
 

1 
 

Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

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

 
 
 
 
 
 
 

ACTA NÚM. 5/2016 
 

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 17 de novembre 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, Lídia Gàllego Andrés, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón 
Mendiola, Àngels Ventura Gol, Cristian Sais Fettahauer, Èric Manzano Casalins, Pau 
Guix Pérez, Sònia Reina Sánchez, Carlos Hornero Sánchez, Míriam Casanova 
Doménech, Marc Faustino Vidal, el director de Llicències i Espai Públic, senyor Albert 
Bassas i Parcerisas, l’intendent de la Guàrdia Urbana, senyor Jordi Verdaguer i 
Gladich, l’inspector Agustí Maylinch, i excusen la seva absència els senyors Antoni 
Coll Tort, Jordi Castellana Gamisans , Xavier Cañigueral Gonzalez i la directora de 
Serveis Generals, senyora Cristina Suñé i Ruiz i el director de Serveis a les Persones i 
Territori, senyor Xavier Cubells i Galles.  La senyora Anna Piera Martin també es troba 
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 dona la bona tarda i manifesta que primer començarà per comentar aquelles 
preguntes que van quedar sense respondre en la sessió anterior i que els hi donarà la 
resposta. La senyora Carmen Manrique, de l’Associació de veïns del carrer Entença, 
va plantejar el tema que en el carrer Entença cantonada Montnegre s’havia retirat un 
armari elèctric però deixant-se la base de ciment, i alertava del perill que això podia 
significar pels vianants. Aquest armari s’havia tret perquè en el seu moment s’havia 
contractat per alliberar les voreres de mobiliari, i s’havia fet aquesta retirada. S’havien 
tret les bases però encara queda l’escomesa per acabar de treure. La senyora Adela 
Agelet va preguntar sobre el tema de les antenes en els terrats dels edificis, sobre 
permisos, i regulació. Sobre això s’ha fet una reunió el 29 de setembre amb l’Agència 
de Salut i Ecologia Urbana perquè treballin aquest tema i comenta que es preveu que  
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una vegada que facin aquell treball, facin un retorn al mes de gener o febrer explicant 
el que s’hagi treballat i amb les propostes que portin i el seu anàlisi. Respecte al  tema 
de les antenes hi ha un tema de legislació que no correspon a l’ajuntament, però en tot 
cas sí que s’ha d’explorar tot lo que es pugui fer i quines són les possibilitats que es 
tenen des dels ajuntaments o des de les comunitats de veïns de poder actuar. En tot 
cas s’està treballant en el tema, i quan es tinguin conclusions es posarant en comú. La 
tercera consulta correspon al senyor Antonio, que feia referència a unes obres del 
carrer Conxita Supervia. Hi ha un edifici al costat de casa seva en el qual va alertar a 
l’Ajuntament de què no hi havia, segons el seu parer, una tanca de protecció. S’ha 
inspeccionat, i segons l’expedient la tanca compleix la normativa, l’edifici té sensors i 
l’alarma està connectada amb la policia; per tant el temor a què aquell edifici estigués 
desprotegit en hores nocturnes i que per tant pogués ser un espai accessible i poder 
passar als altres edificis no es real atès que s’ha comprovat que existeixen les alarmes 
i que aquestes a demés estan en funcionament i connectades; per tant en principi no 
hauria d’haver-hi cap problema, i si hagués ràpidament saltarien les alarmes. La quarta 
pregunta correspon al senyor Joan Vila, i feia referència a que en el carrer Lluçà 
número 1 hi havia una vorera en mal estat per obres privades. Comentar que  ja s’ha 
reformat la vorera  perquè aquest espai coincidia amb un espai on estava previst fer 
les obres des d’avinguda Madrid fins a Fígols, i per tant això s’ha resolt a partir de 
l’execució de tot el procés. El senyor Emilio Solanes del barri de la Mercè  ens 
comentava un tema sobre les valises lumíniques que no funcionaven.  Es van verificar, 
y es va comprovar que era un problema d’un fusible o d’alguna peça, però es va 
resoldre i ja estan en ple funcionament. La senyora Mercè Piqueras feia esment del 
quiosc de Travessera de Les Corts, en el qual alertava de que feia un excés 
d’ocupació de l’espai públic. Sobre aquest tema s’ha obert un expedient per poder fer 
un seguiment d’aquesta actuació. I també preguntava pels bancs del parc de la 
Maternitat, perquè al seu parer considerava que estaven massa baixos i que per la 
gent gran els hi dificultava poder-se seure i després poder-se aixecar. S’ha parlat amb 
la Diputació, que és el titular d’aquest espai, i ha comunicat què tenen la voluntat de 
renovar aquests bancs, i que en tot cas  des de l’Ajuntament se’ls hi ha  assenyalat de 
que en la renovació tinguin en compte la necessitat de contemplar que siguin lo més 
adequats a les persones que els utilitzen i per tant tinguin les mides que corresponguin 
en aquest sentit. La senyora Anna Ramon parlava del semàfor de Felipe de Paz que 
sempre està en verd , que és un semàfor que està pels peatons en verd i pels vehicles 
està en àmbar. Per tant la prioritat és dels peatons, i els vehicles el que han de fer 
justament és respectar la prioritat dels peatons i per això tenen un semàfor en àmbar 
que els alerta del perill, i per tant es considera que amb aquestes senyals es protegeix 
suficientment, i a més no consta que sigui un espai conflictiu I per últim el senyor 
Godia manifestava que es fes més neteja amb aigües als carrers, no només un cop a 
la setmana. Sobre aquesta qüestió s’ha fet una reunió amb el responsable de neteja el 
16 d’aquest mes. 
 
Un cop acabada l’exposició del regidor, el president comença a donar el torn de 
paraules del públic, indicant que primerament començarà amb les peticions enviades 
per correu electrònic. Dona la primera paraula al senyor Josep Maria Noguera. Es 
constata que el senyor no està present en la sessió de l’audiència. No obstant el 
regidor informa que el que es demanava era un tema de senyalització a la Ronda del 
Mig i  atès que no és competència del Districte informa que s’ha traslladat la pregunta 
a mobilitat, i que es donarà resposta en la propera audiència. Tot seguit el president 
dóna la paraula a la persona següent que és la senyora l’Anna Ramon presidenta de 
l’associació de veïns del Camp Nou. 
 
 
La senyora Anna Ramon indica que parlarà com a presidenta de l’Associació de Veïns 
i com a veïna del carrer Benavent. Recorda que s’ha tingut ocupat, el número 25 del 
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carrer Benavent, i ara el que vol es donar les gràcies al seu carrer, al seu barri, perquè 
ha tingut unes persones excel·lents, gent gran amb nanos que no han tingut cap 
problema en donar-li suport. Han tingut molt ajut amb Guàrdia Urbana i mossos 
d’esquadra en tot moment, perquè indica que han estat espantats, potser a lo millor la 
primera setmana no perquè eren nois del barri. Constata que des del primer moment 
que van entrar ja els hi van dir que allà no els volien. Manifesta que no és la seva 
manera de viure de tallar un cadenat i ficar-se dintre d’una casa. Insisteix en que això 
no ho volen. Indica que tenen un carrer molt tranquil i volen que segueixi igual. Fa 
esment que ella no diu que ells no tinguin els seus drets, perquè creu que són nois 
joves i la veritat és que ho tenen molt complicat, però pensa que aquestes no són 
formes, perquè des del primer moment es va dir que aquí hi havia un propietari, que 
serà el dolent o el bo, però aquí hi havia un propietari. Aquest propietari va sortir 
perquè es va assabentar pels mitjans de la premsa, televisió..., de tot el embolic que 
es va fer, i es va presentar i aprofitar que ells no estaven en el seu moment i va ocupar 
casa seva, perquè considera que ell sí que era el propietari d’aquest edifici, no els que 
l’havien ocupat tallant un cadenat,. Segueix pensant que aquests no eren els 
propietaris per molt que ells diguessin que estaven a casa seva; i no entén que diguin 
que són bons perquè  van deixar entrar als bombers a casa seva perquè considera no 
es la seva casa. En tot moment indica que va dir a tothom que aquests ocupants eren 
bons nanos amb l’excepció del dia de la cassolada, un divendres a la nit,  que va dir 
que eren uns dimonis. Recorda que van baixar i assenyala els que estan en aquests 
moments a l’audiència amb ella com una representació més o menys del carrer 
Benavent, recorda que hi havia canalla, gent gran amb les seves cassoles, amb les 
seves pancartes als balcons, i els nois els van arraconat contra la paret; es van 
acostar mossos d’esquadra i Guàrdia Urbana i els hi van dir que es retiressin i es 
posessin al costat de la vorera. En aquell moment indica que els hi va dir que eren  
uns dimonis. Manifesta que aquesta és la paraula més gran que ha dit. Li agradaria 
que els que sàpiguen del facebook o dels correus electrònics que miressin tot el que 
l’han difamat, tot lo que han parlat malament. Constata que no es ni una especuladora 
ni el propietari li donarà un pis si fa pisos nous com estan dient, ni té interessos amb 
això, ni té cap interès. El seu interès és tenir un barri tranquil com el que te avui, un 
carrer tranquil que és petit però que tots son veïns i tots s’ estimem, volen les persones 
del barri no volen les persones que van veure el dissabte i el diumenge. Perquè pot 
parlar d’aquesta persona i pot dir el nom. El diumenge al matí, el propietari els hi va 
donar permís per poder entrar a casa seva i poder tancar el primer balcó. El dissabte 
van convocar a tots, perquè ho van penjar en totes les xarxes, i demanaven ajuda 
perquè vinguessin. Els veïns van demanar permís al propietari; ni patada a la porta ni 
trencar cadenat. Van trucar a mossos per informar que una persona se li ficaria a casa 
seva per poder pujar les rajoles al primer balcó. La  sorpresa va ser que al entrar van 
trobar a dos nois i una noia.  Desconeix per on van entrar, imagina que pel passatge o 
algun veí que l’ajudaria del pis del costat; però considera que és una pena, perquè si 
van entrar pel passatge vol dir que es van ficar de casa a casa entrant per darrere,  i 
per tant també es un tema seriós, perquè han entrat per darrere, per totes les cases, 
totes les plantetes baixes que hi han allà;  considera que això sí és un delicte.  Hi havia 
una persona que deia que d’allà no es movia perquè ella estava convidada pel 
propietari; Els ocupes a baix, i els veïns a dalt, i van esperar.  Mentre tant si va  
presentar la Laura Pérez i diu textualment :” hombre, Anna, què bé; em fa dos petons” 
i directament se’n va cap als okupes, i ja no es va acostar més. També estava la 
senyora Lecha  que en cap moment des de les nou o les deu que es va presentar allà 
fins a les sis de la tarda o les set va venir a dir als veïns quin era el problema que 
tenien. Deia ;” són bons nanos, escolta’m, feu el favor, podeu parlar amb ells...”.  Quan 
va arribar cap a les cinc de la tarda  van venir els mossos d’esquadra, i van entrar set 
o vuit furgons, i la senyora Lecha i dos o tres persones que tenia al darrere es tiraven 
contra els mossos d’esquadra i els hi deien que no els hi peguessin. Considera que ja 
està bé de teatre. Va ser molt gros i molt dur, perquè a això no hi ha dret. Pensa que a 
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aquesta senyora la paguem tots sigui del partit que sigui, i com mínim s’ha de posar al 
costat dels veïns i escoltar-los, i preguntar-li quin problema tenien, és lo mínim.. Ho 
diuen ara, i ho van dir al principi . No volen okupes a Les Corts,  Insisteix es que es 
una mare que he lluitat molt en aquesta vida, ha tirat als seus fills endavant  i ha 
treballat molt des dels quinze anys, i el que te s’ho ha guanyat; “com ells em van dir es 
que me estás hablando como una madre, digo es que soy madre, y como madre te 
digo que eso no se hace, trabaja y gánatelo, no a nadie nos da la vida fàcil”. I res més, 
gràcies. 
 
El president dóna la paraula el senyor Pedro Alonso qui no entén, respecte a la línia 
d’autobús D20, perquè s’ha canviat la parada de lloc i s’ha posat abans ja que, segons 
el senyor Alonso, s’obliga al conductor a parar-se enrere un aparcament que hi ha de 
motos i, cada cop que ha de sortir, perd dos minuts. Cinquanta metres més amunt està 
la parada del 54 i l’H8. També en relació amb el tema d’autobusos, demana informació 
sobre les gestions fetes en els temes que encara estan pendents: l’H10 i el 75 
respecte a les freqüències. Diu que està assabentat de què es pretén reduir la línia 54 
en el seu recorregut al barri, en el carrer Cardenal Reig i, si és cert, considera que és 
un error greu. Explica que volen suprimir aquest pas  per Sant Ramon, perquè pugi per 
Arístides Maiol directament universitat amunt, i per allà ningú agafa l’autobús. A la 
tornada exactament el mateix, si deixa de passar per Cardenal Reig i baixa 
directament per Arístides Maiol, dues parades i sense recollir la gent d’allà. Mentre no 
hi hagi una alternativa,  no es pot treure el 54 que és el que porta al barri a través de la 
Gran Via al centre de Barcelona. Diu que l’H8 hi porta, però per la Diagonal, i de la 
Diagonal a baix hi ha una bona tirada per fer un tomb. Demana que aquest tema es 
tracte amb racionalitat. Després vol fer una observació en relació a un problema que 
s’està vivint aquests darrers quinze dies: al carrer Pisuerga del 2 al 20 hi ha uns blocs 
d’edificis que va fer la Caixa fa uns anys, hi ha gent que porta deu dies entrant en deu 
dels pisos. L’última vegada van estar a punt de detenir-los. Van arribar els mossos 
però just se’ls van escapar. Són deu habitatges i hi viu molta gent que està espantada 
per aquests fets. Imagina que és un tema dels mossos d’esquadra però potser 
l’Ajuntament hagi de fer alguna cosa. I després, finalitza dient que està indignat ja que 
en una ciutat como Barcelona, els grups polítics no es posin d’acord per aprovar, tant 
els pressupostos com el PAM  i el PAD. No entén com sumant tots els grups 
d’esquerres són majoria però no arriben a un acord. A més està C’s que juga un paper 
intermig, comptant amb què molts dels militants de C’s vénen de l’esquerra i altres no 
tant, però és una unió. Considera que, respecte al PAM i el PAD  no és lògic que la 
ciutat funcioni amb un pla que s’aprova dos anys després de triat l’alcalde. Es perden 
dos anys i després a començar. S’ha de fer un esforç.  
 
El president agraeix el senyor Alonso la seva intervenció i fa una apreciació: encara 
que els qui intervenen hagin enviat les seves peticions i les seves preguntes per correu 
electrònic, considera que està bé que les exposin aquí perquè s’assabentin tots i es 
facilita la tasca al regidor perquè pugui respondre’ls. A continuació dóna la paraula al 
el senyor Julio Toscani. Es constata que el senyor no està present en la sessió de 
l’audiència i es passa a donar la paraula al senyor Francisco Mena.  
 
El senyor Francisco Mena diu que el primer tema és el de la seguretat a l’hora de sortir 
dels garatges que corresponen a les comunitats del carrer González Tablas i que 
tenen sortida tant per aquest carrer com per Manuel Ballbé: tot el trànsit de 
l’aparcament està a la seva vorera i no a la vorera contrària quan hi ha més garatges i 
guals a la seva vorera i no a la contrària. També tenen els contenidors quan realment 
els contenidors els fan servir quasi exclusivament els de la vorera contrària. I ells, la 
sortida al carrer la tenen des d’un nivell inferior, a nivell del carrer, i a la vorera 
contrària és al revés, des d’un nivell superior a nivell del carrer, amb lo qual tenen més 
visibilitat. Per tant, demana que es canviï l’aparcament de vorera. Un altre tema és que 
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en els carrers Trias i Giró i Joan Obiols en els quals hi ha zona verda de dilluns a 
divendres, els caps de setmana hi ha moltes activitats de la zona universitària: 
exàmens, diferents esdeveniments, futbol i, per això, l’aparcament és impossible: per 
exemple, la gent que va al supermercat a comprar no té manera d’aparcar si ha d’anar 
amb el cotxe. Demana que els caps de setmana també es mantingui la zona verda 
perquè els veïns puguin fer les seves activitats i no estigui tot ocupat per la gent que 
ve de fora del barri. El tercer tema diu que és que als veïns del carrer González Tablas 
se’ls està intentant autoritzar la zona verda de Trias i Giró, precisament pel tema de 
que és molt difícil aparcar i sol·licita que realment es faci. Després parla del tema de 
velocitat en el carrer González Tablas: els vehicles superen de sobres els límits de 
velocitat i demana que es posin unes bandes per limitar la velocitat. D’altra banda, en 
la cruïlla d’avinguda de l’Exèrcit amb el carrer González Tablas, en la cantonada de la 
caserna, demana que es posi un control fotogràfic, perquè n’hi ha molts vehicles que 
es salten el semàfor venint des d’avinguda de l’Exèrcit i cap a Diagonal per poder 
aprofitar el de la caserna i el de la Diagonal se salten el semàfor de la caserna. I en 
aquesta mateixa cruïlla venint des de la caserna cap a Diagonal, el carril de la dreta és 
de gir obligatori a la dreta de pujada al carrer González Tablas, però en canvi quan el 
semàfor del carrer González Tablas per baixar està en verd, aquest carril d’avinguda 
de l’Exèrcit amb gir obligatori a la dreta està en vermell la gent se’l salta també. És el 
mateix cas que hi ha en un semàfor just al costat del camp del Barça. Després en la 
cruïlla Keynes amb Jordi Girona els caps de setmana pràcticament no n’hi ha trànsit. 
En canvi, es mantenen els semàfors en verd o en vermell, i la gent també se’ls salta, 
perquè no n’hi ha trànsit. Per això demana que els caps de setmana aquests semàfors 
es posin en àmbar, si és possible. També demana reduir a 30 km/h la velocitat al 
carrer Jordi Girona que recorre la zona universitària perquè precisament hi ha molt de 
trànsit de vianants per ser zona universitària. Després al carrer Trias i Giró hi ha dues 
places en les quals des del febrer s’està demanant una acció de manteniment a parcs i 
jardins i no hi ha manera de que el facin. Ho van dir en el seu moment i estan insistint 
però no n’hi ha manera. El penúltim tema: al carrer Alfambra a les nits hi ha un excés 
d’activitat de les zones de restauració. Molt soroll fins a hores avançades i demana 
que la Guàrdia Urbana posi una mica d’ordre al menys els dies laborables, perquè els 
veïns no poden dormir. I, l’últim tema, és el mur del palau de Pedralbes que dóna a la 
part de Keynes: està en molt mal estat. Hi ha parts que pràcticament estan a punt de 
caure i demana que com aquest és un tema de la Generalitat, si l’Ajuntament pot fer 
força i obliga’ls-hi a que el restaurin abans de què hi hagi alguna desgràcia.  
 
El president li dóna les gracies i passa la paraula a la senyora Maribel Gallegos. 
 
La senyora Maribel Gallegos es queixa de la circulació temerària a la vorera, de 
l’aparcament i la falta de respecte. Explica que és venedora de l’ONCE i està al carrer 
Constanza a l’Illa i les motos i les bicicletes van per on volen i aparquen on volen. Ja 
ha hagut més d’una desgràcia. Pensa que tant fa si hi hagués alguna càmera, tot i que 
no aniria malament, perquè allà hi ha una línia contínua en la calçada i tant els cotxes 
com les motos passen amb línia contínua i el semàfor en vermell, igual que el vianant 
per agafar l’autobús passa en vermell davant del conductor. S’ha de trobar una 
solució. Al seu parer les voreres són pels vianants com a privilegi i cada vegada més 
les motos estan envaint les voreres. S’ha dit que pot haver-hi una solució, que això es 
farà, però encara no ho ha vist. Li agradaria treballar, no ser insultada ni tampoc que 
fossin insultats els seus clients, i que els clients anessin amb tota tranquil·litat a 
comprar. 
 
El senyor Cristóbal García Granados també volia preguntar pel canvi d’itinerari de la 
línia 54 perquè els afectaria moltíssim el què els hi traguessin el 54 del carrer Cardenal 
Reig. Vol una resposta de l’Ajuntament i una explicació del motiu pel qual Transports 
Metropolitans ho vol canviar.  
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A continuació el president dóna la paraula un altre cop al regidor per tal que contesti a 
aquestes qüestions. 
 
El regidor comença contestant als senyors Cristòbal i Pedro sobre el tema de l’autobús 
de la línia 54. En aquests moments lo que s’està plantejant és un canvi i l’adaptació de 
lo que seria la cinquena fase del sistema ortogonal d’autobusos i, per tant, en la 
configuració de la nova ha afectat a línies existents. Està en una fase que en la qual 
encara s’està treballant. Des de “mobilitat” han preguntat al Districte com es veuen les 
diverses configuracions, i per tant estan recollint les propostes que es fan sobre el 54 i 
altres que ja s’han fet o el propi criteri del Districte de que n’hi ha alguns carrers de Les 
Corts que una afectació d’autobús tindria unes dificultats o unes altres que es poden 
considerar. Està previst, en el mes de gener, tenir una reunió amb “mobilitat” on 
s’exposaran tots aquests canvis o propostes. Per tant, encara no n’hi ha res decidit, 
més enllà de que és una proposta de treball, i com totes les propostes de treball, per 
poder-les treballar, s’ha de fer la proposta però després s’ha de veure com s’articula. 
Ja s’han mantingut reunions en les quals ell mateix ha estat present i també estava el 
gerent, el conseller tècnic i del Director de Llicències, l’Albert Bassas, i s’han plantejat 
diverses qüestions. Per tant ja s’està treballant. Sobre el tema que també ha plantejat 
el senyor Pedro Alonso, sobre els lladres, li consta que els mossos estan treballant-hi 
en aquest tema. La brigada que treballa en temes de robatoris és la policia científica i, 
per tant, treballen de forma discreta fins que troben a la persona i ho intenten evitar, 
perquè de lo que es tracta és que no es produeixi cap robatori i que aquesta persona 
no robi ni en aquest ni en cap altre edifici. De tota manera el Districte  estarà al cas i ja 
s’interessarà per saber en les reunions habituals amb mossos o amb la Guàrdia 
Urbana. Sobre el tema del PAM, el pressupost i el PAD: com aquí n’hi ha 
representants d’altres grups polítics crec que és millor no obrir torn, perquè pensa que 
a una Audiència està bé que cada un manifesti el que cregui convenient, i en tot cas ja 
hi haurà ocasió de poder parlar políticament amb els diferents grups o amb els 
ciutadans i, opina, al Plenari seria segurament el lloc més adequat.   
 
A continuació contesta a la senyora Maribel Gallegos sobre el tema de la vorera. N’hi 
ha dues qüestions, a més de la importància d’un comportament cívic dels conductors o 
conductores: una és que aquest pas que n’hi ha per pujar sobre la vorera, és un pas 
que li passa per davant, que és el pas de vianants perquè la vorera està alta i no 
poden passar, o un espai que és una vorera de més de cinc metres per tant podrien 
aparcar les motos. Està previst adequar l’alçada de la vorera, rebaixar-la, perquè el 
pas no tingui que ser pel pas de vianants, i per tant que puguin accedir per la zona que 
està habilitada. L’altra qüestió és el control que ha de fer la Guàrdia Urbana. 
Òbviament no es pot tenir un membre de la patrulla posat a cadascun dels llocs dels 
quals s’ha parlat però sí que és veritat que quan hi ha un punt de conflicte en el que es 
detecta un comportament que no és el correcte, això es transmet a Guàrdia Urbana i 
en els seus processos de vigilància de les seves patrulles, es pot tenir en compte a 
l’hora de poder verificar que s’asseguri el comportament més enllà de fer aquesta 
habilitació física perquè no hagin de passar pel pas de vianants. Estaran pendents 
d’aquesta situació. Contesta un altre cop al senyor Pedro Alonso sobre la línia D20. És 
una línia que s’ha modificat des de L’Hospitalet perquè és el seu espai i, per tant, el 
Districte no té res a dir. Ells només ho poden traslladar a l’Ajuntament de L’Hospitalet i 
a la seva alcaldessa perquè el reconsiderin. Sobre la línia H10: per fer una nova 
parada a Riera Blanca en aquests moments l’única possibilitat és reubicar algunes de 
les altres parades existents per guanyar espai però s’ha de trobar si això perjudica o 
no als altres usuaris. En tot cas miraran a veure si té solució.  
 
Respecte a les qüestions plantejades pel senyor Francisco Mena, sobre el tema del 
carrer Manuel Ballbé: opina que hi ha un problema perquè els d’una vorera volen que 
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l’aparcament estigui en l’altra i els de l’altra volen que estigui en la contrària. En tot 
cas, és un tema que ja es va suscitar en el seu moment perquè a l’any 2015 es volia 
fer algunes obres per intentar canviar, però aleshores en un consell de barri en el qual 
s’havia parlat de canviar-lo els veïns de la vorera que els afectava deien que perdien 
visibilitat. És un tema complex. En tot cas s’està estudiant la reurbanització i a lo millor 
això resoldrà la situació. Respecte a l’ampliació de la zona verda al carrer Joan Obiols 
i Trias ho consultarà i ho passarà a mobilitat BSM que són els que ho tenen en 
compte, i que, en tot cas, consideraran si està motivat modificar o no. Sobre el tema de 
autoritzar la zona verda d’aparcament a Trias i Giró per als veïns del carrer González 
Tablas, no està contemplat en aquests moments, però en tot cas, es plantejarà com a 
qüestió i que “mobilitat” digui la seva opinió. Sobre la velocitat del tràfic al carrer 
González Tablas, igual que al carrer Jordi Girona, que també té les mateixes 
característiques i utilitzar fórmules de bandes reductores: quan és una via bàsica de 
circulació no s’utilitza aquesta forma de reducció. Tot i així preguntaran a mobilitat com 
es pot pacificar carrers. De tota manera, sobre velocitats excessives dir que, 
normalment, les bandes reductores es posen en zones de què es baixa a la circulació, 
per forçar de què si la circulació normal és a 50, i moltes vegades, com que aquestes 
zones no són bàsiques, la gent no ho té present, és una forma de forçar baixar a 30 i 
per tant, així es marca clarament que és una velocitat reduïda. A la ciutat, no es pot 
anar a més de 50 i, per tant, no es tracta de posar-li una banda rugosa sinó en tot cas, 
si és un espai que a través de Guàrdia Urbana detectéssim de que hi ha excessos de 
velocitat, es buscarien fórmules per penalitzar-les, perquè el que s’ha de fer és anar a 
la velocitat correcta. Tot i així, pren nota d’aquest carrer i, en les diverses actuacions 
que hi ha de preventives, es mirarà si es pot fer alguna actuació.  Però no una actuació 
física sinó de control. Respecte al creuament del carrer González Tablas amb 
avinguda de l’Exèrcit en el qual es demana un control fotogràfic per la suposada 
freqüència de desobediència als semàfors diu que és lo mateix. El govern ho 
traslladarà a la Guàrdia Urbana i Guàrdia Urbana farà l’anàlisi, comprovarà si és així, i 
en tot cas, dirà si és la fórmula correcta o si n’hi ha altres maneres d’actuar a través de 
les seves actuacions per reduir, si n’hi ha, aquesta desobediència. Respecte a afegir 
un semàfor a avinguda de l’Exèrcit també es traslladarà a la Guàrdia Urbana i quan 
tinguin l’anàlisi ho faran. Sobre la idea que en el creuament del carrers Keynes amb 
Jordi Girona, en dies no laborables es permeti deixar semàfors en àmbar per baix 
tràfic, s’ha de tenir en consideració que aquesta és una cruïlla molt complicada perquè 
en aquesta s’ajunten dos direccions que vénen dels dos costats. A més hi ha el carril 
bici; i per altra part els caps de setmana ,sobre tot dissabtes, potser un espai altament 
freqüentada per els estudiants atès que es convoquen  exàmens per la zona de dalt 
del campus nord de la UPC.  Per tant, és una cruïlla suficientment perillosa com per 
deixar el semàfor només en àmbar. De totes formes es traslladarà, però  li informa que 
si en el seu moment no hi havia semàfors, i es va decidir posar-los és perquè hi ha una 
cruïlla realment perillosa per la circulació que es produeix i també l’ús que es té. El 
carrer Jordi Girona és un carrer bàsic i per tant com xarxa viària bàsica no es pot 
baixar a trenta  de moment. Sobre l’arbrat de les places de Trias i Giró no s’ha pogut 
parlar encara a partir de la seva notificació amb l’Institut de Parcs i Jardins. Es farà i se 
li notificarà el resultat. Indica que li han passat informació però que aquesta és molt 
antiga, i per tant no és rellevant i en tot cas es parlarà amb l’Institut de Parcs i Jardins 
perquè informin quin és el tractament que estan fent. Sobre el tema d’activitat de 
restauració al carrer Alfambra, en concret, terrasses que superen l’horari, es un tema 
que ja va  sortir en un consell de barri o una altra audiència es va passar nota a 
Guàrdia Urbana, aquesta va fer la inspecció corresponent i van comprovar que es 
comportaven adequadament. Desconeixem si és que l’Ajuntament va ser tan ràpid en 
actuar i sabien els bars què havia sortit el tema en una audiència o en un consell de 
barri, i per tant s’havien moderat, i després han tornat una altra vegada a actuar 
incorrectament. Per tant, es tornarà a passar a Guàrdia Urbana per tal que facin 
inspeccions periòdiques. Sobre el mur del palau de Pedralbes s’ha obert un expedient, 
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i s’ha donat avís a bombers perquè ho revisin i informin. D’aquestes últimes qüestions 
només ens queda la senyora Anna Ramon que de fet no ha fet cap pregunta, sinó 
unes apreciacions, ha expressat els seus sentiments davant d’aquesta situació.  Des 
de l’Ajuntament es va informar que donada la situació que era l’ocupació d’un espai 
privat, les funcions administratives estaven limitades per el que està establert.  Es  va 
comunicar als mossos el nom del propietari. Manifesta que el propietari potser s’havia 
assabentat per la premsa però a amb ell li va dir que s’havia assabentat perquè els 
mossos li havien passat una notificació quan ell no hi era present, atès que estava  
treballant. Però  vol fer esment que aquests dies ha estat en un cert mar de confusió, i 
per tant en tot cas l’Ajuntament el que va fer és ajudar als mossos a trobar la persona  
propietària de l’edifici, atès que al final lo que es tractava era que aparegués el 
propietari i que pogués posar la denúncia perquè pogués seguir-se el procés de 
desocupació. També es va dir que des del Districte es vetllaria  –perquè  si està obligat 
i a més s’entén que s’ha de fer- per la seguretat de l’edifici, i per tant  es va informar al 
mateix propietari que allà tenia un edifici que no estava en condicions, i que per tant el 
que tenia que fer era fer la rehabilitació corresponent, que ja li havia  instat en diverses 
ocasions  i que no havia fet cas fins al moment. Ara s’espera que si que ho faci.  
Durant el procés que va haver-hi d’ocupació i per vetllar per la seguretat, es va 
comunicar a les persones ocupants i de nou al propietari  l’existència de la situació de 
façana ,en base al darrer informe de bombers que precisava la situació. Els bombers 
per entrar en cap cas van demanar permís als ocupants. Explica que el dia abans el 
regidor per primera vegada es va reunir amb un representant dels ocupants en el seu 
despatx. Els hi va comunicar que el dia següent anirien bombers. En cap moment els 
hi vam demanar permís. Es va decidir avisar als bombers perquè s’havia fet una 
inspecció ocular per part de tècnics del Districte o persones del Districte, des de l’altre 
edifici  i es pensava que la situació podia tenir perill, i per tant es va demanar una 
actuació de bombers. També se’ls hi va dir als ocupants que millor que hi fossin. Els 
ocupants van contestar que treballaven però que intentarien estar. Torna a repetir que 
en cap cas se’ls hi va demanar permís sinó que simplement se’ls hi va informar de la 
situació. I el tercer aspecte, que des de l’Ajuntament es va dir des del començament 
que es treballaria per intentar vetllar per la convivència en el barri; i des del 
començament s’ha intentat, millor o pitjor però s’ha intentat des de la regidoria del 
Districte amb tots els seus membres, tot i que no és  tingués l’obligació legal, però és 
l’obligació moral que és té  al Districte de veure com aquesta ocupació, no tranqués la 
convivència en el barri.  Reconeix que ha sigut una situació complicada perquè en cap 
moment s’ha tingut tota la informació necessària. Al començament ningú pensava en 
què hi havia un propietari que es manifestaria, que s’ha sabia que existia, però havia 
estat molts anys sense aparèixer, perquè aquest edifici havia estat buit vuit anys, i 
quan s’havia requerit al propietari aquest mai se havia manifestat. Van ser els veïns  
que van demanar a l’any 2013  una inspecció perquè estaven preocupats per l’estat de 
l’edifici; s’havien fet inspeccions de bombers a partir del Districte, el Districte havia 
alertat al propietari. El Districte, va fer una reparació subsidiària que li va repercutir al 
propietari i que el propietari no va respondre tampoc. Se li van enviar de forma 
reiterada les comunicacions i com no se’l trobava s’anaven publicant en els butlletins 
oficials. S’ha de tenir en compte que la propietat és una empresa immobiliària que 
coneix aquests canals. Després va aparèixer de forma no prevista, però millor, perquè 
es té un edifici amb problemes i es necessita que aquest propietari se’n faci càrrec. Cal 
recordar que l’única fórmula  perquè es produeixi una segona desocupació es per 
denúncia del propietari; de fet els mossos el van instar a què denunciés i aquell dia 
que es va fer la desocupació, que al final els nois van sortir pel propi peu, va ser 
perquè es va presentar la denúncia, sinó els mossos tenien dificultats per poder actuar 
en aquell moment. Des de Districte es va fer una Junta de Portaveus,  el dia 10 de 
novembre, en el qual tots els grups van estar reunits amb tots els consellers i amb 
alguns regidors i regidores, i es va poder parlar tranquil·lament entre tots; es va dir lo 
que pensaven cada un d’ells i es va emplaçar tots a ajudar a restablir la convivència, 
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perquè creu que és lo més important, ja que en definitiva s’està parlant de persones, 
òbviament dels veïns del carrer Benavent, però també entre les persones ocupants al 
menys de les inicials i a les que al Districte consta que la majoria eren gent del barri i 
que, per tant, és bo que aquest incident o aquesta situació no trenqui aquesta 
convivència imprescindible en el barri. Fa esment que a ell personalment li sap greu 
totes les paraules. Recorda que les xarxes socials avui no les governa ningú, de fet no 
es pot culpabilitzar a ningú més que a la persona que les fa; té un grau d’anonimat i de 
resposta en calent que fa que realment les xarxes socials avui siguin un mecanisme 
per destruir relacions, perquè es diuen coses que a la cara no es diuen, i per tant els 
comportaments més agressius per escrit s’aixequen. Ell considera que d’aquesta Junta 
de Portaveus va sortir una voluntat de què en la mesura de lo possible tots 
contribuíssim a treballar per aconseguir que es restableixi aquesta situació. Ell creu 
que en aquests moments no n’hi ha cap perill d’ocupació, i per tant en aquest sentit 
ens hauríem de tranquil·litzar. Informa que el propietari va manifestar el seu interès per 
enderrocar. El Districte per poder enderrocar li exigeix una llicència, aquesta llicència 
la presenta a través del col·legi d’arquitectes, on ha de presentar un projecte visat. Els 
serveis tècnics estan fent un seguiment perquè així que entri donar-li el tràmit 
corresponent; a hores d’ara no ha entrat res, en tot cas els consellers i regidors en 
aquesta Junta es van comprometre de que si passés molt temps i no ho fes, el 
Districte s’interessaria per veure què succeeix. Això també vol dir que el propietari té la 
responsabilitat de mantenir aquest edifici en condicions adequades i que no representi 
cap perill per ningú. I, òbviament,  l’Ajuntament té punt de vista de què creu de què els 
pisos buits en una ciutat en la qual n’hi ha necessitat d’habitatge, és un malbaratament 
de recursos, de l’espai, si això es pot transformar en un edifici que doni aquesta 
satisfacció a aquestes demandes, i si pot ser de lloguer millor, que segurament serà 
més assequible en el barri. El que vol dir es que s’edifiqui però sobre tot lo que ha de 
fer el propietari -cosa que també és veritat que no ha fet fins ara- és tenir-lo en 
condicions i possiblement tampoc ens haguéssim trobat en aquesta situació. En tot 
cas, ell mateix i el Districte seguiran treballant en aquesta línia d’intentar fer tot lo 
possible per ajudar a restablir tota aquesta convivència en el barri, vetllar per la 
seguretat –en aquests moments és té un edifici que els bombers van dir que no es 
podia pujar al pis de dalt, al terrat ni als balcons. Ara s’hauria de mirar cap endavant i 
des del Districte s’estarà atent per mantenir la seguretat i que l’edifici estigui en 
condicions. Per tant s’està treballant a l’espai jove que hi ha en el barri per poder-lo 
oferir. Es tindrà aviat Cristalleria Planells com un espai d’entitats que també serà pel 
barri, i per altra part tot projecte d’habitatge en el barri també serà benvingut i que sigui 
un habitatge en bones condicions millor. 
 
El president li indica a la senyora Anna Ramon si vol fer una rèplica aquí ara d’aquesta 
qüestió i després utilitzar el seu torn per una altra cosa. 
 
La senyora Anna Ramon comenta que vol  donar les gràcies a l’ajuntament, perquè 
igual a lo millor no han estat davant però sí que és veritat que han recolzat als veïns al 
darrere. Constata que han tingut grups polítics que han estat allà, però no han estat 
com grup polític sinó com persones que viuen al barri i no volen els okupes Vol que 
això consti perquè també els han criticat molt. Indica que en la reunió del dia 10 ella 
considera que en cap moment les persones que van estar a baix a la plaça van fer 
maranya, ni guerra, ni baralles, ni insults, ni res, com s’ha dit; creu que totes les 
persones que són a l’audiència no creu que tinguin gaire ganes de guerra, perquè tots 
són de 65 anys cap amunt. Explica que van venir amb unes pancartes, van dir que no 
volien els okupes; els que van voler van signar el full , i reconeix que va dir al senyor 
Faustino que ella creu que aquest sistema no és bo; que ell té tres fills i que aquest 
mètode d’ensenyar als fills no és el correcte. I després manifesta que quan ha 
anomenat a les dos regidores ho ha fet perquè elles es van presentar com a tals als 
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mossos d’esquadra, i perquè van demanar als mossos que es retiressin d’allà perquè 
eren una autoritat.  
 
El regidor li indica que ell no ha fet cap menció dels noms ni d’una regidora que és 
companya seva de govern ni d’una altre regidora d’un altre grup. Li indica que  té el 
seu criteri i la seva opinió sobre les seves actuacions, però ell no volia seguir 
alimentant el debat, que no vol dir que qui silenci atorga, sinó simplement perquè opina 
que era millor no entrar en uns debats d’unes coses que van passar. I en tot cas s’ha 
de mirar cap endavant i veure com a partir d’ara es pot treballar. 
 
La senyora Anna Ramón pren un altre cop la paraula per parlar del tema dels gossos. 
Afirma que tant el senyor Albert Bassas com el gerent del Districte, senyor Joan 
Cambronero saben com ha lluitat ella per aquest pipican, i es queixa que hi ha gent a 
les xarxes socials que diu que no s’ha fet res i això és mentida. Afirma que és una 
bona presidenta que defensa l’associació i el seu barri.  Torna al tema dels gossos 
dient que a Ceràmiques Vicens hi ha un jardí que en el seu moment es va posar una 
gespa i això el feien servir de pipican.  Quan sortien els nanos de la guarderia, que són 
petits de mesos a tres anys la majoria, allà hi havia pipis, més d’una caca que s’ha 
hagut de recollir abans de sortir els nanos de la guarderia. Un altre tema és el tema 
dels horts. Desconeix si tot el que es treu dels horts es ven. Es queixa també que li 
recriminen que no gestiona bé el tema dels “horts urbans”. Vol deixar constància que 
no es venen ni patates ni enciams ni res d’això, perquè lo que hi ha està dirigit als 
discapacitats. 
 
A continuació el senyor Carlo Scoles recorda al regidor que en una reunió, no recorda 
quina, li va extreure la promesa de què els donaria informació sobre l’espai Barça. Sap 
per la premsa que el Districte ja disposa d’aquesta informació, i no entén per què no 
ha arribat encara. Demana saber què és el que vol el Barça perquè els veïns a lo millor 
ho troben tan maco que no caldria ni acudir a la comissió de seguiment. O bé, si no 
estan d’acord ho haurien de dir. 
 
El president dóna la paraula al senyor Joan, però no es troba a la sala. Per tant, passa 
la paraula al senyor Alejandro que, no sol felicita a la senyora Anna Ramón pel seu 
aniversari sinó també per la seva lluita en favor del barri. També felicita al barri, 
perquè, en una qüestió que inicialment en les primeres trobades arribaven amb una 
mica de por, s’ha superat i realment s’ha vist que es poden aconseguir coses sense 
tenir por en els temes que de vegades han sortit en algunes reunions anteriors i que 
evidentment es pot avançar en aquest tema. A continuació passa a tractar un altre 
tema: la part “d’infraestructura telemàtica” i de com pensa que es podria millorar. 
Felicita al govern del Districte ja que s’ha millorat respecte a la publicació de les actes 
dels òrgans de govern però diu que li agradaria també que hagués més mitjans de 
tipus telemàtic. Per exemple: existia la possibilitat de navegar per la web i indicar 
qualsevol qüestió que s’estigui aportant dintre d’una comissió de qualsevol tipus 
(comissió de barri, audiència pública, consell ciutadà...). Pensa que és una qüestió que 
facilitaria el seguiment de qualsevol temàtica en la què s’estigui treballant. O també el 
tema dels correus electrònics que es poden llegit abans. Diu que si tothom s’acostuma 
a ficar aquesta informació, segurament es millorarà en totes aquestes qüestions de 
treball telemàtic i també de visió. O també, per exemple, el que diuen les xarxes 
socials podria ser també interessant... També vol parlar del tema de les antenes: el 
barri de la Maternitat- Sant Ramón és l’únic dintre de Barcelona que no té una antena 
del “cibernàrium”. Explica que el “cibernàrium” és l’entitat associada a Barcelona activa 
i, casi tots els Districtes tenen un lloc on es posa en marxa totes aquestes accions 
relacionades con formació: com utilitzar els mitjans telemàtics. En el seu barri, el més 
proper està al Districte de Sants ,i a més a més, a un dels barris allunyats de Sants. 
Diu que l’altre li sembla que és a l’Eixample. Per tant demana, si és possible, una 
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antena cibernàrium, ja que això seria un lloc on tenir mitjans telemàtics i poder 
aprendre com posar-los en marxa. Un altre tema estaria relacionat amb els 
pressupostos. Pensa que l’alcaldessa Ada Colau, hi està treballant. També coneix el 
tema de pressupostos participatius, i li sembla que s’estan desenvolupant a l’Eixample 
i a Gràcia i demana informació d’aquest tema per la propera audiència o al consell, per 
veure quina és la intenció de posar-la en marxa dintre del barri i, més o menys, en 
quina línia anira. Finalitza amb el tema dels documents de seguiment que van 
demanar en el consell de barri de La Maternitat i Sant Ramon. Se’ls va comentar que 
intentarien fer un document en el qual s’anés veient com es van desenvolupant totes 
les qüestions que es demanen i es posen en marxa, igual que passa aquí a 
l’audiència. Es queixa que encara no l’ha vist publicat per suposà que es posarà en 
marxa aviat, i aquesta informació podria també ser útil per la resta de barris. Li 
interessa també saber com van els punts que es van demanant a cadascun dels barris 
i diu que és una idea que es podria posar en marxa en els tres barris del Districte i així 
poder seguir telemàticament com van aquestes qüestions.  
 
Per la seva part, el senyor Ramón Arcau, parla del tema del solar del carrer Numància 
que, fins a la tardor del 2016 estava destinat a bicipark. La seva pregunta és si es 
construirà ara, en aquell solar, l’institut d’ensenyança mitja que fa al menys deu anys 
que està previst. Aporta unes fotos i explica que és perquè es pugui veure l’aspecte 
d’aquest solar. Abans estava pitjor però es va netejar una mica i es van pintar les 
parets amb grans literates com la Mercè Rodoreda i el Salvador Espriu. Però també hi 
han unes fotos que diu que són una vergonya per una ciutat turística com Barcelona. 
Es veuen unes ruïnes que estan en una zona que està a pocs minuts de l’estació 
central de Barcelona i tocant a una zona molt important de la Diagonal, Numància 
Diagonal, i això dóna una imatge nefasta de Barcelona. 
 
Tot seguit, el president dóna la paraula a la senyora Isabel Espona que vol exposar el 
tema del projecte de la “residència hotel” que està previst pel carrer Galileu tocant al 
carrer Remei. Diu que és un tema que fa temps que dura. Fa més de mig any que una 
grua està sobre dels seus balcons, i es mostra preocupada perquè li sembla que és 
una amenaça per la contaminació que pot suposar (acústica, de fums, de soroll, de 
circulació). Explica que cada vegada hi ha més restaurants i, per tant,  més sortides de 
fum, més vibracions, més aires condicionats, etc. Voldria saber com està aquest 
projecte. També vol saber si es podria posar uns cartells més grans en les dos sortides 
que hi ha de la ronda del Mig des de la plaça Cerdà cap amunt: la de Travessera i la 
de la Diagonal. 
 
El president dóna la paraula al regidor per tal que contesti aquestes cinc intervencions. 
 
El regidor comença la seva intervenció contestant a la senyora Anna Ramón, i 
explicant-li que tothom reconeix la feina que està fent en el Districte. Sobre les 
crítiques a les xarxes socials, opina que són molt cruels, però cadascun sap la feina 
que fa i s’ha de valorar i que ella, com a presidenta de l’associació i qualsevol persona 
pública, sempre està sotmesa a exposició pública i ha d’intentar no prendre-ho a títol 
personal. També hi ha a molta gent que ho valora. Sobre el tema del pipican 
l’ampliem, per tant s’està fent. Al senyor Carlos Scoles li recorda que, en cap moment, 
han negat que no tinguéssim la documentació. Van dir, no a la comissió de seguiment 
perquè ell no va estar en cap, sinó en un consell de barri, en el plenari, i pensa que a 
l’audiència també va sortir, que no tornarien a convocar cap comissió de seguiment 
fins que el Barça no presentés un document que fos el projecte. Ja havia comentat que 
el Barça el va presentar el 31 de juliol i, això ja s’havia dit públicament. També s’havia 
dit que abans de què aquest projecte es portés a la comissió de seguiment, el que 
s’havia de fer és treballar-lo amb els equips d’urbanisme, perquè s’han d’analitzar i 
veure si és viable també econòmicament. És un projecte complex, per tant necessita el 
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seu temps. Informa que el Barça, en algun lloc, ha dit que ja sap que necessita el seu 
temps, sobre tot perquè, possiblement, aquest projecte necessitarà una modificació de 
PGM. Comenta que de tota manera, aquest projecte passarà per exposició pública. La 
comissió de seguiment ha servit per anar marcant algunes de les línies de lo que des 
de la ciutat i des dels veïns es reclamen: temes de mobilitat, seguretat... Ara el que 
s’està fent al Districte es veure quines propostes alternatives poden haver-hi, i que 
hagi un criteri del Districte i d’Urbanisme.  
 
A continuació contesta al senyor Alejandro Arias sobre el tema de mitjans telemàtics: 
el tema de poder navegar per la audiència en la web, s’està treballant. Diu que 
intentarà pressionar al gerent perquè estigui disponible a la propera audiència. Sobre 
el tema dels correus electrònics comenta que no ha entès ve el que demanava el 
senyor Arias. Explica que en aquest Districte hi ha el costum de que la gent presenta 
les peticions o demandes el mateix dia, però que en altres Districtes es presenten 48 
hores abans de tal forma que es pot donar resposta molt més adequadament. Ja es va 
donar un correu electrònic per tal de poder respondre a les Audiències. El que no es 
fa, és respondre-les per correu electrònic, perquè entenen que l’audiència és un espai 
comunitari, i si es contesta a una persona per correu electrònic en aquell moment es 
perdrà aquesta posada en comú. Explica que el problema és que els correus no 
arriben 48 hores abans sinó el mateix dia de l’audiència. Diu que pren nota ja que és 
una prioritat fer les coses amb transparència. Respecte al tema de l’antena 
cibernàrium se’l mirarà a veure si es pot millorar en aquest tema. En relació al tema 
dels pressupostos participatius explica que, en aquest moment s’ha iniciat una prova 
pilot a l’Eixample i a Gràcia per veure com funciona, amb la voluntat de poder-los 
ampliar a altres Districtes i, també, per tal de mirar el seu import, que s’ha fet una 
prova per veure amb uns imports reduïts, perquè això dóna més capacitat de 
maniobra. Per tant, aprendre d’aquestes dues experiències de cara als pressupostos i 
ja s’anirà ampliant en més Districtes. No pot prometre que estaran als pressupostos 
del 2017 o 2018, però n’hi ha la voluntat d’acabar el mandat a tots els Districtes. Diu 
que el seu interès en els pressupostos participatiu és personal El seu interès personal 
amb els pressupostos participatius és gran, però en aquest moment s’han escollit dos 
Districtes de dues dimensions, és a dir, un de gran com l’Eixample en el qual  també 
n’hi ha més quantitat de diners que poder fer servir, i un de més petit per veure com es 
juga a un lloc i a un altre. Contesta al senyor Ramón Arcau sobre el tema del Bicipark, 
explicant-li que és un pla Buits. Finalitzava el 2016 doncs se l’està renovant any 
darrere any. Sobre l’institut, en aquests moments no disposa de més informació que la 
que tenia fa uns dies i que ja va explicar: van tenir una reunió fa pocs mesos, tot just 
després de vacances, en setembre, amb el consorci d’educació per interessar-se per 
tots els projectes d’escolarització que hi ha al barri: l’Institut Ausiàs March, l’Institut Les 
Corts, Escola Barcelona, el tema del bolet..... En aquesta reunió el Districte va 
senyalar dues qüestions: una, que no es podia de cara al curs que ve, esperar a l’últim 
moment a veure què passa amb la matrícula i, per tant, que tenien que entomar la 
possibilitat de què hi hagués una major demanda d’escola pública i, per tant, veure 
com es podria resoldre la situació del bolet actual i evitar qualsevol en el futur. La 
segona, quines dates concretes tindrien aquests projectes pendents en el Districte i 
com es pot  comprometre al consorci que vol dir Generalitat i Ajuntament, ja que si 
això depèn de les inversions de la Generalitat, l’Ajuntament també té un paper actiu. El 
Consorci va dir que ho entenien i s’ho estudiarien i donarien una resposta. Està 
prevista una altra reunió en la qual espera una resposta que permeti planificar amb 
perspectiva i no sigui alguna cosa que estigui en el aire. Hi ha un compromís però s’ha 
de saber quan serà i que tingui una data. Sobre l’espai del carrer Numància: diu que 
no opina respecte a les pintures com a art, però allò és un espai que s’està 
desenvolupant urbanísticament per part dels privats. Allí el Districte té tres 
responsabilitats però també amb un ordre de prioritat. La primera és el reallotjament: 
s’està treballant perquè el reallotjament de les persones afectades es produeixi de 
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forma accelerada i definitiva, i aquesta és la seva primera prioritat, perquè no és el 
Districte el que ho fa, però s’insta des del mateix a què es faci. La segona és que una 
vegada es produeixi, es faci la reurbanització de la zona verda, i això és a càrrec de 
l’Ajuntament que després es repercutirà. Per tant, primer ha d’estar el reallotjament. 
perquè és l’eina més potent que té el Districte, i l’altra cosa és veure com s’acaba 
configurant ja que és una reparcel·lació complicada perquè n’hi ha molts privats com la 
farmàcia. A la senyora Isabel li contesta sobre el tema de la residència: la residència 
està, des del punt de vista de l’acord, en la mateixa fase que el van deixar quan ho van 
comunicar als veïns; era un procés en el qual s’havia produït un canvi de PGM, que 
aquest canvi de PGM que donava dret a reclamar uns drets d’edificabilitat que és una 
llicència que l’ajuntament no pot deixar de donar, es a dir, és preceptiva, no és 
potestativa. L’edificabilitat era la prèvia al canvi de PGM i, a més, el promotor –que en 
aquest cas és el bisbat- es comprometia a què instava un canvi en el PGM per 
restituir-lo a l’edificabilitat. La concessió de la llicència sí que estava condicionada a 
una petita qüestió de zona verda que havia en el voltant, i que això sí és el que han de 
complir per poder donar-li la llicència i, d’aquest procés d’interlocució, també havia 
sorgit que hi havia un espai, davant de l’entrada, que era un espai que en fase diürna 
era disponible pel veïnat, i per tant era d’ús públic. Això és lo que es va acordar amb 
ells, i que amb aquestes condicions es donava la llicència sobre tot vinculada a lo que 
era exigible. Tot i així, és una residència per professorat, i no tindrà possibilitats de ser 
un hotel perquè això significaria un canvi d’ús que en aquests moments no és possible 
perquè està afectada pel PEUAT i, a partir de com es configuri el PEUAT, si 
demanessin un canvi d’ús, serà la normativa. Però en aquests moments la llicència 
que havien demanat, en cap moment contemplava obres que permetessin ser un 
hotel.  Amb això, el Districte serà rigorós, clar, i contundent, i no permetrà mai que algú 
pugui utilitzar en el Districte ni a la ciutat de Barcelona una figura per fer anar una altra.  
 
El gerent intervé per a explicar que el PEUAT és bàsicament un pla especial que el 
què fa és que els equipaments, per tal de poder tenir la normativa, per tal de saber 
quin és el volum que es pot construir en funció de les normes urbanístiques, es fa 
aquest tràmit administratiu que és un pla especial. El pla especial és el que es va fer, 
es va aprovar i és el què l’indica quins són els volums en funció dels paràmetres de la 
llei d’urbanisme que es pot edificar en aquesta residència. 
 
En aquest punt, i contestant a una persona del públic que acaba de parlar, el regidor 
torna a intervenir per tractar el tema dels jardins dins de l’espai del qual havien parlat 
abans. Com que hi havia un alt grau de confusió sobre els jardins que estaven 
protegits o no, es va demanar a la Direcció de Patrimoni per a aclarir el tema i 
Patrimoni va dir que el que es tenia que protegir era el jardí interior que és el que té 
una diversitat. Torna al tema del promotor, per tal d’assegurar que no es podrà canviar 
el tipus d’activitat i que acabi sent un hotel. Posa l’exemple del tancament de dos 
albergs de joventut que a l’estiu es comportaven com a hotels. 
 
El president torna a donar veu a les següents persones del públic: 
 
El senyor Joan Anton Melendez, en primer lloc dóna les gràcies a tots els què han 
exposat ja que s’esforcen per què el barri vagi a millor. Diu que tots tenen les ganes i 
voluntat per a que el seu barri sigui el millor, a ser possible, de Barcelona. Manifesta 
que en un Consell de Barri va fer el comentari que al barri de Les Corts existeix un 
parc que ell ha batejat amb el nom de “el caganer”. Explica que es un jardí que té una 
zona de pipican que sempre està buit i la zona de jardí està plena de gent amb els 
seus gossos. Però no només són els gossos. Hi ha gent que es baixa els pantalons i 
fan la caca al jardí. Això ho va dir l’altra vegada i va portar fotos. El barri té uns jardins 
que estan ben cuidats però com que no hi ha Guàrdia Urbana que els vigili, és una 
ciutat de jardins abandonats. Els gossos no han d’estar dins de la gespa amb els seus 
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propietaris. Hi ha unes plaques al terra ben posades, amb una ratlla que diu gossos i 
persones no trepitjar la gespa i el jardí i tothom s’ho “passa pel forro”. Posa l’exemple 
que si algú fa una infracció de trànsit, ràpidament tindrà un guàrdia que li posarà una 
multa. Té la sensació que hi ha una desídia municipal i que no se’n preocupa de que 
hagi uns jardins ben macos i ben cuidats. Els compara amb els jardins d’altres països 
que diu estan molt més cuidats i els del seu barri com els parcs de les Infantes o el de 
Can Cuiàs  tothom va a pixar i a cagar.  
 
La senyora Adela Agelet comença la seva intervenció amb el tema de la Colònia 
Castells. Té coneixement que es va fer una reunió amb la comissió d’afectats però 
com que no hi ha entitats veïnals que hi participin demana que li facin un apunt de com 
està en aquest moment aquest tema. Sap que està a punt de començar -o ja ha 
començat- la darrera fase de Colònia, i allí, des de des de fa anys hi tenim promès una 
escola bressol i demana veure com en el disseny d’aquesta última fase, pel que fa a 
edificis nous, hi ha la previsió de l’espai de l’escola bressol i també l’espai de memòria 
històrica de la colònia. Opina que és un bon moment de recordar-ho i tenir-ho present 
ja que s’està dissenyant aquesta última fase. La segona qüestió és el pla Anglesola: ja 
s’han adelantat temes però els veïns estan esperant la reunió des d’abans de les 
vacances per saber la gent afectada on aniran a parar, on serà la seva futura 
residència definitiva, perquè han donat i estan donant molts tombs. Per tant saber en 
quin punt està la negociació en aquests moments per seguretat d’ells. També perquè 
encara que sigui un acord entre privats, aquest protestat terreny del qual s’ha estat 
parlant fins ara d’Anglesola amb Numància, és un lloc del que convé disposar perquè 
la farmàcia pugui mudar-se i es puguin obrir els carrers que quedaran pendents o que 
s’urbanitzaran en els termes que s’ha comentat. Però com que no hi ha dates, no sap 
si això és imminent. És a dir: caldria precisió, sobre tot pels afectats. No és tant per a 
la resta de gent del barri que tindrà un espai verd o no, però els afectats tindran un 
habitatge o no el tindran i, per això, aquesta concreció és important. L’altra qüestió és 
el tema del PAM i el PAD: només fa un apunt molt ràpid,  i és que ha mirat totes les 
obres que estaven reconegudes en el PAD de Les Corts, i gairebé a darrera de cada 
mesura es podria dir el nom de qui la proposa, i tot són gent del barri. Li estranya 
aquesta dificultat que hi ha a l’Ajuntament de no voler reconèixer aquesta feina que 
han fet els veïns. Si hi ha coses en les quals no s’està d’acord s’hauria de denunciar, 
però la resta del contingut del PAD i el PAM s’ha d’engegar.  Recorda que han estat 
dos anys escarrassant-se i anant a reunions, i en tot cas, aquestes discòrdies 
haguessin hagut de sortir ja perquè són tots veïns els que han discutit aquest futur del 
barri, i que ara vinguin aquestes dificultats per aprovar-lo, li resulta  incomprensible, i 
tampoc és just envers els veïns tenir la ciutat aturada d’aquesta manera. Respecte al 
tema de l’última fase de la implantació de la xarxa viària i els canvis proposat per una 
línia important que és la línia 8 de Les Corts. La línia 8 és el pas per Travessera de 
Les Corts i, per tant, i demana que en la mesura que es vagin aclarint els terminis 
d’aquestes modificacions o d’aquests canvis, que es constatin amb el veïnat i que 
intentin que siguin raonables.  
 
 
El senyor Eduard Català comença amb el dels autobusos núms. 57 i 157, que en el 
seu moment des del Districte li van demanar fer un sondeig de veïns per estudiar el 
canvi de parada. Ja s’ha fet el canvi i ja hi ha principi i final del 57 i 157 a Regent 
Mendieta - Riera Blanca. La L12 ha baixat una miqueta més enredera. Es va fer el dia 
20 d’octubre aquest canvi i els veïns estan contents i l’únic que demanen és entre el 
número 17 i el número 21 de Riera Blanca, que és on està la parada aproximadament 
del L12 com que no hi ha marquesina, si es podria posar uns bancs perquè l’acera 
queda molt ampla i es podria aprofitar. La resta, lo que és la línia funciona 
perfectament. Informa també que hi ha motos aparcades a la vorera entre el pas de 
vianants i el número 17 de Riera Blanca. Tot i que estigui la parada de la L12, les 
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motos continuen aparcant davant dels contenidors de les deixalles i agafen un tros de 
la parada. Demana que el cartell que hi ha que posa el distintiu de prohibit aparcar 
sobre vorera, contempli que hi ha la plaçoleta fins a la cantonada de Regent Mendieta. 
També mirar si es pot repassar algun panot o rajola de l’acera que està una mica solt. 
Respecte al lloc on està la caserna de la Guàrdia Civil de l’avinguda Madrid, demana 
que la parada de l’autobús de l’H10 que està just al començament de l’avinguda de 
Madrid es posi una mica més endavant. Explica que abans no podia anar més 
endavant perquè hi havia una línia de seguretat que començava just on hi ha la parada 
de l’H10 fins arribar a la cantonada d’Arizala, com zona de seguretat. Aquesta zona de 
seguretat es va posar en el seu dia, en l’any setanta i escacs, degut a un intent 
d’atemptat que va haver-hi amb una furgoneta amb llançacoets. Des de llavors han 
passat molts anys; l’avinguda de Madrid s’ha arreglat, és molt més ampla, i opina que 
la parada de l’H10 es podria avançar més endavant. Però el problema que hi ha és 
que si hi ha dos autobusos no tenen espai, i tallen el carrer que puja des de Sants. Per 
finalitzar fa la proposta de desmilitaritzar la zona de la caserna, és a dir, que al voltant 
d’ella es podria fer una mica més de vida. Ara són habitatges i ja no és una unitat 
militar com antigament era. 
 
La següent intervenció és la de la senyora Elisabet Casañas que, en primer lloc, vol 
també tractar el tema dels robatoris als carrers Benavent,  l’avinguda Madrid i el carrer 
Felipe de Paz i explica que els veïns estan molt preocupats per la seguretat. També 
estan preocupats respecte al trànsit i concretament la cruïlla del carrer Benavent amb 
l’avinguda Madrid. Diu que hi ha només un canal en direcció L’Hospitalet i quatre 
canals que van direcció centre. Normalment, tots els vianants que van baixant, no 
només els veïns sinó també tots els que ens visiten en el barri, estan veient a la dreta 
els quatre canals que vénen. El problema és que el semàfor que ve en aquest sentit 
canvia després que l’altre, i sempre hi ha algun conat d’atropellament. De fet ja han 
hagut atropellaments en aquesta cantonada. Demana que, com en altres llocs en el 
barri que malgrat no ser zona turística com la Travessera de Les Corts, s’han 
senyalitzat al terra que vagin amb compte en els dos sentits, i opina que aquest és un 
punt bastant important a Les Corts. Presenta també una fotografia de com va quedar 
el carrer el 30 d’octubre. Va sortir als mitjans de comunicació i a la premsa, com va 
ser, què va passar i qui ho va fer i demana que es netegi. Finalment, vol fer una petita 
reflexió sobre la convivència que està trencada i que continuarà trencada si no existeix 
una reflexió per part, ja no de persones que es dediquen a molestar a través de les 
xarxes socials, sinó també a nivell institucional i de partits polítics. Considera que els 
que estan en els partits polítics, no estan representant només a uns, han de 
representar a tothom. Des de cap partit polític es poden adoptar postures en contra 
d’associacions de veïns o de veïns. Ja no s’està parlant de xarxes socials. S’han vist 
comunicats institucionals de partits polítics on a l’Ana Ramón la deixen en un mal lloc, 
a les associacions de veïns també, i a ella, com a persona i veïna, també li han deixat 
en un mal lloc. Ningú diu que és veïna, i només van treure el què els va interessar en 
aquell moment per treure l’argument del turisme i ficar-lo on no venia al cas. Demana 
una mica de reflexió perquè es suposa que a la Junta de Portaveus es va arribar a 
l’acord de què s’ha de fer el possible per aconseguir que la fractura s’acabi.  
 
Per la seva part, la senyora Mercè Gòmez també felicita l’Anna i comença amb el tema 
del pipican i agraeix totes les actuacions que s’han fet a favor de què es mantingui en 
bon estat. També agraeix al gerent del Districte, perquè sap que cada vegada que ha 
anat amb els seus gossos i li ha vist a les vuit del matí també ha vist als treballadors 
de parcs i jardins arreglant immediatament el pipican perquè ve el “jefe” i li consta que 
fan una excepció. Per tant, demana d’una banda que buidin les papereres, i d’altra que 
parlin amb l’empresa que té aquesta concessió perquè sempre estigués com si 
vingués el “jefe”, perquè es passa potser tres mesos amb forats on la gent cau i es fa 
mal. Respecte al nou pipican del 2017, que ens ha costat molt tenir, li agradaria saber 
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si els poden avançar quan començarà l’actuació, com està planificat, quants metres 
tindrà, on estarà ubicat. O sigui, una mica més d’informació. I per últim, li agradaria 
que els determinessin una mica més què vol dir convivència. Es pregunta si 
convivència vol dir que un partit polític posi a la seva web que aquests joves pretenen 
fer un centre social. Diu que un centre social necessita d’una llicència d’activitats que 
ha de facilitar l’Ajuntament.  Vol saber si l’Ajuntament està disposat a facilitar aquestes 
llicències, no per aquest edifici que m’imagino que el tema està tancat, però si per 
altres possibles edificis que es puguin ocupar. També opina que és molt lamentable, 
que entrin a posar noms propis a la pàgina web d’un partit. Per finalitzar demana que 
es parli amb el propietari ara que ha aparegut, que compleixi la normativa i que no 
torni a deixar aquest local tants anys buit.  
 
El senyor Godia, per la seva part, tant com a Associació com a particular s’adhereix al 
que ha explicat la senyora Adela Agelet en relació al PAM i al PAD. Explica que té un 
dubte respecte al jardí de Can Cuiàs. Té entès que els locals de concurrència pública, 
com exemple l’hostaleria o els lavabos que tenen als bars, han de donar accés lliure a 
les persones que tinguin necessitat de fer ús d’ells i suggereix que es poguessin 
controlar tots aquests locals de concurrència pública que tenen un rètol a la porta que 
diu: “los servicios sólo son para el uso de los clientes”. Si això es pogués solucionar, 
possiblement aquestes persones que tenen un “apretón” poguessin fer ús. Ell té un 
local d’aquest tipus i deixa entrar a tothom, inclús si li demanen un aigua o un cafè i els 
hi pregunta si és per usar el servei i si és per usar el servei no tenen cap necessitat de 
comprar res. Demana, per tant, poder controlar aquests rètols que, segons la seva 
opinió són inadequats per no dir il·legals, i que podrien solucionar en part aquestes 
necessitats que té la ciutat. 
 
El president dóna la paraula al regidor per tal de donar contestació a les persones que 
han intervingut.  
 
El regidor del Districte inicia la seva intervenció amb el tema de l’ús del parc per fer 
“les necessitats”. Tot i estar d’acord amb el senyor Godia, explica que ell també ha 
viatjat, ha vist parcs molt macos i nets i en canvi no hi ha en cadascun un guàrdia 
urbà.  El problema és el comportament cívic de la gent que sap lo que pot fer en un 
lloc i lo que no pot fer a un altre i, per tant, no es soluciona posant guàrdies urbans, 
més aviat s’hauria de posar mestres, i portar-los a l’escola perquè tinguin un bon 
comportament. Barcelona, en aquest sentit, té tot un sistema tant de denúncies d’ofici 
com per part de la Guàrdia Urbana, però també estan els telèfons de l’IRIS de 
denúncies, i per tant estan molt tassat tots els comportaments incívics. Indica que, 
normalment, aquest comportaments incívics, a Les Corts són esporàdics. En tot cas, a 
partir què va sortir es va plantejar a la Guàrdia Urbana que en les seves visites ho 
tingui en compte. Indica que en el tema dels gossos s’ha fet una campanya i, en dues 
setmanes, s’han posat setze multes als propietaris dels gossos per incompliment de lo 
que està prescrit. També tothom ha de ser raonable: és molt més prioritari i important 
que una persona no vagi a una velocitat excessiva a la ciutat, perquè aquest 
incompliment i aquest incivisme, pot comportar la mort o ferir greument a una altra 
persona, que no pas que una persona trepitgi la gespa. Òbviament, si n’hi ha un 
guàrdia urbano i detecta que n’hi ha algú que trepitja li dirà que ho deixi, però s’ha de 
tenir un criteri: si s’han de destinar esforços, es destinen a aquelles situacions que 
tenen més perill. No és per recaptar, és perquè n’hi ha situacions més perilloses que 
altres. Al Districte, òbviament, el preocupen els parcs de Les Corts però no estaran 24 
hores al dia pendents. En relació al que deia el senyor Godia de deixar entrar a tothom 
als serveis als bars, explica que l’ordenança de terrasses diu que aquells locals de 
concurrència pública siguin bars o restaurants, que tinguin vetlladors, estan obligats a 
oferir el seu servei a tothom. 
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Però que els bars no permetin el seu accés no justifica que n’hi hagi algú que se’n vagi 
a un jardí a fer-lo. Per tant no és justificable, i en tot cas seguiran mirant què en aquest 
parc es mantingui un comportament cívic. A continuació respon a la senyora Adela 
Agelet en el tema de la Colònia Castells. En aquest moment la situació és traslladar el 
protocol el canvi de fases, i instar a Bagursa que iniciï el procés de taxació conjunta. 
Com el procés de taxació conjunta s’ha iniciat, el que van veure en aquell acord és què 
Bagursa començaria a treballar per preparar-ho tot per poder avançar lo màxim 
possible, no esperar a tenir tot el procediment finalitzat, i per tant, d’alguna forma que 
els veïns ja poguessin guanyar temps. La idea era que al voltant de setembre - octubre 
de 2017, després de vacances, es podria fer ja el reallotjament. Això és lo que es va 
parlar. També van dir que en la propera reunió es començaria ja a treballar i a parlar 
de quines són els nous passos que n’hi ha després d’aquest procés de reallotjament. 
L’enderrocament i la reurbanització de la zona interior aniria vinculat al tema de com 
conservar un espai de memòria i com poder tenir-lo, i per tant també començar ja a 
parlar de les noves fases i dels seus requisits i procediments i, per tant, fer, 
calendaritzar i fixar un procés. Respecte a l’espai Europa Anglesola explica que la 
residència, l’edifici pel reallotjament és el que s’està construint al costat de l’escola 
bressol. Explica que no s’han reunit encara amb els veïns perquè volia saber 
exactament com s’havia articulat els compromisos amb la propietat, i tenir alguna cosa 
fefaent i no simplement una voluntat. Però sí es va tenir una reunió amb Bagursa per 
poder assegurar aquest procés de reallotjament amb els privats, perquè tot i que sigui 
entre privats, des del Districte s’està tutelant. Comenta que, en la propera reunió amb 
els veïns, els explicaran com es farà per garantir que es pugui dur a terme en les 
condicions que s’han parlat fins ara. Sobre el tema del PAD, indica que no farà a 
l’Audiència cap valoració política de la situació però, en tot cas, sí opina que el PAD 
planteja tota una sèrie de mesures i d’actuacions que han estat el treball col·lectiu de 
molta gent i que el govern, en el seu moment, el va assumir com a tal i el va portar a 
votació dels altres grups municipals. Per tant, la fase què està assumit per part del 
govern ja està realitzat. La seva voluntat és tenir un pla d’acció que estarà vinculada al 
projecte de PAD. En el proper Plenari convertiran el PAD en una mesura de govern 
que guiarà l’acció de govern en els propers mesos i marcarà la línia de treball del 
govern que es farà en aquest sentit. Sobre l’última fase d’implantació de la xarxa, el 
Districte està treballant amb “mobilitat” i els faran arribar els criteris tècnics i polítics del 
Districte. Aquest criteris han anat sortint determinades preocupacions en diversos 
Consells de Barri i Audiències Públiques. A partir d’això quan hagi una proposta es 
parlarà amb els veïns. En el tema  que planteja el senyor Eduard sobre els autobusos 
57 i 157, pren nota del que s’ha dit dels bancs i es mirarà a veure què es pot fer. Sobre 
el tema de la caserna de la Guàrdia Civil informa que es reunirà amb ells i, exposant el 
seu criteri intentarà veure si es pot avançar. Els temes de seguretat són uns temes que 
potser no depenen ni de la mateixa caserna, és un protocol que els  vindrà determinat. 
Però en tot cas, si els veïns del barri demanen una reunió, es parlarà amb ells per 
posar sobre la taula aquestes qüestions. Contesta a la senyora Elisabet Casañas 
sobre els robatoris que han passat nota als mossos. Sobre la cruïlla també passarà 
nota, i veure si es pot millorar la seguretat. Respecte al tema dels partits polítics, en 
principi el govern és el govern de tots, però els partits polítics és una altra cosa. Els 
partits polítics no tenen per què ser els partits de tothom.  Però una vegada un partit 
està en el govern se li ha d’exigir a ell com a govern que governi pel conjunt de la 
ciutat i en aquest cas del Districte. Diu que ho farà millor o pitjor però ho intenta. Els 
partits tenen llibertat pròpia i es deuen als seus militants i als seus votants. Respecte 
als temes que ha plantejat la senyora Mercè Gómez, comença parlant sobre el 
“pipican”, i comenta que mirarà la concessió i com està el plec de clàusules que 
obliguen al manteniment i, en tot cas, s’han de complir els contractes. Al Districte, els 
processos de licitació i adjudicació de contractes funciona bé, però potser s’hagi de 
millorar el control. Pel que fa a la neteja, es tenen unes auditories, però no sé si això 
està en auditoria o no i assegura que ho mirarà. Respecte a l’actuació del nou pipican 
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o de l’ampliació s’està fent. Es fa una licitació de conjunt de la ciutat i, ara s’estan 
redactant els projectes executius. Quan el Districte els tingui, se’ls mostrarà perquè 
veien com és. En tot cas, la previsió és d’inaugurar-lo cap al final del 2017 ja que 
primer es fa un projecte executiu que es contracta fora. Una vegada es té ja el projecte 
i es valida, es necessita licitar l’obra i per tant és un procés que s’allarga. Són set-
cents metres quadrats. Respecte a la concessió de la llicència explica que el Districte 
concedeix les llicències sempre que es compleixin les normatives corresponents. Un 
altre tema és que en gran part dels espais ocupats no s’hagi demanat llicència. Explica 
que són els equips tècnics del Districte els que valoren si es compleix la normativa o 
no i els requisits quan es demana una llicència.  
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions i, especialment, a la Guàrdia 
Urbana pel seu dispositiu per a l’Audiència, s’acomiada de les persones assistentes i, 
no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 21.30 hores, aixeca la sessió, 
del que certifico. 
 
 
 
   Vist-i-plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
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