El senyor Miquel Trenchs es presenta com una de les tres persones del carrer Maria 
Barrientos que parlaran en representació dels veïns afectats pel local Al Teu Aire, que va 
obrir fa tres anys. 
 
En primer lloc, assenyala que la teulada del local és d’uralita; en segon lloc, manifesta 
sorpresa pel fet que es concedeixin permisos per a noves instal·lacions en una zona que fa 
quaranta anys que hauria de ser un parc; en tercer lloc, indica que els veïns no entenen que 
s’atorgués permís a un local de festes sense tenir sortida d’emergència, i en quart lloc, 
exposa que el problema més greu és la contaminació acústica. No entenen que 
l’Ajuntament permeti que un local faci contaminació acústica a les tres de la matinada. 
 
Comenta que s’ha trucat a la Guàrdia Urbana en diverses ocasions però la Guàrdia Urbana 
no hi ha anat mai perquè diu que no té recursos, que no té efectius. Diu que el local és una 
casa de barrets, i que té vídeos on es pot escoltar el xivarri que s’hi fa. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Víctor Moya. 
 
El senyor Víctor Moya saluda el senyor Colom, el senyor Cambronero, el senyor Sierra i la 
senyora Cusí i descriu el problema que es viu al carrer Maria Barrientos: cada cap de 
setmana, a les dues o a les tres de la matinada, hi ha quaranta o seixanta persones que 
surten del local fent soroll i al carrer beuen, pixen, defequen, criden... com demostren les 
gravacions. 
 
Aclareix que els veïns no estan en contra del fet que els socis es guanyin la vida amb 
aquest negoci, sinó que l’únic que volen és poder dormir, cosa actualment impossible, i 
subratlla que aquesta situació no aporta res positiu al barri. 
 
Indica totes les actuacions que havia dut a terme seguint les indicacions rebudes d’acord 
amb el marc legal: va exposar el problema tant a la Guàrdia Urbana com a l’Ajuntament (va 
presentar la queixa mitjançant el programa Autoritas), però la primera li deia que amb qui 
havia de parlar era amb el segon, i el segon, que amb qui havia de parlar era amb la 
primera. D’altra banda, un tècnic es va presentar al local al matí, a dos quarts d’una, i 
l’informe diu que tot està perfecte. Li van dir que si tenia un problema, truqués a la Urbana, i 
també li van dir que li trucarien. Comenta que el 13 de maig li va facilitar al senyor Colom 
totes aquestes actuacions i encara no n’ha rebut resposta. 
 
D’altra banda, assenyala que, com va explicar en un consell de barri, quan es va reunir amb 
el senyor Font, responsable de Llicències, abans del maig, aquest li va dir que no tenia 
notificació de la Guàrdia Urbana de cap trucada, quan ell va presentar una còpia de les 
factures telefòniques on constaven les trucades a la Urbana. 
 
Insisteix que els veïns no saben què més han de fer per poder descansar, i demana que els 
donin una solució. 
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El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Eduard Esteve. 
 
El senyor Eduard Esteve saluda tothom i reafirma el que han exposat els companys: fa tres 
anys que no poden dormir a la nit (la seva dona, per exemple, pren pastilles per dormir), 
que veuen vulnerat el seu dret al descans, i ningú no els fa ni cas: l’Ajuntament diu que no 
sap res de la Urbana i la Urbana, que no sap res de l’Ajuntament, i els Mossos d’Esquadra 
no vénen si no hi ha sang. A més, la Guàrdia Urbana ha de venir de la Zona Franca i per 
temes de soroll no vénen. Insisteix que necessiten una solució, i posa de manifest que, 
d’altra banda, els van dir que tancaven a les dues però es van assabentar que l’Ajuntament 
va donar autorització perquè tanquin a les tres. 
 
El president agraeix la intervenció i recorda que ell no forma part del Govern sinó que la 
seva única funció en el Consell del Districte és dirigir els plens i les audiències com a 
president. Un cop aclarit aquest punt, dóna la paraula al regidor. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, diu al senyor Vila que el deteriorament de la vorera del 
carrer Lluçà, número 1 és fruit d’unes obres d’un privat, de manera que se l’instarà a 
restituir-ho, ja que és obligació seva fer-ho. 
 
Pel que fa a l’arranjament de l’avinguda de Madrid, comenta que s’han anat arreglant 
diverses zones, per fases, i que la part a la qual s’ha fet referència, tard o d’hora s’arreglarà 
també, si bé no està previst en el pressupost d’enguany. Comenta que s’informarà si 
s’inclou en el pressupost de l’any vinent. Puntualitza, però, que si hi ha una zona molt 
malmesa i es comprova que hi ha perill, s’arregla. 
 
Respecte a l’accés a les actes a través del web, expressa la voluntat del Govern de ser tan 
àgils com sigui possible, i indica que es mirarà què ha passat amb les que falten i es 
penjaran al més aviat possible. 
 
A continuació, indica que amb els responsables del districte encarregats del web es mirarà 
quines de les qüestions plantejades es poden incorporar per millorar el web, que té sentit si 
permet la participació, la connexió i el retorn. Afirma que no creu que hi hagi problema per 
tenir a les sessions un ordinador connectat al web. 
 
D’altra banda, recorda que la Regidoria de Participació fins ara ha dedicat els esforços 
bàsicament al procés d’elaboració del PAM i del PAD, que han representat un esforç 
important des del punt de vista de procés de participació, i esmenta el «Decidim 
Barcelona», ja consolidat com a procés. Comenta que ara s’està iniciant la revisió d’altres 
fórmules que permetin donar més caràcter participatiu al treball que es fa des de 
l’Ajuntament. 
 
Una persona del públic pregunta si també es farà per districtes. 
 
El regidor ho confirma, i diu que l’eina continua vigent i està per districtes. 
 
Tot seguit, pregunta als veïns que han parlat del local Al Teu Aire si aquests agost i 
setembre han trucat a la Guàrdia Urbana i hi ha hagut denúncies. 
 
Els veïns ho confirmen: fins i tot la setmana passada ho van fer, i també un dissabte al 
migdia, perquè hi havia la porta del local oberta i la música fortíssima. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, abans d’exposar les actuacions dutes a terme per donar 
resposta a la demanda veïnal, comenta que convindria que quan es volgués tractar una 
qüestió en una audiència, es presentés per escrit dos dies abans, ja que això permet al 
Govern facilitar una informació molt més detallada. 
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A continuació, indica que si bé Guàrdia Urbana i Ajuntament no són el mateix, la primera 
forma part del segon: la Guàrdia Urbana depèn de l’Ajuntament, és un cos de l’Ajuntament i 
estan totalment connectats. Per això, l’Ajuntament mai dirà: «això és un tema de la Guàrdia 
Urbana».  
 
Tot seguit, explica, en termes generals, el que s’ha fet respecte de la situació del local Al 
Teu Aire: en primer lloc, l’Ajuntament havia requerit als propietaris i aquests s’havien 
desentès. Per això, s’ha reunit amb ells i la Guàrdia Urbana va fer una inspecció fruit de la 
qual hi ha cinc expedients oberts que afecten la porta de seguretat i qüestions de soroll, 
entre altres coses. 
 
Una persona del públic vol saber qui va donar el permís per obrir el local. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, respon que ell només pot parlar del que s’ha fet ara, no del 
que es va fer quan ell no hi era, però entén que el que necessiten els veïns afectats és que 
ara es posin les sancions corresponents, si escau, que poden comportar un restabliment, 
una sanció econòmica i, si no es restableix, un precinte. Assenyala, però, que si després 
d’un precinte es resolen les situacions anòmales, es torna a obrir. 
 
Insisteix que la Guàrdia Urbana ha fet les inspeccions corresponents, i observa que de 
vegades l’actuació d’aquest cos no és visible, però això no vol dir que no es faci. 
 
Informa que actualment s’està en un procés administratiu que ha de complir els terminis 
establerts: els propietaris presentaran al·legacions i posteriorment, es resoldran. D’altra 
banda, els propietaris es van comprometre a posar un vigilant a la porta per evitar les 
molèsties a la sortida dels clients del local. 
 
Una persona del públic explica que el vigilant fa temps que hi és, però no serveix per a res: 
l’únic que ha fet el vigilant és rebre quan ha dit alguna cosa a la gent que ha sortit del local. 
Subratlla que aquesta gent es troba en un estat lamentable producte d’una ingesta 
excessiva d’alcohol i d’altres coses, i que la setmana passada va haver-hi tres dies seguits 
de festa al local. Es queixa que tot continua igual. 
 
El regidor ho nega: hi ha cinc expedients sancionadors en curs. 
 
Una persona del públic pregunta si algun és perquè hagi vingut la Urbana a les dues de la 
matinada. 
 
El regidor respon que qui aixeca els expedients és la Guàrdia Urbana. 
 
Una persona del públic insisteix a preguntar si algun d’aquests expedients s’ha aixecat a la 
nit. 
 
El regidor respon que és indiferent, perquè si hi ha un problema d’obstrucció de la porta 
d’emergència, el problema es pot comprovar a qualsevol hora. 
 
Una persona del públic observa que es pot solucionar aquest problema i que la gent 
continuï fent xivarri en sortir al carrer, i pregunta si s’ha obert cap expedient per soroll. 
 
El regidor ho confirma, i assegura que entén les molèsties que genera la situació, però 
explica que el problema no es pot solucionar de manera immediata: no es pot mesurar, 
veure que se superen els límits permesos i tancar el local directament, sinó que cal garantir 
la seguretat jurídica amb la incoació d’un expedient al qual la persona (el propietari, en 
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aquest cas) pot presentar al·legacions. Un cop resoltes les al·legacions, es posa la sanció 
corresponent d’acord amb l’Ordenança de medi ambient, en aquest cas. 
 
Subratlla que l’Ajuntament es pren seriosament el cas, hi està treballant i arribarà fins al 
final. Entén que el propietari, quan vegi que l’Ajuntament el sanciona i que té cinc 
expedients oberts, s’adonarà que s’està jugant el negoci. 
 
Una persona del públic opina que el propietari no està gens preocupat, perquè la setmana 
passada va muntar tres festes. 
 
Una persona del públic comenta que, segons té entès, la normativa diu que el responsable 
del soroll que fa la gent al carrer és l’amo del local. 
 
Una persona del públic subratlla que la Guàrdia Urbana s’hauria de presentar al local en el 
moment en què rep una trucada dels veïns. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, insisteix que la Guàrdia Urbana ha inspeccionat, que s’han 
obert cinc expedients i que s’està parlant amb el propietari, però proposa una trobada amb 
el senyor Coll, conseller tècnic, així com que els veïns facilitin un document amb les 
irregularitats detectades detallades per poder rebatre els arguments dels propietaris amb 
coneixement de causa en cas necessari. 
 
Per acabar, insisteix que potser en tres anys no s’hi havia fet res, però ara sí que s’hi ha 
treballat: s’han obert cinc expedients i si el local no resol la situació, no podrà continuar. 
 
Una persona del públic observa que una solució seria que el permís es revoqués fins a les 
deu de la nit. 
 
El regidor diu que ja hi ha una proposta en el comitè director per retallar l’horari de 
funcionament, proposta que s’estudiarà. 
 
Un persona del públic diu que han recollit moltes signatures i que ja l’únic que poden fer els 
veïns és anar al carrer a molestar ells també. 
 
El regidor diu que, en aquest cas, hauria d’obrir-los un expedient sancionador també a ells, i 
insisteix que proposa una millor coordinació entre veïns i Districte per trobar les actuacions 
adients. 
 
Una persona del públic subratlla que la solució és molt més fàcil: que quan un veí truqui a la 
Guàrdia Urbana, pertanyent a l’Ajuntament, a les tres o a les quatre de la matinada, enviï 
una patrulla. Remarca que una inspecció de la Guàrdia Urbana a les deu del matí no 
soluciona res als veïns. 
 
El regidor insisteix que un equip de coordinació format per veïns, el senyor Coll, etc., per 
valorar-ho tot plegat i parlar amb la Guàrdia Urbana serviria per trobar la solució. 
 
Una persona del públic diu que espera que sigui veritat. 
 
El regidor proposa deixar-ho lligat avui abans de marxar, i insisteix que el Govern actual 
està treballant per solucionar el problema: la Guàrdia Urbana va inspeccionar, s’han obert 
cinc expedients, la Guàrdia Urbana ha fet diferents actuacions (s’ofereix per facilitar, més 
endavant, la llista de les vegades que hi ha anat)... 
 
Una persona del públic diu que si els veïns truquen a la Guàrdia Urbana i aquesta triga vuit 
hores a venir, hi ha el perill que els veïns baixin i també provoquin aldarulls. 
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El regidor diu que la coordinació proposada servirà per evitar aquest perill. 
 
Una persona del públic diu que entén que a les dotze de la nit pot passejar-se amb un 
megàfon molestant tothom, i insisteix que fa tres anys que tenen el problema. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, insisteix que fa tres anys que tenen el problema però que 
el Govern actual sí que està actuant per solucionar-lo, i que a qualsevol veí que generi les 
mateixes molèsties, se li obrirà un expedient sancionador, perquè el Govern no actua amb 
arbitrarietat. Insisteix també que proposa millorar la coordinació per veure com es poden 
millorar encara més les actuacions. 
 
Una persona del públic diu que s’han descuidat de parlar de les bicicletes: més d’una 
persona ha estat atropellada per una bicicleta. 
 
El regidor diu que al final parlarà de les bicicletes. 
 
El president dóna per finalitzat aquest punt i dóna la paraula al senyor Ramon Arcau. 
 
El senyor Ramon Arcau agraeix el torn de paraula, saluda tothom i indica que parlarà de 
temes culturals. 
 
Dóna les gràcies a l’Ajuntament per haver promocionat el Quixot el 23 d’abril, Dia del Llibre i 
de la Rosa i Dia de Sant Jordi, mitjançant una carpa instal·lada a la Diagonal. Comenta que 
hi va col·laborar amb les entitats Acción Cultural Miguel de Cervantes i Amigos del Quijote 
Admiradores de Barcelona, i que l’experiència a la carpa va ser molt gratificant: algunes 
persones demanaven que a les parets de l’Ajuntament de Barcelona es posessin en pedra 
les paraules que Cervantes va escriure sobre Barcelona («Barcelona, archivo de la cortesía, 
[...] patria de los valientes, [..] en sitio y belleza, única») i d’altres proposaven un monument 
a la platja de Barcelona de Don Quijote i Sancho per promocionar el turisme. Subratlla que 
l’única ciutat real que surt al Quixot és Barcelona, i que les meravelles que va escriure 
Cervantes sobre Barcelona no les va escriure sobre cap altre lloc, i és una pena que això no 
es conegui ni s’aprofiti. Afirma que el més gratificant per a ell aquell dia va ser la visita de la 
regidora i d’alguns membres de l’Ajuntament, com la senyora Laura Cañadas, que van 
demostrar un gran interès pel Quixot. Reitera l’agraïment a l’Ajuntament, en nom seu i de 
les entitats. 
 
A continuació, exposa que l’únic monument a Cervantes que hi ha a Barcelona és una 
pedra a terra mig coberta per l’herba (en presenta fotos) al Parc de Cervantes que es va 
col·locar l’any 2005 amb motiu del 400è aniversari de la publicació de la primera part del 
Quixot, i el 2015 va quedar ubicada a la placeta de les Dones de Ravensbrück. Demana a 
l’Ajuntament que col·loqui aquest monument al passeig del Quixot. Aclareix que no té res en 
contra del fet que es dediqui una plaça a les Dones de Ravensbrück, un camp de 
concentració nazi on van patir moltes dones, però vol que es resolgui aquesta espècie 
d’ocultació de Cervantes. 
 
Informa que el 1905 es van fer monuments a Cervantes a tot el món, i la Banda Municipal 
de Barcelona va anar a inaugurar el de Madrid, però el de Barcelona, Prat de la Riba no el 
volia i no es va poder fer. Subratlla que això no pot continuar així i demana a l’Ajuntament 
que ho solucioni, i comenta que les ideologies no poden contra la cultura, i que al final 
s’imposa la realitat: Cervantes és molt important per a Barcelona i algun dia es reconeixerà. 
 
D’altra banda, demana a l’Ajuntament que corregeixi l’entrada «Parque de Cervantes» de la 
Wikipedia, ja que en la descripció del monument a Cervantes parla d’un «homenaje de la 
ciudad al escritor manchego». Considera vergonyós, igual que tots els cervantins, que es 
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parli d’«escriptor manxec» quan Cervantes no va néixer a la Manxa. Assenyala que, a més, 
a l’entrada de la Wikipedia hi ha fotografies de tots els monuments del parc excepte del de 
Cervantes, i convida a cercar a internet «Parc de Cervantes, sin Cervantes todavía» per 
llegir el que va publicar el 2012. 
 
Exposa que en mapes de Barcelona anteriors al 2015 apareix «passeig del Quixot» o 
«passeig de Don Quijote», fins i tot avui ha vist en una paret de l’Ajuntament, al primer pis, 
«passeig de Don Quijote con un lago», quan aquest llac no existeix. 
 
Demana també que en aquest parc s’alci el monument a Cervantes que hi havia previst 
quan es va projectar, i mostra una foto d’una pàgina de La Vanguardia del 27 d’octubre de 
1963 en què s’afirmava que el Parc de Cervantes seria un dels millors de la ciutat i que el 
projecte preveia l’erecció d’un monument a l’autor del Quixot, monument que no s’ha erigit 
mai, malgrat les nombroses peticions ciutadanes. 
 
Esmenta un article publicat a La Vanguardia l’any 2004, «Don Quijote regresa a Barcelona», 
que considera molt rellevant. A l’article es parla de l’escriptora mallorquina Carme Riera, 
professora de la Universitat i membre de la RAE; porta el subtítol «Carme Riera exalta la 
catalanidad de la gran novela de Miguel de Cervantes»; remarca «El Quijote gana a los 
Juegos y al Fòrum», i recull l’opinió de Carme Riera: «Cervantes consiguió que Barcelona 
fuera la primera ciudad literaria del siglo XVII, aportándole más fama que los Juegos 
Olímpicos de 1992 y, también, que el Fòrum 2004». 
 
Comenta que el Quixot ha estat el llibre més traduït després de la Bíblia, i conclou que 
Barcelona, ciutat cervantina per excel·lència, hauria d’aprofitar el 2016, 400è aniversari de 
la mort de Cervantes, per resoldre un tema que s’ha desatès per motius ideològics i retre-li 
l’homenatge que es mereix, com faran moltes altres ciutats del món. 
 
El president agraeix la intervenció, explicita que Cervantes va néixer a Alcalá de Henares, i 
dóna la paraula al senyor Àlex Vallejo. 
 
El senyor Àlex Vallejo saluda tothom i es presenta com a veí de les Corts que parlarà de 
l’«Hotel Bisbat», un tema que continua generant crispació. 
 
Comenta que les últimes notícies que en van tenir van ser a la presentació del projecte que 
es va dir que era definitiu, i demana a l’Ajuntament que no se’n desentengui dient que és un 
tema entre Arquebisbat i veïns, ja que és un problema del barri, i l’Ajuntament ha d’escoltar 
els veïns. 
 
Demana que s’informi sobre l’estat actual de la situació, recorda que els veïns van presentar 
una proposta que va sorgir en una assemblea veïnal que demanava que s’estudiés algun 
tipus de permuta, i comenta que poden preveure, després d’haver sentit altres intervencions 
avui, el que pot suposar aquest hotel encobert i els problemes que pot generar. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Emilio Solanas. 
 
El senyor Emilio Solanas saluda i es presenta com a veí del barri de la Mercè. Tot seguit, 
exposa que hi ha unes balises lumíniques que van des del barri fins als dipòsits de 
Barcelona i pel camí de Finestrelles, que s’alimenten d’energia eòlica i fotovoltaica i fa 
temps que no funcionen. Pregunta si és possible arreglar-ho, sobretot ara que s’apropa 
l’hivern i tenen més ús. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula a la senyora Mercè Piqueras. 
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La senyora Mercè Piqueras saluda i, abans de res, dóna les gràcies a l’Ajuntament pels 
cartells informatius que han posat en alguns arbres, alguns amb un codi QR que permet 
accedir a informació molt interessant sobre l’arbre (espècie, origen, etc.), una acció molt 
il·lustrativa que pot ser útil fins i tot per a les escoles i que ella havia demanat moltes 
vegades. 
 
Tot seguit, pel que fa als cartells presents a les voreres, tema ja exposat, comenta que 
potser no és necessari presentar una queixa, ja que la Guàrdia Urbana, caminant pel barri, 
se’n pot trobar moltíssims, per exemple al carrer de Joan Güell i a la travessera de les 
Corts. 
 
A continuació, pregunta quant espai poden ocupar els quioscs a part de l’espai que ocupen 
quan estan tancats. Assenyala que en el cas del quiosc que hi ha a la travessera de les 
Corts entre Carles III i el carrer Lluçà, de vegades queda un espai molt reduït entre el quiosc 
i la barana, i a l’altre costat hi ha la calçada, de manera que no s’hi pot passar. 
 
D’altra banda, exposa que als Jardins de la Maternitat —no sap si és competència de 
l’Ajuntament— només hi ha un banc a una alçada adient per a les persones amb problemes 
de mobilitat a les quals els costa aixecar-se de llocs baixos. Comenta que alguns bancs 
sembla que no siguin baixos sinó que estiguin ensorrats. 
 
Pregunta a continuació per la durada dels semàfors per a vianants, ja que en alguns la 
durada és tan curta que gairebé no hi ha temps per travessar el carrer. 
 
En darrer lloc, comenta que de vegades ha sentit gent que deia que identificaven Barcelona 
amb l’olor d’orina, i ella abans pensava que el barri se’n lliurava, però aquest estiu ha 
començat a notar-la, no sap si com a conseqüència dels apartaments turístics. Comenta 
que l’orina pot ser de persones o de gossos, a qui els amos de vegades deixen orinar en 
qualsevol lloc. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Pedro Alonso. 
 
El senyor Pedro Alonso agraeix el torn de paraula, saluda els presents i exposa un tema 
que considera molt important: durant mig any molts veïns del districte i de la ciutat han 
treballat en el PAM i en el PAD, però el Govern fa sis mesos que no informa sobre l’estat 
d’aquests dos plans, que recullen la planificació de la feina que ha de fer l’Ajuntament fins al 
final del mandat. Demana que s’informi sobre les accions que s’hi estan duent a terme i 
sobre l’estat de la qüestió, i esmenta dos dels nombrosos temes importants que van sorgir 
en el procés participatiu: el PERI Bacardí i el PERI Danubi. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula a la senyora Ana Ramon. 
 
La senyora Ana Ramon es presenta com a veïna de la zona del Camp Nou i, en primer lloc, 
assenyala que al «picadero» hi ha una antena, que abans estava a Riera Blanca, i comenta 
que els veïns no van arribar a un acord econòmic i a última hora es va posar a sobre del 
«picadero», que els veïns no sabien ben bé què era perquè semblava alguna cosa de 
refrigeració, ho tenien una mica ocult i es va dir que es tenia el permís. 
 
En segon lloc, comenta que el tema de la residència sacerdotal és molt important i fa molt 
de temps que dura. 
 
En tercer lloc, opina que és una pena que hi hagi tan poca Guàrdia Urbana i que la manca 
de recursos impedeixi que arribin a tot arreu. Subratlla que abans la Guàrdia Urbana es 
trobava en tots els carrers i això era una delícia. Puntualitza que a ella també la molesta 
quan truca a la Guàrdia Urbana i no vénen, però entén que no és culpa d’ells i que els veïns 



 

16 
 

han d’entendre que si no actuen no és per manca de voluntat sinó perquè realment no 
poden. 
 
En quart lloc, posa de manifest que la situació al carrer Bacardí és horrorosa per la quantitat 
d’indigents amb carros, paelles, matalassos... que beuen cervesa i vi ja a les set del matí. 
Observa que aquests indigents van al menjador social de Santa Tecla, cosa que troba bé 
perquè entén que tothom ha de poder menjar i és una pena que algú s’hagi d’estar al carrer 
—cal trobar-los un lloc—, però entén que cal solucionar un tema que fins i tot fa que la gent 
passi per allà amb por i que genera mala imatge. A això se sumen les pixades del camp del 
Barça quan hi ha futbol. 
 
En cinquè lloc, pregunta si es multarà els ciclistes que circulin per fora del carril bici quan hi 
ha carril bici. 
 
En darrer lloc, comenta que caldria revisar un semàfor que hi ha a la cantonada Felipe de 
Paz – Arizala, que sempre està en verd. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Godia. 
 
El senyor Godia coincideix que Barcelona cada cop fa més olor d’orins —lamenta que s’hagi 
perdut l’olor de mar i també que les persones que passegen els gossos els deixin orinar en 
qualsevol lloc— i afirma que, si bé gran part de la culpa de la brutícia és de l’incivisme dels 
veïns, la neteja no es fa amb la cura amb què s’hauria de fer. Per exemple, la neteja amb 
aigua, al carrer Vallespir es fa només un cop a la setmana, quan diàriament s’acumula 
brutícia, D’altra banda, «es passegen les escombres», però no s’escombra, i no es treu la 
brutícia de sota dels cotxes. Demana més cura en el control de la neteja. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al regidor perquè doni resposta a les 
darreres intervencions. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, s’adona que la senyora Piqueras vol intervenir i li cedeix la 
paraula. 
 
La senyora Mercè Piqueras es presenta com una persona sensible a les radiacions 
electromagnètiques actualment convençuda de l’afectació que poden tenir les antenes, i 
recomana cercar al web de TV3 el vídeo del programa Quèquicom que parla sobre les 
antenes, molt interessant, molt il·lustratiu i que presenta visions diferents, i observa que a 
ella no la preocuparia tant que li posessin una antena dalt de casa seva com que la hi 
posessin a casa del veí. 
 
El president agraeix la intervenció i dóna la paraula al regidor. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, diu al senyor Arcau que cal tenir en compte que la 
Viquipèdia no la fa cap organisme oficial, de manera que cal mesurar la informació que 
recull, si bé és una eina important perquè ha posat molta informació a l’abast de tothom. El 
regidor diu que el senyor Ramon Arcau ha plantejat una qüestió referent al Parc de 
Cervantes, de l’Ajuntament. 
 
El regidor subratlla que justament el valor de la Viquipèdia és que no són les institucions les 
que poden facilitar la informació, sinó persones individuals, anònimes. Comenta que hi ha 
alguns controls sobre el que s’hi publica, però també hi ha limitacions, i assenyala que 
qualsevol veí pot entrar a la Viquipèdia per corregir l’error. 
 
El senyor Ramon Arcau comenta que ho podria fer algú de l’Ajuntament. 
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El regidor diu que precisament l’Ajuntament no pot fer-ho. 
 
Recorda que el senyor Arcau ha agraït a l’Ajuntament que promocionés el Quixot, 
agraïment que demostra que l’Ajuntament actua i que, per tant, no se’l pot acusar de no fer 
res en aquest sentit o de no tenir-hi consideració. Comenta que creu que a l’avinguda de 
Roma hi ha un monument al Quixot. 
 
El senyor Ramon Arcau diu que no hi ha res tret de la llosa del Parc de Cervantes, si no és 
que hi són en llocs privats. 
 
El regidor li respon que es parlarà amb Parcs i Jardins, la Comissió de Cultura, etc. per 
valorar les qüestions plantejades, tot i que troba difícil organitzar un homenatge el 2016 atès 
que ja som al setembre, però assegura que es trobarà l’oportunitat per fer alguna cosa. 
Assegura que es valorarà la idea que en el Parc de Cervantes hi hagi alguna especial 
dedicació a Cervantes i que es canviï de lloc la placa actualment a la plaça de les Dones de 
Ravensbrück, i comenta que aquestes actuacions requereixen consensos de la Comissió de 
Cultura, de Patrimoni, etc. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Àlex Vallejo, assegura que l’Ajuntament mai no s’ha 
desentès del tema de la residència dient que és un tema entre Bisbat i veïns. Explica que el 
Bisbat va presentar una sol·licitud de llicència a partir d’una modificació del PGM, i 
l’Ajuntament va intentar, d’acord amb les consideracions pròpies, dels tècnics d’Urbanisme, 
i d’acord amb l’entorn veïnal, que el Bisbat corregís les seves intencions constructives 
inicials, i va aconseguir que la llicència se circumscrivís al que es permetia abans de la 
modificació del PGM. Tanmateix, la llicència encara no s’ha concedit, perquè encara no 
reuneix les condicions tècniques necessàries. Subratlla que l’Ajuntament sempre actua 
complint la norma, sense arbitrarietats, de manera que tant en aquest cas com en qualsevol 
altre, no es donarà una llicència mentre no es compleixin la normativa i els requisits, i un 
cop es compleixin, s’atorgarà. Explicita que en aquest cas, no s’ha concedit la llicència 
perquè no han complert (no han presentat els requeriments), i quan ho presentin de manera 
adequada, formalment se li donarà. 
 
Respecte d’una possible permuta, informa que el Govern no considera aquesta possibilitat, 
atès que els espais públics que hi ha actualment al districte estan habilitats per construir-hi 
determinats equipaments, que no depenen de l’Ajuntament, sinó de la construcció de la 
Generalitat. Assenyala que tant l’espai destinat a la residència plenament com el destinat a 
l’institut, al carrer Numància, són espais adequats per a aquests equipaments i la funció de 
l’Ajuntament és reclamar a la Generalitat que compleixi, i comenta que les permutes 
obeeixen a un interès general i, en aquest cas, l’interès general és que hi ha dos 
compromisos, i no hi ha cap més espai. 
 
D’altra banda, explica que l’Ajuntament no pot actuar pensant que la gent incomplirà la llei, i 
que de la mateixa manera que està en contra de les guerres preventives, està en contra de 
les actuacions preventives: no estan parlant d’un hotel sinó d’una residència per a 
professors, i si algun dia incompleixen la llei, aleshores l’Ajuntament actuarà en 
conseqüència. Entén que cap dels partits presents permetria que si s’ha atorgat una 
llicència per a un ús, se’n doni un altre, i assegura que el Govern actual això no ho 
permetrà. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, diu que el fet que en el pla posi «carrer Galileu» és 
irrellevant, perquè el desenvolupament no dóna lloc a confusió. 
 
Una persona del públic observa que el carrer Galileu no té codi postal, i normalment els 
planejaments es posen on hi ha codi postal, en aquest cas, a Joan Güell. 
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El regidor, senyor Agustí Colom, reprèn la intervenció donant resposta al senyor Emilio 
Solanas, a qui diu que les balises lumíniques es van revisar i en principi no fallaven, però es 
tornaran a revisar. 
 
Respecte a la proposta de la senyora Mercè Piqueras que la Guàrdia Urbana comprovi els 
cartells que hi ha a les voreres, explica que la Guàrdia Urbana té moltes funcions i ha 
d’estar en molts llocs (proves de circulació, sancions, locals com Al Teu Aire...), de manera 
que no poden enviar-la a passejar per buscar cartells, però si hi ha alguna denúncia, algú 
percep que hi ha un cartell o ells ho veuen d’ofici, actuen. Subratlla que el sistema de 
denúncies i queixes és important perquè permet focalitzar. 
 
Sobre el quiosc, es comprovarà si ocupa més espai públic del que li permet la norma i, en 
cas afirmatiu, s’actuarà en conseqüència: se l’adverteix i si corregeix el problema, no cal fer-
hi res més, i si no, s’obre un expedient. 
 
També es comprovarà l’alçària dels bancs dels Jardins de la Maternitat. 
 
Considera rellevant el tema de la durada dels semàfors, que afecta les persones amb 
dificultats de mobilitat, i més enllà de comprovar-ne la d’algun en concret, i en consonància 
amb la voluntat d’afavorir la inclusió, així que s’hauria d’abordar la qüestió en termes 
generals, estudiar les fórmules semafòriques que afavoreixen que les persones amb 
dificultats de mobilitat o discapacitat tinguin temps per travessar. Exposa que algunes 
persones critiquen que les fórmules semafòriques cada cop afavoreixin més el vianant en 
detriment del cotxe, cosa que provoca cues, però el Govern municipal vol pacificar la ciutat i 
donar prioritat als vianants per sobre dels cotxes. 
 
Sobre el tema de l’olor d’orina, comenta que la pluja ajuda a eliminar les olors i la brutícia, i 
ara hi ha hagut un període de sequera important. Pel que fa als propietaris de gossos, opina 
que si bé en general són curosos a recollir els excrements, no estan prou conscienciats 
sobre els problemes que pot generar el fet que el gos orini en qualsevol lloc i el propietari no 
hi faci res. Indica, però, que alguns sí que acostumen a portar una ampolla d’aigua per tirar-
la sobre els orins. Considera que potser caldria fer campanyes informatives sobre aquesta 
qüestió. 
 
Comenta que la presència generalitzada de gossos a la ciutat genera problemes de 
convivència que cal anar resolent, però també té avantatges, com ara que són un ajut per a 
persones soles. 
 
Subratlla que cal ser estrictes amb l’incivisme de la gent, i observa que els comportaments 
incívics no els té només el turista, que de vegades és l’objecte de totes les culpes, sinó que 
gent del país també és incívica. 
 
Pel que fa als urinaris públics, comenta que en algun moment s’havia plantejat que els bars 
que tenen terrassa i que, per tant, ocupen espai públic, oferissin algun retorn a la ciutat, 
potser permetent que la gent n’utilitzés els lavabos. 
 
Una persona del públic comenta que en principi els lavabos d’establiments de concurrència 
pública són públics i no poden restringir-ne l’ús als clients. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, li dóna la raó: en principi és així. Entén que són qüestions 
que cal treballar i que es poden treballar al districte. 
 
Respecte al PAM i al PAD, observa que el fet que no hi hagi notícia d’una cosa o que no 
sigui pública no significa que no s’hi estigui treballant, i exposa que el 26 de juliol es va fer la 
presentació pública del retorn, a través d’una compareixença de premsa, explicant el 
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resultat del PAM i el PAD en termes generals. Una vegada es va tancar el procés, a finals 
de juliol, calia fer tota l’elaboració, de manera que s’ha iniciat el treball amb els diversos 
grups municipals amb la voluntat que es puguin aprovar enguany. 
 
Sobre els indigents, indica que Serveis Socials hi està a sobre, de manera que se li 
demanarà que informi de com està la situació i es mirarà com es pot abordar de la millor 
manera possible. Coincideix que aquestes persones, d’una banda, són persones molt 
vulnerables però, de l’altra, generen problemes de convivència, d’imatge, etc., i cal anar 
trobant l’equilibri entre les diferents actuacions. 
 
Sobre la bici, comenta que ahir, després d’un debat sobre el tema, en marxar cap a casa, va 
decidir fer dues coses. En primer lloc, va decidir comportar-se cívicament pel carrer durant 
el trajecte, ja que volia analitzar com es comportava la resta de persones. Exposa el que va 
trobar: de quatre bicis, tres anaven per sobre de la vorera tot i haver-hi carril bici, i una va 
creuar amb el semàfor en ambre quan ell estava creuant (ho podia fer, però ho va fer a una 
velocitat i a una distància d’ell que el van espantar); una moto també va creuar en ambre 
però a una velocitat i una distància que no el van espantar; cinc vianants van creuar 
semàfors en vermell (un d’ells, a tres o quatre metres del pas de vianants), cosa que els 
posa en perill a ells i que pot arruïnar la vida d’un conductor si els atropella; una moto també 
es va saltar un semàfor en vermell, justament quan ell volia creuar; un cotxe es va saltar un 
semàfor en vermell a l’avinguda de Roma, amb dos cotxes que li sortien pel costat, i en una 
cruïlla que fa biaix i on has de treure una mica el cap per veure si ve algun vehicle, va veure 
venir un autobús i el conductor es va espantar i li va fer llums pensant que creuaria, però no 
tenia voluntat de creuar. 
 
Indica que la voluntat —ahir es va estar explicant— és fer i habilitar carrils bici per evitar que 
les bicis circulin per les voreres, i s’està treballant en aquest sentit. 
 
Un cop explicat això, passa a parlar del tema de la neteja. 
 
Una persona del públic interromp el regidor per recordar-li que ha dit que ahir va decidir fer 
dues coses i només n’ha explicat una. 
 
El regidor diu que es referia simplement a comportar-se cívicament i no creuar amb cap 
semàfor vermell, cosa que de vegades costa, però insisteix que si com a vianant passes 
amb el semàfor vermell i t’atropellen, encara que siguis el més vulnerable, pots arruïnar la 
vida del conductor que t’ha atropellat. Pensa que tothom hauria de fer un exercici de reflexió 
i intentar millorar el seu comportament. 
 
Entén que ha contestat a tothom. 
 
El regidor diu que sí, que l’intendent de la Guàrdia Urbana ja li ho ha dit. 
 
El senyor José Parra pren la paraula per parlar d’un espai d’artistes. 
 
El regidor li contesta que el conseller de Cultura és el senyor Antoni Coll i el convida a 
posar-s’hi en contacte. 
 
El president observa que té l’oportunitat de parlar-hi ara, ja que es troba entre el públic. 
 
El senyor Coll parla amb el senyor Parra. 
 
El president dóna per finalitzada l’Audiència Pública, recorda que el proper Plenari és el 3 
d’octubre i que abans hi ha la Festa Major, i agraeix l’assistència de tothom. 
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Finalment, el president s’acomiada de les persones assistentes i, no havent-hi més 
intervencions ni preguntes i essent les 21.07 hores, aixeca la sessió, del que certifico. 
 
 
 
  Vist-i-plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
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