
 

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. 1/2017 
 

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 1 de febrer de 2017 i essent les 19 hores, es reuneix l’Audiència Pública 
de l’Estat del Districte de les Corts a la sala de plens de la seu, ubicada a la plaça Comas, 
18, planta soterrani 1, sota la presidència de l’Im. 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, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura Gol, Rodolfo Mancho Iglesias, 
Matías Ramón Mendiola, Cristian Sais Fettahauer, 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, la directora de Serveis Generals, senyora Cristina Suñé i Ruiz, el 
director de Serveis a les Persones i Territori, senyor Xavier Cubells i Galles, i l’intendent de 
la Guàrdia Urbana, senyor Jordi Verdaguer i Gladich.  La regidora adscrita, senyora Sònia 
Recasens, la senyora Anna Piera Martin i la senyora Anna Mas  també es troben entre el 
públic. 
 
El president dóna la benvinguda a les persones assistents i, abans de donar-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, explica que farà una excepció en aquesta 
Audiència ja que hi  ha moltes paraules demanades, i concedeix tres minuts per intervenció 
per no allargar la sessió. Comença donant la paraula el senyor Josep M. Guillumet. 
 
El senyor Guillumet explica que són dos els temes que vol tractar: primer, les zones verdes 
de Keines i obertura del vial del carrer Trias i Giró, i segon, la continuació del carril bici de 
Diagonal del Parc Cervantes, es a dir, el carril metropolità que acaba al Parc Cervantes 
passat el Palau Reial. Respecte al primer tema, les associacions de veïns de La Mercè, de 
Pedralbes i de la Zona Universitària que és la seva, van presentar una instància el 24 d’abril 
de 2016, per reclamar les sessions previstes per explicar el Pla Especial. El 19 de maig, la 
Direcció General de Serveis de  Gestió Urbanística de  l’Ajuntament va fer un informe en el 
qual requeria a la Facultat d’Econòmiques perquè fessin les sessions no realitzades en el 
seu dia d’aquest Pla Especial. Continua explicant que, el dia 2 de desembre de 2016 va 
haver-hi una resolució de la Cinquena Tinenta d’Alcaldia en la qual es requeria a la 
Universitat el compliment de les obligacions urbanístiques del Pla Especial formalitzant, en 
el termini d’un mes, les sessions de les 9 finques geo-referenciades en l’informe relatiu al 
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requeriment. El 23 de desembre van dirigir una carta al regidor del Districte demanant que 
es convoqués una reunió entre el CSIC, l’Ajuntament i l’Associació per tal de concretar els 
terminis de desmantellament de les instal·lacions abans de les cessions de zones verdes 
obligades per l’Ajuntament de Barcelona i mostrar-li la seva proposta de jardí i d’obertura. 
Repetides vegades es va dir, per part del Districte, que els hivernacles eren obstacles per fer 
aquesta cessió i es traurien abans d’acabar l’any i que la resta el primer trimestre. I això no 
s’ha complert i el tema està aturat. A continuació pregunta què es pensa fer i quan serà 
aquesta reunió que han demanat. Respecte al carril bici de l’avinguda Diagonal explica que 
el carril bici metropolità acaba just al Parc Cervantes. Des d’allí fins a després del Palau 
Reial es queixa que els carrils bici que hi ha no estan bé,  i no existeix cap carril que vagi 
des d’aquest punt fins a la part baixa de la Diagonal. 
 
A continuació, el president cedeix la paraula al regidor del Districte, per tal que contesti 
aquesta intervenció. Respecte al tema dels carrils bici, explica que ja van dir que no està 
previst en aquests moments la connexió, ja que es va fer una urbanització que no ho va 
preveure. El que es va fer des del Districte, va ser traslladar el tema a Urbanisme i Mobilitat 
perquè es plantegés. Quan tinguin una resposta es traslladarà al Districte. En aquests 
moments, s’estan executant tota una sèrie de carrils bici que ja estaven projectats i són 
prioritaris perquè està tota la feina feta. Pel que fa al tema de Tries i Giró, quan el Districte 
va anunciar que s’obria aquest vial, els van demanar una proposta. Quan la presentin, es 
valorarà i es farà la reunió. L’únic tema que està endarrerit és la retirada dels hivernacles. 
Però el Districte ja ha fet la seva feina, parlant amb la Universitat i que es comprometés a 
retirar-les. Per tant, encara estan dins del termini. 
 
A continuació, i atès que n’hi ha molta gent de peu i també molts nens, el president pren la 
decisió de primer donar la paraula al regidor per tal que contesti allò que va quedar pendent 
de l’anterior Audiència Pública del 17 de novembre passat i, desprès, començar amb la 
pregunta número vuit, que és la pregunta de l’Escola Itaca. 
 
El regidor, en primer lloc, contesta al senyor Pedro Alonso, qui va preguntar sobre 
l’existència de robatoris en habitatges del carrer Pisuerga. Aquest tema es va traslladar a la 
Guardia Urbana que està fent un seguiment intensiu i es manté com un punt de vigilància 
prioritària. Al senyor Francisco Mena, de l’Associació de Veïns de la Zona Universitària, que 
va preguntar sobre la seguretat viària al carrer Manel Ballbé, informa que li faran arribar la 
resposta per escrit ja que és molt llarga i feia referència a tots els temes de circulació del 
voltant. Pel que fa a la demanda d’ampliació de l’horari de l’àrea verda als carrers Joan 
Obiols i Trias i Giró els dissabtes i diumenges, i autoritzar l’àrea verda al carrer Trias i Giró 
per als veïns del carrer Gonzalez Tablas, s’ha fet trasllat a Mobilitat que demanarà un estudi 
de BCM sobre aquestes sol·licituds. Sobre les mesures reductores de la velocitat al carrer 
Gonzalez Tablas, des de Mobilitat es descarta la possibilitat de fer bandes rugoses ja que no 
es considera convenient perquè afectarien al pas dels autobusos i, per tant, als seus 
usuaris. Per tant, aquesta solució està descartada. Sobre la desobediència dels semàfors 
del carrer Gonzalez Tables/ Av. del Exercit, la Guàrdia Urbana ha fet un seguiment intensiu i 
ja ha posat 9 multes per aquest motiu. Espera que aquesta major presència i vigilància pugui 
dissuadir aquests comportaments incívics. També Mobilitat, està estudiant la possibilitat 
d’instal·lar un aparell “fotovermell” en aquest punt.  
 
Quant a la sol·licitud d’eliminar semàfors al creuament del carrer Keynes amb el carrer Jordi 
Girona pel baix nivell de trànsit de la zona, Mobilitat considera que és una zona rellevant, 
una cruïlla complicada. Per tal de garantir la seguretat dels vianants i vehicles, s’ha de 
mantenir la trama semafòrica, tot i que hagi menys trànsit en determinades hores. Explica 
que són precisament aquestes hores en els que hi ha més possibles despistes, i el fet de 
que sigui més tard, de nit o diumenge, podria portar a que els accidents fossin més greus. 
Per tant, es mantindran aquests semàfors. Sobre la possibilitat d’un semàfor en “ambar” a 
l’av. de l’Exèrcit per girar a la dreta per Gonzalez Tablas, es farà un estudi i es valorarà la 
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possibilitat. També explica, sobre la zona 30 del carrer  Jordi Girona, explica que no pot ser 
tractat com a tal ja que és un vial de xarxa viària bàsic. 
 
Respecte a l’arbrat de les dues places de Tries i Giró, informa que s’han fet diverses podes. 
Al 2015 es fa fer una poda general. El 2016 es va fer altra a partir d’una petició. Les podes 
es fan cada quatre anys ja que més sovint pot ser molt agressiu per als arbres. De tota 
manera, sobre la possibilitat de fer una a l’abril o al maig, Parcs i Jardins ho valorarà. 
 
Sobre el tema del incivisme per soroll a les terrasses del carrer Alfambra, s’ha demanat que 
es mantingués un control. Amb aquest control s’han detectat que hi havia vetlladors no 
autoritzats. En tot cas es mantindrà la vigilància. 
 
 
Pel que fa al mur del Palau de Pedralbes al carrer Keynes que no està en bon estat, s’ha 
obert un expedient de conservació de finca. S’ha avisat als bombers perquè fessin la seva 
revisió i van col·locar unes tanques encara que no consideraven que hi havia un perill 
imminent però s’està actuant i s’està revisant. 
 
Contesta al senyor Joan Anton sobre la brutícia dels jardins de Can Cullàs que el dia 6 de 
febrer està previst iniciar una campanya de sensibilització per a la millora de la neteja de 
carrers i places amb informadors de carrer i per tant serà doncs una actuació que es farà en 
aquest cas. 
 
Respecte a les qüestions plantejades pel senyor Eduard: sobre la manca de marquesines a 
les  parades dels autobusos 17 i 21 de Riera Blanca informa que ja disposen de 
marquesines i, sobre les motos parades a la vorera s’ha demanat a la Guardia Urbana que 
faci un seguiment intensiu. També d’aquest seguiment s’han imposat una sèrie de multes 
per infracció. Sobre els panots de Riera Blanca a prop del núm. 17 s’ha revista tot el tram i 
s’han generat les diverses ordres de treball per resoldre-ho. 
 
Sobre la caserna de la Guardia Civil  a l’Av. de Madrid per avançar la linea  H10 més 
endavant, en tot cas, es faran dues actuacions: una, s’ha fet trasllat a Mobilitat perquè faci 
una valoració però atès que l’edifici és de la Guardia Civil té unes normes de seguretat. 
Aquest és un tema que es parlarà amb la pròpia Guardia Civil. I a la senyora Elisabeth 
Cassanyes sobre el perill de l’encreuament del  carrer Benavent/Av Madrid, li informa que, 
aquesta como altres coses que s’han assenyalat, s’ha traslladat a la Guardia Urbana i, a 
partir d’aquí, es veurà quines actuacions son necessàries. 
 
A continuació, el president  passa directament a la pregunta núm. 8 que correspon a l’AMPA 
de l’escola Itaca atès que entre el públic hi ha molts nens de l’escola. Per tant, dóna la 
paraula a la senyora Angelina Cabré Ametllé que parlarà en representació d’aquesta escola. 
 
La senyora Cabré, comença la seva intervenció amb la queixa que ja han fet diferents 
reclamacions al Consorci sobre la precària situació de l’escola sense que, fins al moment, 
hagin rebut cap tipus de resposta. Pel que fa a la cuina, diu que la situació és greu: han 
hagut intoxicacions, surten aigües fecals de l’arqueta, no hi ha manteniment i existeix una 
mancança de condicions mínimes de seguretat i salubritat. Respecte al sorral de l’escola, és 
insuficient: hi ha un manca importantíssima d’espai. Actualment, hi ha nens que en ocasions 
estan fent classe al passadís de l’escola. En general, hi ha un “infradimensionament” de 
l’escola i una necessitat important d’espais. El sorral tampoc desaigua i s’inunda cada 
vegada que plou, havent d’esperar quatre o cinc dies perquè això es solucioni. També hi ha 
una manca de manteniment general a l’escola. De fet s’està pintant ara des de la seva 
creació a l’any 92. Amb aquesta situació l’AMPA havia demanat l’espai de Can Rosés i se’ls 
ha comunicat que, en aquest espai està previst que s’ubiquin, provisionalment,  els nens 
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d’una escola de creació nova que hauria de començar el curs vinent, i, paral·lelament, tancar 
l’escola Ausiàs March, progressivament. 
 
Davant d’aquesta situació, es pregunten com afectarà això al fet que aquests nens estiguin 
ubicats provisionalment a l’espai de Can Roses; com els afecta això el dia a dia de l’escola; 
quina garantia tenen que aquesta ubicació sigui només temporal i no es perpetuï. També es 
pregunten quan es farà la tan necessitada reforma integral i no arreglar els desperfectes de 
forma temporal, com a la cuina. Per finalitzar, pregunta quin ús tindrà Can Rosés un cop 
passat aquests anys on estaran ubicats temporalment aquests infants.  
 
A continuació, el regidor  passa a contestar, i en primer lloc, diu que comparteix la seva 
concepció que l’escola ha de ser fonamentalment pública i, per tant, s’ha de defensar una 
escola pública que sigui de qualitat. Això vol dir que ha de tenir els recursos necessaris tant 
pel que fa als sous del professorat o al nombre de professors, o els recursos necessaris per 
a que les instal·lacions siguin les adequades. Per tant, la preocupació perquè no sols es 
tingui aquests recursos sinó que aquests recursos s’adeqüin a les necessitats i que es vagin 
millorant. Opina que això ho comparteixen tots i, de fet, quan va arribar al Districte, entre 
dels primers temes que van parlar amb els equips tècnics va ser quina era la situació de les 
escoles públiques. Li van explicar que hi havia una escola que es deia Itaca que tenia 
seriosos problemes a la cuina que és un lloc molt sensible perquè és on es produeix el 
menjar i s’està parlant de nens i nenes d’edats petites. I si la cuina no està en condicions es 
poden produir infeccions que poden arribar a ser perilloses. De tot això, afirma, el Districte 
n’és conscient.  
 
Informa que, en la primera reunió que es va tenir amb el Consorci d’Educació, se’ls hi va 
traslladar aquesta preocupació i es va acordar que era un tema que s’havia de solucionar. 
Es mostra assabentat  que el Consorci s’ha posat en contacte amb l’escola i ha dit que es 
solucionarà, que s’estan buscant diverses opcions, i per tant, això està tirant endavant. 
 
En aquest sentit, també el govern de l’Ajuntament n’és conscient de la necessitat d’anar 
millorant les instal·lacions. Informa que, de tota manera, hi ha temes que corresponen a  
l’Ajuntament i hi ha aspectes que corresponen a la Generalitat. Tot i així, en aquest sentit 
l’Ajuntament ja ha començat a iniciar  campanyes  per tal de adequar i pintar les 
instal·lacions no sol de l’escola Itaca, sinó també de altres escoles i això és una fase prèvia. 
Indica que el Districte de les Corts és un Districte on en els últims anys s’ha anat 
incrementant la demanda d’escola pública, i coincideix amb moltes famílies que l’escola 
pública és una garantia de qualitat.  
 
Les inversions en escoles públiques, en els darrers anys, no s’han realitzat al ritme que 
caldria, atès que hi ha un increment de demanda que no es cobreix amb l’oferta necessària. 
En anys anteriors s’havia resolt derivant als pares cap a l’escola concertada i, per tant, si es 
mira en termes generals la ciutat de Barcelona, hi havia un equilibri entre l’oferta i la 
demanda. Però no hi ha un equilibri entre oferta i demanda d’escola pública fruit dels anys 
en els quals no s’ha anat fent les inversions en escola pública per tal de tenir més escoles. 
Explica que això és greu a l’Eixample i és menys greu a Les Corts, però és greu. Els 
Districtes de l’Eixample, Les Corts, i Sant Martí, són els tres Districtes en què hi ha major 
diferencial. En aquest govern es pensa que la derivació a escoles concertades és una mala 
praxis perquè no afavoreix l’escola pública. Per això, van decidir que s’havia de donar 
resposta a aquelles famílies que volen portar els seus fills i filles a una escola pública. Però 
es necessita temps. Les escoles no es poden construir d’un dia per a un altre i, en aquest 
mentrestant es va iniciar una idea que era la dels bolets, és a dir, a les escoles públiques 
que existeixen se’ls anava adequant una línia o un grup. En la majoria només era un grup 
perquè no consolidava i això volia dir que aquella escola, aquell grup, sí que va passant de 
classe en classe però a l’any següent no es torna a omplir. No és una línia. Mentrestant,  es 
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construiran escoles. Indica que el problema del Districte de les Corts, és que no existeix 
gaires espais públics i tampoc són adequats per a una escola. 
 
Reconeix que la proposta d’anar constituint bolets només pot ser temporal mentre s’està 
construint alguna escola. A Les Corts ja existeix un bolet a l’escola Barcelona i un altre a Les 
Corts, per tant volia dir que es necessita construir una escola. Recorda que, quan estava al 
Districte de l’Eixample, es va acordar amb el Consorci que s’abordaria el tema de la 
matrícula, no els mes de febrer ni el mes de març, sinó que l’abordaríem el mes de setembre 
per poder començar a plantejar l’any següent amb la voluntat de començar a buscar un 
espai per escoles públiques. Al Districte de les Corts, va fer el mateix que a l’Eixample: va 
tenir una reunió amb el Consorci en la qual van plantejar com es podia resoldre, i van 
concloure que l’únic espai que hi ha disponible seria l’espai del carrer que ja està destinat i 
previst per fer un institut, per tant és un espai que pot ser utilitzat per un equipament docent.  
 
El que es va plantejar és una operació que va lenta i que implica que tothom s’ha de 
comprometre i també implica sacrificis, però que portarà en un termini immediat a tenir un 
equipament públic. També s’ha de buscar un espai per mentrestant tenir un lloc provisional i 
l’únic que hi ha en aquest moment al Districte és un espai que quedarà lliure al mes de maig 
i que és Can Roses perquè es trasllada a la Biblioteca que s’està construint nova. A Can 
Rosés s’ubicaria l’escola de forma provisional. Això significa el sacrifici per part de tots els 
pares que portin als seus fills petits en els primers anys a aquesta escola provisional, però 
que en un termini raonable tindrien una escola en condicions. Un cop feta aquesta escola, 
permetria absorbir les places que s’hagin generat  en Can Roses i l’escola Ausias March, 
que al quedar buida es podria fer un institut. No s’hauria de fer de nou. Aquesta escola es 
rehabilitaria i d’aquesta manera es guanyarien dos equipaments públics en un termini de tres 
o quatre anys. Això permetria incrementar de forma substancial l’oferta pública al Districte. 
Respecte a Can Roses, és evident que ha de cobrir una sèrie de necessitats que tenen els 
nens més petits, com el pati. Conclou dient que és un tema que preocupa al Districte i que, 
com ja va dir a la Directora i a l’AMPA, des del primer moment s’ha intentat trobar una 
solució tant al problema de l’Escola Itaca com a les necessitats de cobrir la demanda d’una 
escola pública de qualitat amb els mínims costos possibles. 
 
El regidor continua contestant les diferents intervencions del públic sobre aquest tema 
aclarint que, en cap moment va dir que Can Rosés sigui una extensió de l’Escola Itaca. Es 
compromet a estar a sobre per a que el procés sigui el menys costós possible. S’ha parlat 
de avaluar si es fa a l’estiu o a Setmana Santa per no interrompre l’escola i això ja està 
sobre la taula. També va explicar que el Consorci s’ha compromès a explicar com seran els 
processos, però alguns encara no els ha definit. L’únic que està definida és la possibilitat 
que Can Rosés pugui acollir a una sèrie de grups ja que reuneix les condicions. Després es 
veurà com fer que cadascuna de les situacions sigui el menys costosa possible. També es 
va comprometre a que el Consorci vagi a l’escola a explicar com es farà tot el procés, i que 
aquest sigui el més raonable possible. Respecte a la cuina, es buscarà una solució perquè 
no és senzill d’arreglar i indica que l’AMPA ja ho sap. Continua explicant a les persones del 
públic que li estan preguntant que, des del divendres que van tenir la reunió, el Districte ja 
s’ha posat en contacte amb el Consorci, que s’està fent la feina. També s’ha demanat una 
data, però l’opció que van donar no ho solucionaria i han de buscar una altra. Per això, no 
pot donar una data en concret perquè no la coneix. Tan bon punt la tingui els informarà. 
Indica que no pot prometre res perquè és una situació complicada, però els assegura que el 
Districte està molt interessat. Finalitza la seva intervenció amb el compromís de recavar 
informació i anar a l’escola per fer una reunió. 
 
El president passa al següent punt de l’ordre del dia i s’agruparan de cinc en cinc per tal que 
el regidor pugui contestar a tots i dóna la paraula al senyor Pedro Alonso que comença la 
seva intervenció amb el tema dels autobusos. Aconsella a TMB fer pedagogia als ciutadans 
sobre tres coses: la primera, que els autobusos de Barcelona no són un “Puerta a Puerta”. 
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El “Puerta a Puerta” es fa amb el cotxe privat o un taxi. En segon lloc, la protecció del medi 
ambient: s’ha de convèncer per fer servir el transport públic pel be de la salut de tothom. En 
tercer lloc, s’ha de fer una labor de pedagogia per tal que la gent no pensi que sempre pot 
agafar un autobús directe. Han de fer servir les àrees d’intercanvi, que TMB ha de 
senyalitzar bé. Pensa que, en tot cas, TMB ha de donar regularitat i freqüència per tal que la 
gent utilitzi més el transport públic. Després va fer un recordatori d’una petició que va fer 
sobre el Camí de Torre Melina. També agraeix que, en l’última Audiència Pública, una 
senyora va demanar uns bancs per a la Maternitat, i en un mes ja estaven els vint bancs 
col·locats. Inclús van deixar alguns dels que havia abans. Per concloure, demana que es 
torni a posar el nom de Riera Blanca al Centre Cívic ja que amb el nom que tenia abans 
tothom sap on és, i amb el nom que té ara, que és el d’una persona que, tot i tenir tots els 
mèrits no defineix el lloc. 
 
El president dóna la paraula al senyor Josep Mompin que parla en representació de 
l’Associació de veïns i comerciants de l’av. Josep Tarradellas. El senyor Mompin assegura 
que van presentar diverses propostes tant al gerent fa dos anys com a la web de participació 
ciutadana i encara no s’ha fet cap d’elles. La primera proposta era prohibir la circulació de 
bicicletes i altres elements de desplaçament ràpid pel centre del passeig de l’avinguda Josep 
Tarradellas. Existeixen carrils bici als dos costats de l’avinguda i és per allí per on han de 
circular les bicicletes. La segona és posar un guàrdia urbà en l’avinguda Josep Tarradelles i 
altres zones per tal de reduir els actes incívics i garantir la seguretat de persones i negocis. 
En tercer lloc, crear una zona d’esbarjo per a gossos. Pensa que podria ser en el parc que hi 
ha enfront del cinema Aquitania, en la confluència entre l’avinguda Sarrià amb el carrer 
Buenos Aires. O bé, en la plaça que hi ha en l’avinguda Josep Tarradellas amb els carrers 
Berlin i Entença. En aquest moment en tota l’avinguda Tarradellas no hi ha cap zona per a 
gossos. La quarta proposta seria la millora de la il·luminació en l’avinguda Josep 
Tarradellas, en la part que va des de la plaça Francesc Macià fins a l’avinguda Sarrià. I, per 
últim, en el pas de vianants que hi ha en l’avinguda Sarrià en el encreuament amb l’avinguda 
Josep Tarradellas, es produeix una aglomeració de vehicles que giren per pujar a l’avinguda 
Sarria i en ocasions, envaeixen la zona de vianants. Recorda que ja van demanar proposar 
a la guàrdia urbana millorar el disseny en benefici de vianants i vehicles fent més estreta la 
zona de vianants.  
 
El president dóna la paraula al senyor Fidel Espierrez. Com no hi és, cedeix la paraula al 
següent que ha demanat intervenir, el senyor Manuel Pedraz Soto, president de l’AMPA de 
l’escola bressol BAMBI. 
 
El senyor Manuel Pedraz es queixa que, arrel d’unes obres de remodelació de les pistes de 
petanca que s’estan fent al Parc de les Infantes, s’està reduint dràsticament l’accés 
d’entrada a aquesta escola bressol. Recorda que en aquesta escola hi ha més de vuitanta 
famílies que porten els seus fills, d’entre quatre mesos i tres anys i que tots venen amb 
cotxets. Inclús hi ha algun cotxet gemel·lar. Abans es podia entrar pel carrer Vallespir 
passant per davant de l’escola Duran i Bas, o bé, també es feia l’accés si venies pel carrer 
Marques de Sentmenat i tenies un accés pel Parc i es passava pel costat de les quatre 
pistes de petanca que hi havia. Aproximadament uns sis metres d’amplada. Ara s’han fet 
dues pistes més, amb una tanca perimetral i només queda un passadís entre les pistes de 
dos metres amb quaranta. Van parlar amb el director de l’obra qui els va dir que, 
segurament, s’aniria regulant mitjançant un pany. Per això van fer una reclamació ja que la 
tanca està molt propera a la sortida de l’escola. Finalment, s’ha modificat parcialment la 
tanca i està un metre i mig més enrere. Però tot i així, el passadís és insuficient per a tots els 
usuaris del parc. Demana, per tant, que deixin obert aquest pas “interpistes” que és més 
ample i que és la sortida natural que té l’escola bressol. 
 
El president dóna la següent paraula a la senyora Olga Castañer Niño, ja que el senyor 
Carlos Scoles, Josep M. Noguera i Juan Domingo no hi són. 
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La senyora Castañer comença la seva intervenció parlant també de les obres de modificació 
del Parc de les Infantes, en la part que hi havia per als nens petits. Es queixa que, amb la 
modificació del Parc, el espai per als nens petits és menor. Han augmentat la part de les 
petanques, i han reduït la dels nens que han de sortir a jugar a la part de fora que està molt 
bruta, amb vidres trencats. Ja han trucat moltíssimes vegades, i reconeix que van a netejar 
però es necessita una neteja en profunditat. Hi ha vidres vells en la part dels arbustos i els 
nens es poden fer mal. Respecte al tema dels bolets de les escoles, li preocupa el tema ja 
que les altres escoles es queixen de que s’intenta compensar la menor qualitat dels bolets 
amb altres beneficis que no acaben d’arribar. Quant al tema de l’institut, no acaba 
d’entendre que si tanquen l’escola Ausiàs March i els alumnes estaran a Can Rosés, no 
augmenta el número de places. Estan desplaçant les 50 places d’Ausiàs March cap a Can 
Rosés i, per tant, si el problema és el número de places, haurien de mantenir l’Ausiàs March 
i fer un Institut que ja fa anys que esperen. 
 
El president dóna la paraula a la senyora Ana Ramón i li informa que disposa de tres minuts 
per a la seva intervenció. La senyora Ramón explica que està a l’Audiència per tractar el 
tema de la Residència. Ja va treure aquest tema en més Plenaris i Audiències, i els grups 
municipals li van donar la raó que calien no una residència més sinó quatre, però vol insistir i 
porta una sèrie de reflexions de les coses que fa falta al barri i, d’entre elles, una residència. 
Recorda que a l’any 2014, va tenir una reunió amb la Generalitat, la consellera Lídia Gàllego 
i el senyor Josep Garcia Puga, que estava com a gerent del Districte. A la reunió es va dir 
que a l’any 2016 s’acabarien els problemes i es començaria una residència ja que era un 
tema prioritari. Però després de 20 anys esperant-la, la residència encara no està 
construïda. Insisteix que, al barri, es necessiten quatre residències. La residència de 
Montnegre era molt bona i s’ha deteriorat moltíssim i està molt malament. Demana al regidor 
i tots els grups que convoquin una reunió i es faci alguna cosa al respecte. Pel que fa al 
tema del “Pipi-can” es queixa que tots els parcs estan molt malament. La superilla Bacardi 
no té “Pipi-can” i els gossos estan per tot el parc. Mostra unes fotos i explica que també està 
ple de forats, o han d’arreglar una tanca de fusta, s’emporten el pany i deixen una corda.. 
 
A continuació, el president cedeix la paraula al regidor del Districte, senyor Agustí Colom, 
per tal que pugui respondre aquestes cinc intervencions. Contesta al senyor Pedro Alonso i 
reconeix que el senyor Alonso coneix millor que ell el tema de els autobusos. Sobre els 
bancs de Torre Melina, indica que ja s’està fent com s’ha fet a la Maternitat i a Deu i Mata 
davant de Can Rosés. Pel que fa al Centre Cívic Riera Blanca, recorda que hi ha un acord 
del mandat passat, i que hi existeixen problemes més importants que aquest nom. Per tant, 
s’aguantarà amb el nom un temps més. Opina que, segurament, es continuarà coneixent 
amb el antic nom, però no vol obrir un debat d’aquest tema. 
 
Sobre els temes que va plantejar el senyor Josep Mompin: respecte als carrils-bici de 
l’avinguda Tarradelles, la seva política és que s’han de respectar, i per allí han de circular 
bicis, patinets etc. La guàrdia urbana segueix aquest mateix criteri i ja ha imposat nou 
denúncies en els últims mesos. Per tant, ja s’està treballant. Respecte a la necessitat de 
tenir un guàrdia urbà a la avinguda Josep Tarradelles, en aquest moment, el que hi ha és un 
servei d’unitats mòbils, motos o a peu. Al Pla Director de la guàrdia urbana que s’està 
desenvolupant, no està contemplada la figura de policia de barri. Per tant, quan hi hagi 
personal dedicat a aquesta funció, des de la guàrdia urbana diran en quins llocs o com però 
són els dispositius de la guàrdia urbana els que consideren els llocs on és oportú situar-se. 
Pel que fa a crear un àrea de gossos a la zona de Josep Tarradellas entre Sarrià i Francesc 
Macià, informa que aquesta zona correspon al Districte de l’Eixample i forma part del seu 
desenvolupament. De tota manera, hi ha un als Jardins Montserrat que no estan gaire lluny. 
 
Contesta al senyor Manuel Pedraz, president de l’AMPA de l’Escola Bambi, respecte al fet 
que s’han posat unes tanques amb portes a les pistes de petanca, i li informa que no estan 
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tancades. És un espai públic en el qual qualsevol ciutadà pot entrar i jugar. S’han posat 
aquestes tanques perquè no sigui utilitzat pels gossos o persones que el facin servir per jocs 
que no correspon o bé, per protegir als nens petits del parc. És un espai transitable però 
tancat per protecció. Sobre les distancies, afirma que és un espai públic que té molts usos: 
les cadires de rodes, les persones que passegen, els nens que juguen, les persones que 
seuen en un banc, els que juguen a petanca... La funció del Districte és buscar la manera 
que tothom pugui utilitzar-lo. La distancia que hi ha de 1, 80 – en la zona dels arbres 
s’escurça, però és una zona molt puntual- opina que és suficient per a passar fins a tres 
persones. També està el moment puntual d’entrada i sortida dels nens, però la resta es pot 
circular. El que sí s’ha fet és uns actuació per tal d’endarrerir la porta ja que es va veure que 
quedava molt a prop.  
 
A la senyora Olga Castañer li explica que, al Parc de les Infantes s’ha ampliat el nombre de 
jocs que hi ha pels nens petits i s’han fet més moderns. Les distancies es reduiran 
mínimament, però posa l’èmfasi en el increment del nombre de jocs, més moderns i els nens 
podran gaudir molt més. Està d’acord en que s’ha de netejar i es netejarà ja que és un perill 
que hi hagin vidres antics o qualsevol altra cosa.  Sobre l’Escola Ausiàs March aclareix que 
en cap moment ha dit que aquesta escola es vagi a tancar. Explica que es una escola petita 
de només una línia i es vol fer de dues línies, però a l’edifici no hi caben. Aleshores el que es 
farà és traslladar-la a una escola nova que tindrà dues línies i està pensat fer-la a l’espai de 
Numància i això permetrà poder fer un institut, que no necessita tantes places, dins de 
l’actual escola Ausiàs March. Confirma que el Consorci diu que es pot fer més gran del que 
està establert però mai més petit. Això permetria en una operació tenir al Districte una 
escola de primària i un institut. 
 
A la senyora Anna Ramón, i pel que fa a la Residencia, comparteix totalment que es 
necessita una residència i informa que ha traslladat la petició de fer la residència de 
Benavent al seu grup parlamentari. Aquesta mateixa iniciativa també s’ha fet per part d’altres 
grups com el PSC. Anima a la resta de grups polítics que també es sumen a aquesta 
sol·licitud ja que Les Corts, explica, és un Districte amb molt envelliment, i la gent gran si 
necessita una residència, ha de poder continuar amb la seva vida al barri. Sobre les fotos de 
les parets tacades, explica que això té a veure amb la gent incívica que fa les seves 
necessitats quan hi ha partit del Barça i que podria pagar un cafè en un bar i fer servir el 
lavabo. De tota manera, aquesta necessitat, és un tema que també està sobre la taula quan 
es parla de “l’espai barça” per poder resoldre’l conjuntament amb el Barça. Respecte al tema 
dels arbres, explica que la normativa europea ha prohibit un tipus d’herbicida. Això farà que 
els arbres es desenvolupen més. Per tant, ja que és per normativa, la gent s’haurà 
d’acostumar. De tota manera, es mostra segur que Parcs i Jardins ja tindrà previstes 
actuacions per tal que hagi una certa ordenació. Sobre el tema del “Pipi-can” explica que al 
projecte executiu està previst que, al darrer trimestre del 2017 es puguin iniciar obres. S’està 
treballant conjuntament, des d’Urbanisme, diversos espais d’esbarjo per a gossos. Està 
contemplat al PIM, hi ha pressupost, però de moment està en la fase de redacció i això porta 
un ritme. Només és qüestió de terminis  
 
El president cedeix la paraula al senyor Alex Vallejo. 
 
El senyor Alex Vallejo comenta que una altra vegada està aquí per denunciar públicament el 
greu perjudici ecològic, urbanístic i de mobilitat que pot suposar pel barri el projecte que vol 
engegar l’arquebisbat de Barcelona a Les Corts. Pregunta si se sap quina diferència 
d’alçada màxima i pisos tindrà el projecte inicial presentat al 2015 respecte al projecte amb 
les modificacions aprovades? Contesta ell mateix que cap, perquè són planta baixa més sis 
d’alçada màxima. Reitera i pregunta si saben quin número d’habitacions s’han eliminat del 
nou edifici que es cedeix a una unitat privada per fer un negoci respecte al projecte inicial 
que es va presentar al 2015? Tres. Es parla de 37 habitacions però és perquè fan esmena a 
una tercera fase que suposava l’ampliació, ara si, de la pròpia residència de sacerdots i a la 
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que els veïns mai s’hi vam oposar. Pregunta si saben quantes propostes de les demanades 
pels veïns en el procés de mediació que van trencar de manera sobtada l’Arquebisbat es 
veuen reflectides al projecte que va aprovar l’Ajuntament? Contesta ell mateix que cap. 
Considera que no s’ha realitzat un esforç per part de l’Ajuntament i de la Regidoria 
d’Urbanisme per protegir als ciutadans. Per tot això demana la convocatòria d’una votació 
popular en la qual els veïns de Les Corts puguin donar la seva opinió vers si consideren que 
l’Ajuntament ha d’aturar aquest projecte. Després de converses amb diverses entitats del 
barri i obtenir el seu suport, demanen junts la convocatòria d’un referèndum al respecte. 
Demanen també a tots els partits representats al Districte que facin el possible per portar a 
terme aquesta iniciativa popular que no és més que la voluntat perquè s’escolti l’opinió dels 
veïns als espais de decisió de la ciutat. Per acabar agraeix que li permetin llegir un breu text: 
“Hem de facilitar els mecanismes necessaris per aconseguir processos participatius amplis i 
així generar una nova cultura de la participació i la democràcia, promoure el dret d’iniciativa 
popular municipal i les consultes municipals, la iniciativa ciutadana entesa com el dret de 
proposar i promoure una votació perquè el govern municipal desenvolupi un determinat 
projecte o una determinada acció; és un dret fonamental de la participació democràtica. Ens 
comprometem a aturar o revisar els projectes contraris al bé comú”. Indica que aquests 
paràgrafs no són dels veïns, sinó que corresponen a les pàgines 57-59 i 19 del programa 
electoral de Barcelona en Comú amb el que el partit es va presentar a les eleccions del 2015 
i les va guanyar. Demanen al govern que sigui coherent amb el seu programa electoral i 
faciliti la realització d’aquesta votació popular.  
 
El president agraeix la seva intervenció i cedeix la paraula a la senyora Adela Agelet. 
 
La senyora Adela Agelet saluda i exposa d’entrada una adhesió total a la proposta que 
s’acaba de fer. Indica que el tema de la residència s’ha de revisar. Diu que és una pèrdua de 
zones verdes en el Districte que ningú posa en consideració i per tant tothom ha de poder 
fer aquesta defensa a través del referèndum o a través de qualsevol mecanisme de 
participació que no es va produir abans d’aprovar el projecte. La segona qüestió que 
planteja és en referència al bus, sobre tot la línia H8. Comenta que el lloc de Les Corts on hi 
viu més gent, on hi ha més necessitat que és la zona central de Travessera que va 
pràcticament des de Numància fins més enllà de Gran Via de Carles III, allà on gira l’H8. En 
aquesta zona, aquesta gent va perdre el 43 i ara una línia menys, que passarà per 
l’Avinguda de Madrid. És una distància molt gran, és la zona de Les Corts on la població 
està envellida, per tant  el transport públic és necessari, no es pot tenir un autobús a peu de 
casa però sí que s’ha de mirar que els canvis no produeixin tanta dificultat perquè sinó 
aquella voluntat que hi ha de que la gent utilitzi el transport públic es perd, perquè no es 
facilita i llavors perquè, a més a més, la contrapartida que seria fer la Travessera 
unidireccional cap Esplugues encara pot afectar una línia de torn, la línia de torn actual de 
l’H8. S’ha parlat amb gent i sobre tot després de la reunió de l’altre dia, han tingut moltes 
queixes que ja han intentat fer arribar a l’ATP però les volen exposar també en aquesta 
Audiència Pública. L’altre qüestió que planteja és que pràcticament ja està acabat l’edifici de 
reallotjament a Anglesola i encara no hi ha previst una reunió amb els veïns. També proposa 
buscar entre tots un lloc per enganxar la propaganda, respectant la ciutat. I, finalment, parla 
del tema de les antenes. Comenta que es va parlar del tema de les antenes el mes de 
setembre; que s’havia de fer una reunió amb tècnics a la Casa Gran que provenia d’una 
altra reunió i que també ha passat el mes de gener i tampoc s’ha convocat.  
 
El president agraeix a la senyora Agelet la seva intervenció i dona la paraula al senyor Joan 
Hernández. 
 
El senyor Joan Hernández comenta que al programa electoral del partit que governa es 
parlava de democràcia oberta, participació, transparència, autogestió i control ciutadà. 
Afirma que des del seu punt de vista això no existeix; que han fet 9 denúncies d’obres 
il·legals, a totes tenien raó, que no s’ha posat cap multa, que no s’ha fet res, s’ha dit tot va 
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bé i ja està. El passat desembre es va fer una proposta perquè els residents de residència 
Montnegre puguin sortir al carrer; puguin fer alguna cosa diferent ja que tot l’any estan 
dintre, no surten; i no s’ha fet res. Es culpa a la residència, la residencia diu que és el 
districte, però que no es fa res. Van fer la proposta de que a la Maternitat hi ha un lloc al 
costat de l’hospital que es van gastar 30 mil euros per col·locar una zona d’activitats per a 
gent gran i ha quedat morta. No s’ha fet res. Es va dir “Protegir i fomentar el nucli de 
patrimoni històric” i s’ha destruït un jardí que estava catalogat, s’ha destruït la zona de la 
Masia de Can Barça, la Maternitat, el frenopàtic. I sobre aquest tema no hi ha culpables, i no 
s’ha fet res. Del tema de “Revisar els projectes contraris al ben comú” i hi ha un supermercat 
dintre de talleres Garcia; van dir que hi havia unes obres que eren il·legals, no ens han 
informat de res i s’han donat els permisos. S’han aplicat moratòries d’hotels i no s’ha fet amb 
l’hotel del bisbat I amb altres coses. Cal posar un canvi de rumb amb la inversió i la 
despesa. Exposa que respecte a la participació de barris, la descentralització política i 
municipal, tampoc s’ha fet res. Proposa punts a l’ordre del dia als Consells de Barris. És un 
altre tema que ja porten dos anys. I quan sol·liciten informació no se’ls facilita la gestió.  
 
El president agraeix al senyor Joan Hernández la seva intervenció i cedeix la paraula a la 
senyora Concha Martínez. 
 
La senyora Concha Martínez realitza la seva primera pregunta sobre la Colònia Castells, 
comenta que fa molt temps, aproximadament un any o més es va informar que s’havia iniciat 
ja el període de taxació i es va informar de l’edifici on han de traslladar a les persones que 
viuen en aquestes casetes, que s'han d’enderrocar, ja aquesta construït des de fa molt 
temps. Fa també més d'un any que està acabat aquest edifici en la vorera d'enfront del 
carrer d’Entença. Vol saber si ha finalitzat el termini de taxació, s’han fet els desnonaments i 
quan es farà el trasllat d’aquestes persones que viuen en unes casetes que estan a un estat 
lamentable. No entén per què es va dir que per a l'any 2017 ja estaria acabat el procés, i 
encara no s’ha començat, per tant si no ha començat difícilment pot estar acabat. En la 
mateixa línia d'això quan aquestes poques casetes que queden s’enderroquin s’haurà de fer 
la remodelació de la plaça, perquè això no és una plaça; això era un solar que va quedar fa 
anys quan van enderrocar la majoria de les cases i van quedar aquestes poques que s’ha 
d’enderrocar ara. Es van posar dos bancs i un joc infantil, però la realitat és que allà els 
cables pengen d'arbre a arbre; quan fa vent, els cables cauen a terra. Ha hagut de sol·licitar 
al districte, fa temps, que aquests cables els aixequessin perquè havien caigut dins de la 
zona de jocs infantils; amb raó no porta ningú els nens a jugar aquí. Els van aixecar una 
miqueta quan ho va demanar i els van deixar així a una altura d'un metre, al costat dels jocs 
infantils. Va tornar a queixar-se; els van tornar a aixecar a l'altura dels arbres; passen per la 
meitat dels arbres. Aquestes línies elèctriques són de fa 100 anys, o sigui, si aquestes 
casetes que van enderrocar i les poques que queden per enderrocar són de 1923, per tant 
aquests pals elèctrics són del mateix any. Això és indigne, ni tercermundista, o sigui als 
països del tercer món, on tenen llum elèctrica, no ho tenen així, ho tenen molt millor. 
 
El president agraeix a la senyora Concha Manrique la seva intervenció i cedeix la paraula al 
regidor perquè contesti les intervencions. 
 
El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom comença contestant el tema del carrer Remei i diu 
que la llicència que s’ha demanat no és per hotel, per tant, no haurà un hotel. Respecte a la 
volumetria, amb la que es pot estar o no d’acord, al planejament que es va modificar tenien 
una alçada que era planta baixa més sis i la llicència s’ha donat per planta baixa més cinc, i 
l’altra per planta baixa més quatre. Fa un recordatori de la situació. Va venir un privat que 
demana una llicència que s'adequava a un planejament i aquest planejament s'havia 
modificat; i urbanisme, que és qui firma la llicència, és una llicència reglada, no n´hi cap 
possibilitat de poder donar una llicència diferent a la que s’adequa. Com hi havia una 
demanda del veïnat i del propi govern que no compartia la modificació que s'havia fet en el 
seu moment, es va instar al particular,  que en aquest cas és el Bisbat, a que modifiqués i 
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s'adeqüés a allò que era previ a la modificació. I aquest és l'acord al que es va arribar amb 
el Bisbat, un acord que òbviament representa una menor alçada. Es va aconseguir i segur 
que la pressió dels veïns forma part del resultat. Per això mateix no hi ha espai per poder fer 
un referèndum o una consulta sobre si ens agrada o no ens agrada. Afirma que no es farà 
un referèndum al Districte per un tema que no té possibilitats de prosperar, seria enganyar a 
la gent. Seguidament contesta a la senyora Adela Agelet sobre el tema dels autobusos. 
Comenta que des de Mobilitat no van venir només a explicar, sinó a partir de les opinions i 
inquietuds del districte es van habilitar els mecanismes per poder fer, per acabar de definir. 
Però òbviament des de Mobilitat amb una visió de ciutat, acabaran decidint la trajectòria dels 
autobusos. Sobre el tema de la Colònia Castells comenta que el 19 d’octubre va tenir una 
reunió per saber en quina situació es trobava el procés. Hi havia una sèrie de coses que 
s’havien de resoldre per poder avançar, i es van resoldre. L’edifici s’ha comprat abans que 
acabi l’any i s’ha agilitzat el procés. Però el procediment ha de continuar i s’ha fet una 
modificació en el protocol signat amb l’associació Incasol-Ajuntament, s’han de contestar les 
al·legacions que han presentat i tota aquesta gestió porta el seu temps. A la reunió es va dir 
que el procés de reallotjament es produirà en el mes de juliol de 2017. Paral·lelament s’ha 
encarregat a Bagursa que inici el procés de taxació conjunta i estan parlant amb les famílies 
afectades. S’està treballant en la remodelació, les noves fases, per poder treballar una 
planificació de tot. S’han de saber pressupostos, terminis, etc. S’està treballant amb els 
diferents òrgans de l’Ajuntament, quan es tingui tota la informació es donarà. Es convocarà 
primer a la comissió per explicar tot el procés i després als veïns del voltant, quan tot estigui 
establert es comunicarà al conjunt dels veïns perquè tothom s’assabenti. Seguidament 
contesta al senyor Joan Hernández, diu que per primera vegada s’ha posat una sanció al 
Barça per les obres il·legals a Can Planes, és un expedient sancionador en el qual les xifres 
estan taxades per llei, es fa comparèixer a la part i es determina la quantia. S’ha iniciat 
l’expedient i tindrà el mateix tracte que qualsevol altre. Respecte a la Residència de 
Montnegre, comenta que el districte no té res a veure, és una residència de la Generalitat. I 
el fet de que surtin o no la gent, no és un tema del districte. Continua amb el tema de Tallers 
Garcia, explica que les obres estan aturades i no s’ha donat llicència. Quan demanin la 
llicència es faran tots els informes preceptius, s’ha de valorar en funció de la seva dimensió, 
temes de mobilitat, d’espai i si tot ho compleix no n’hi ha possibilitat material de poder 
eliminar-lo. Exposa que hi ha una normativa que s’ha de complir, com per exemple el 
PECAB que controla i regeix les limitacions sobre el comerç alimentari, però que els 
tribunals en diferents ocasions han declarat que no es competència municipal. Es fa tot allò 
que és possible, però no es pot anar contra el que diu la llei. La concessió de llicències no 
és potestativa. Evidentment que es vol limitar la presència de grans supermercats en 
determinades zones i que no envaeixin el comerç de proximitat ni els mercats. Abans de 
passar al següent punt, el regidor comenta que es buscarà un espai al Consell de Barri per 
aprofundir sobre aquest tema, que preocupa bastant. 
 
El president cedeix la paraula al senyor Lluís Sanglas. 
 
El senyor Sanglas comença parlant del carril bici que passa per Pedralbes, diu que n’hi ha 
dos problemes: un és el tram del carrer Manuel Girona. És un tram que volen veure amb 
més detall, per canviar petites coses. I el segon problema que ha comentat amb el president 
de la zona universitària. Considera un tram perillós el que hi ha entre el Parc Cervantes i el 
Palau Reial, allà hi ha molt pendent i les bicicletes agafen molta velocitat. Recomana que es 
posi senyalització per reduir la velocitat. Recorda que fa uns tres mesos que van sol·licitar 
un permís per realitzar una cursa solidària que tindrà lloc el 26 de març, l’any passat també 
la van fer i va tenir molt èxit. Agraeix que es tramiti al més aviat possible per començar amb 
l’organització i les despeses que comporta i evitar que els arribi a l’últim moment com va 
passar la darrera vegada amb els nervis que van patir. Un altre tema és que no hi ha 
lavabos al Palau Reial, que cada vegada hi ha més turisme o més gent que passeja per 
aquella zona i fan les seves necessitats enmig dels arbustos. I per finalitzar, ara que ha 
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rebut una carta de comiat del cap del mossos de les Corts, senyor Garcia Doñate, vol agrair 
públicament el seu recolzament.   
 
El president agraeix al senyor Sanglas la seva intervenció i dona la paraula a la senyora M 
Lluïsa Gursi. 
 
La senyora M Lluïsa Gursi explica que viu a sobre dels Talleres Garcia per la part de 
darrera, sota de l’habitació on dorm  hi ha un contenidor i un transformador elèctric. Després 
de respirar durant molt temps el fum dels tallers, ara volen posar un Esclat que necessita 
uns aparells enormes per congelar els productes que venen. Ni ella ni molts veïns volen que 
allà estiguin entrant i sortint camions. Per tot això, ha presentat dues denúncies, ja que 
considera hauria de ser zona verda. 
 
El president dona la paraula a la senyora Marta Prats. 
 
La senyora Marta Prats diu que estan patit un vandalisme impressionant al parc Ernest Lluch 
i a les seves cases. Una causa important és que han estat 25 dies sense llum durant un 
mes, i no s’acaba d’arreglar mai de veritat el llum. Això afavoreix que vinguin grups de 12-15 
persones i trenquin tot. Les despeses per arreglar les coses arriben a uns deu mil euros que 
han pagat els veïns. També porta fotografies d’una porta trencada d’Endesa per actes 
vandàlics a l’Avinguda Xile amb el carrer Pintor Ribalta. Explica que els nois desconnecten 
el llum i juguen amb el bicing,  amb el perill que suposa la tensió elèctrica. Han fet denúncies 
i la guàrdia urbana els ha comentat que són menors d’edat i els haurien d’agafar “in situ”, 
que els posen multes i els seus pares paguen els dotze euros. Quantitat ridícula comparada 
amb les despeses que han tingut els veïns per arreglar les coses trencades. Sol·licita a 
l’Ajuntament un major control i seguiment d’aquests actes per evitar-los. 
 
El president dona les gràcies a la senyora Marta Prats i cedeix la paraula al senyor Josep M 
Godia. 
 
El senyor Josep M Godia exposa que fa uns dies a l’últim Consell va agrair al districte la 
col·laboració amb l’eix comercial amb una acció de pintar les persianes d’una manera 
artística, però ara diu que han desgraciat totes les pintures. Porta fotografies de les pintades 
a les persianes, de les parets amb paraulotes i dels Jardins de les Infantes on es veuen els 
arbres pintats i que comencen a segregar resina, això vol dir que estan malats. Considera 
que s’haurien de posar càmeres ja que amb la guàrdia urbana no n’hi ha prou. Respecte a la 
línia V5 comenta que va des de Sarrià a la Zona Franca i es pretén desviar-la pel carrer 
Joan Güell sense sortida possible per la Ronda de Dalt. Vol saber què ha passat amb les 
1500 firmes recollides del tema del carril bici del carrer Joan Güell, es va dir que es parlaria 
del tema i no s’ha fet cap reunió. Finalitza fent un avís de que s’estan passant bitllets de cent 
euros falsos a les botigues del districte. 
 
El president cedeix la paraula al senyor Andreu Grapi. 
 
El senyor Andreu Grapi amplia el tema que havia dit la senyora Marta Prats respecte a 
l’Avinguda Xile, davant del parc Ernest Lluch. Allà es produeixen accions vandàliques a la 
propietat privada, destrossen el marbres que hi ha a terra, es fan pintades, grafits 
contínuament. Els veïns tornen a pintar i arreglar les coses, amb la despesa que suposa i la 
desvalorització de la propietat. Exigeix a l’Ajuntament més vigilància i sancions més dures, 
considera que hi ha un conflicte d’interessos, de drets, de responsabilitats i obligacions. Diu 
que les lleis, les normes, l’experiència, el recursos i el dret democràtic d’exercir l’autoritat 
està en mans de l’Ajuntament. 
 
Seguidament el president dona la paraula a la senyora Felisa Marco. 
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La senyora Felisa Marco sol·licita la mateixa amabilitat que es va tenir a l’últim Consell 
Plenari quan van venir un grup d’okupes a les dotze de la nit o quarts d’una i se’ls va deixar 
parlar extensament. Demana que després de tota l’estona que porta esperant no s’esperi 
que en tres minuts acabi, ja que és difícil explicar tot en poc temps. Respecte al tema de 
tallers Garcia, diu que van ser els veïns qui van venir a l’Ajuntament a preguntar quan van 
veure que s’estaven fent unes grans obres amb uns grans camions, i el districte no sabia 
res. De la mateixa manera que participen molt demanen ajuda de l’Ajuntament. Exposa la 
preocupació dels veïns d’aquesta illa de pisos del carrer Mejia Lequerica, Gran Via Carles III 
i Travessera de les Corts que porten 40 anys patint, suportant una mala qualitat de vida en 
els seus habitatges, que paguen molts impostos. Tothom estava content perquè tallers 
Garcia deixa l’activitat, ja no sortiran fums ni olors de pintura. Però ara resulta que la situació 
empitjorarà ja que posaran un gran supermercat, a part de la repercussió econòmica que 
això tindrà en tot el mercat. Pensaven que tindrien més ajuda del nou govern que apostava 
per les zones verdes, per millorar la qualitat de vida, com a mínim un estudi exhaustiu. Van 
presentar una instància sol·licitant veure el projecte i demanant l’acta de la reunió que es va 
fer el 30 de novembre, perquè quedi constància del què es va acordar i de les inquietuds 
expressades. Aquesta instància es va perdre, i van entregar una fotocòpia al senyor Bassas. 
Considera que de la mateixa manera que els veïns han de presentar per escrit les 
sol·licituds també volen tenir acta de les reunions perquè quedi constància d’allò que s’ha 
parlat.  Queden pendents de rebre resposta d’aquesta instància per saber quan es farà la 
reunió per veure el projecte. Prega al districte que estudiï profundament el tema perquè hi 
haurà un supermercat amb tota la maquinària que això comporta, no és una botiga de 
queviures. I els veïns d’aquesta comunitat interior porten 40 anys patint.  
 
El president abans de concedir l’última paraula demana disculpes a la senyora Felisa Marco, 
explica que des que presideix el Consell del Districte només s’ha trobat una vegada amb 
una situació excepcional.  Hi va haver una quantitat inusual de persones en el 
desenvolupament del plenari a les dotze de la nit. Va considerar convenient, de forma 
excepcional, com avui no fer la limitació de temps. Normalment mai fa una distribució de 
temps, que en la majoria de districtes es fa i únicament quan és un tema reiteratiu i que ja 
s’ha estès molt va moderant. Torna a demanar disculpes a la senyora Felisa Marco i a tots 
els que s’hagin sentit ofesos i cedeix la paraula al senyor José Luis Calvo. 
 
El senyor José Luis Calvo considera que hi ha una manca de respecte i d’educació per part 
de totes aquestes persones que cometen aquests actes incívics, que no vigilen els seus 
gossos, que circulen amb les bicicletes de forma imprudent i que hauria d’haver més 
vigilància. Després recorda que ja va parlar de la il·luminació  de la Gran Via Carlos III, que 
és un via important i podria tenir més comerç. Torna a fer la proposta de canviar per LED 
que són mes barats. Considera que s’ha fet una despesa innecessària amb el canvi del 
paviment, que ara és un model nou, però que anteriorment estava en bon estat. Creu que 
s’ha d’invertir en altres coses, que a les Audiències Publiques es veu que els veïns no tenen 
la percepció de que s’estiguin solucionant els temes que proposen, només es van enrederin. 
 
El president dona les gràcies al senyor José Luis Calvo i cedeix la paraula al Regidor perquè 
contesti les intervencions. 
 
Al senyor Lluis Sanglas li contesta que la cursa solidària de l’any passat depenia d’un permís 
de Collserola, fins que no va arribar el districte no la va autoritzar. Si aquest any ja ha 
arribat, tot anirà més ràpid. El tema dels lavabos del Palau Reial el portarà a l’operador. 
Reconeix la tasca que ha realitzat l’intendent dels mossos i aprofita per agrair-li i alhora 
donar la benvinguda a qui vingui. Sobre el tema del tallers Garcia explica que van entregar 
un projecte, que van iniciar unes obres sense tenir permís, quan es va assabentar el districte 
es van aturar. I Urbanisme dona aquest permís quan un centre vol obrir i reuneix 
determinats requisits, no és el districte, ara els tècnics estan revisant el projecte. El tema 
dels jardins d’Ernest Lluch ja està passat a la guàrdia urbana. Sobre les pintures, reconeix 
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que és lamentable i estrany ja que estaven signades i això suposa un compromís, es farà 
alguna gestió per veure què ha passat. Els grafits són un mal que tenim a la ciutat, s’ha 
d’intentar solucionar. En algunes ciutats posen murals perquè es dediquen allà, altres 
arriben a compromisos de que si estan signats es respectin. Fer pintades als arbres és un 
salt, s’ha d’actuar perquè no es produeixi. 
 
En aquest districte s’està fent una feina capdavantera a l’Ajuntament, s’està fent un treball 
sobre els indicadors que no s’havia fet fins ara. Els indicadors serveixen per detectar i s’està 
fent una tasca molt bona amb tot l’equip tècnic de la casa. Aquesta informació permet saber 
que s’està deteriorant i trobar solució, però les coses necessiten el seu temps. 
 
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 
 
 
 
 
 


