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ACTA NÚM. 2/2017 
 

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 5 d’abril de 2017 i essent les 19.45 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’Il·lustríssim Senyor Francisco Sierra López, regidor president del Consell 
del Districte, i l’assistència de l’Il·lustríssim Senyor Agustí Colom Cabau, regidor del Districte de les 
Corts, així com del gerent del Districte, el senyor Joan Cambronero Fernández, assistits per la 
secretària que subscriu, la senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Entre el públic també es troben presents els consellers senyors i senyores Laura Cañadas Pla, Antoni 
Coll Tort, Rodolfo Mancho Iglesias, Cristian Sais Fettahauer, Pau Guix Pérez, Sònia Reina Sánchez, 
Carlos Hornero Sánchez, Míriam Casanova Doménech, Marc Faustino Vidal, la cap del Departament 
d’Obres i Inspecció, senyora Eva Maria Julian Garcia, la directora de Serveis Generals, senyora 
Cristina Suñé i Ruiz, el director de Serveis a les Persones i al Territori, senyora Xavier Cubells i 
Gallés, i l’intendent de la Guàrdia Urbana, senyora Jordi Verdaguer i Gladich.  La regidora adscrita, 
senyora Sònia Recasens, i les senyores Anna Piera Martin i Anna Mas també es troben entre el 
públic. 
 
 
El president, Francisco Sierra, dona la benvinguda a les persones presents i explica el funcionament 
d’aquesta Audiència Pública, que consistirà inicialment en la intervenció del regidor Agustí Colom per 
fer referència a l’anterior Audiència Pública i, a continuació, es donarà pas a les intervencions de les 
persones que han sol·licitat un torn de paraula per correu electrònic i les que ho han sol·licitat omplint 
els formularis en aquesta mateixa Audiència Pública. 
 
A continuació, el president Francisco Sierra dona la paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom comença la intervenció indicant que farà referència a les intervencions de 
l’anterior Audiència Pública i explicarà quines mesures s’han pres per a cada petició, per ordre 
d’intervenció: 
- En resposta a la petició de la senyora Olga Castañer, que va sol·licitar una neteja en 
profunditat del parc de les Infantes, el regidor comenta que es van reunir la Direcció de Llicències i 
Espai Públic amb Parcs i Jardins i, en aquesta reunió, es va decidir fer una poda de tota la massa 
arbustiva del parc, que Parcs i Jardins ja ha realitzat, i s’està treballant per fer una programació de la 
neteja de tot l’espai i procurar que es mantingui en el futur.  
- La senyora Ana Ramon de l’Associació de Veïns del Camp Nou va reclamar la residència de 
gent gran, i el regidor detalla que creu que es refereix a la del carrer Benavent. Explica que, com ja 
han comentat en altres ocasions, han instat el grup polític Catalunya Sí que es Pot a presentar una 
esmena a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya a favor de tirar endavant aquesta 
residència. Afegeix també que aquesta esmena no ha prosperat a dia d’avui pel vot en contra de la 
major part del Parlament de la Generalitat de Catalunya i que, encara que l’Ajuntament del Districte 
de les Corts no té capacitat per presentar aquestes esmenes, sempre que tingui ocasió de parlar amb 
la Generalitat de Catalunya de les necessitats en matèria de serveis socials del Districte de les Corts, 
seguirà tractant com a prioritari aquest assumpte. Per tancar aquest tema, el regidor opina que, 
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respecte al suport dels grups polítics, troba incoherent que, tot i que es tracta del mateix partit polític, 
en el Districte de les Corts defensin un punt de vista i en el Parlament de la Generalitat de Catalunya 
no defensin el mateix. També respon a una altra qüestió que va exposar la senyora Ana Ramon en la 
qual afirmava que les àrees d’esbarjo dels Jardins Bacardí estan brutes i hi manca manteniment. El 
regidor indica que és conscient que hi ha una precarietat estructural, que no gaudeix de les 
condicions necessàries i que pateix un ús molt elevat que fa que l’espai estigui més brut del que es 
consideraria admissible, i ressalta que un dels problemes de la brutícia d’aquesta zona és el poc 
civisme de les persones propietàries de gossos que visiten aquests jardins. Exposa que saben que és 
necessària una renovació de l’estructura de l’espai i que, tal com es va presentar en l’Audiència 
Pública anterior, s’engegarà un projecte de conscienciació al districte de les Corts, a càrrec d’una 
entitat externa, en què es treballa, com a primer punt, la conscienciació de les persones propietàries 
de gossos perquè siguin més cívics. En resposta a l’última qüestió que va plantejar la senyora Ana 
Ramon sobre la neteja d’una pintada a Llongueras, el regidor Agustí Colom afirma que ja s’ha 
solucionat.  
- La senyora Adela Agelet de l’Associació de Veïns va demanar que no es canviés el pas de 
l’autobús de la línia H8 per la travessera de les Corts. El regidor explica que a la Comissió de Mobilitat 
s’estan tractant aquest tipus de propostes i que només falta que Mobilitat els faci el retorn de tot allò 
que s’ha decidit. 
- Respecte a la problemàtica que exposava el senyor Lluís Sanglàs de l’avinguda Pedralbes, 
en dos trams de carril bici situats en el passeig de Manuel Girona i entre el parc de Cervantes i el 
Palau Reial, el regidor Agustí Colom explica que van mantenir una reunió amb l’Associació de Veïns 
de Pedralbes en la qual es va decidir posar un pas de vianants al carrer del Marquès de Mulhacén i 
mantenir els sentits de circulació actuals tant al carrer de Bosch i Gimpera com al carrer de Tòquio i, 
d’altra banda, incorporar un carril bici segregat en sentit mar, eliminar un carril de circulació en sentit 
muntanya i deixar la resta com estava fins aleshores.  
- En resposta a la qüestió plantejada per la senyora Maria Lluïsa Guisi i la senyora Felisa 
Marco i en referència a la llicència per a les noves instal·lacions a l’espai on es trobaven els antics 
Tallers García, el regidor del Districte exposa que quan van iniciar les obres sense la llicència, 
l’Ajuntament del Districte de les Corts les va aturar i explica que estan en procés per aconseguir-la. 
Tot seguit, indica també que la primera sol·licitud de llicència que van presentar es va aturar perquè 
incomplia una sèrie de requisits i afegeix que estan treballant per intentar que aquesta llicència 
compleixi amb els requisits. A més, exposa que, si es resolen les deficiències que tenia la primera 
proposta, el Districte de les Corts no podrà negar la llicència, ja que es tracta de llicències reglades. 
Per tancar aquest assumpte, el regidor es compromet a mantenir informats els veïns de tots els 
avenços en aquest procediment, atès el gran interès i la importància que té per a ells.  
- A continuació, exposa la temàtica que van assenyalar la senyora Marta Prats i el senyor 
Andreu Grapi a l’entorn del vandalisme i els grafits que hi ha al parc d’Ernest Lluch. El regidor Agustí 
Colom explica que la Guàrdia Urbana ha fet un seguiment des del dia 1 de febrer fins al 29 de març i 
li han comunicat que no han observat cap acte vandàlic ni la presència de cap gos deslligat, que és el 
que es plantejava més concretament en aquesta demanda. El regidor assegura que seguirà sent un 
punt d’observació regular, però no de forma tan intensa com en aquests dies, ja que els recursos són 
limitats i s’ha de cobrir molt d’espai, i afirma que si té lloc qualsevol acte incívic s’actuarà en 
conseqüència.  
- En últim lloc, el regidor exposa la demanda del senyor Godia en referència al vandalisme i al 
delicte ecològic als jardins de les Infantes, més concretament en relació amb els arbres pintats. El 
regidor Agustí Colom explica que han parlat amb l’entitat Parc i Jardins per buscar una solució a 
aquest problema i també apunta que el tema dels grafits s’ha de treballar molt pel que fa a 
conscienciació, ja que també considera aquest acte vandàlic com un atemptat ecològic greu i 
assegura que, per aquest motiu, posaran les eines que tinguin a l’abast per intentar evitar que es 
tornin a produir.  
 
Un cop acabada l’exposició del regidor, el president comença a donar el torn de paraules del públic, 
que començarà amb les peticions enviades per correu electrònic.  En primer lloc, es dona al senyor 
Pedro Alonso que, com que no és present, perd el seu torn de paraula i, a continuació, a la senyora 
Marta Izquierdo, que també perd el seu torn de paraula perquè no és present. 
 
Tot seguit el president Francisco Sierra dona la paraula al senyor Àlex Vallejo.  
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El senyor Àlex Vallejo comenta que vol tractar tres punts: en primer lloc, demana al regidor Agustí 
Colom que, ja que va demostrar que era sensible al rebuig dels veïns al projecte del bisbat a les 
Corts, continuï donant-los suport en aquest assumpte. En segon lloc, demana una explicació oficial de 
la incongruència, segons el senyor Vallejo, de l’últim informe de patrimoni, on s’indica que els jardins 
del convictori augmenten amb el nou projecte, fet que queda demostrat com a fals segons l’informe 
que es compromet a entregar al regidor. I, per acabar, demana que es tingui cura de tots els elements 
que ja ha indicat per correu electrònic pel que fa a les obres i que es protegeixin els arbres segons el 
pla especial, ja que comenta que s’estan fent malbé i ressalta que és un tema urgent. I quant a les 
obres del carrer de Galileu, aprofita per demanar la possibilitat de consultar el Pla de seguretat i salut 
de l’obra, ja que dubta si el carril que s’està utilitzant com a entrada i sortida de camions té la llicència 
corresponent de gual. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula al senyor Daniel Fernández. 
 
El senyor Daniel Fernández comenta que el tema que vol fer constar és el canvi de nom que ha 
proposat el president del Futbol Club Barcelona per al carrer d’Arístides Maillol sense comptar amb 
l’opinió dels veïns del barri. Afegeix també que considera que aquest fet menysprea als veïns que 
viuen en aquest carrer i al barri, i opina que tant en aquest aspecte com en la modificació de l’Espai 
Barça es tenen més en compte les propostes del Futbol Club Barcelona que les dels veïns. 
 
El president dona la paraula al senyor Josep Maria Godia. 
 
El senyor Josep Maria Godia vol insistir en el tema del vandalisme i, més concretament, respecte a 
les pintades als carrers del districte de les Corts. Considera que es controla durant el dia i assegura 
que les accions de vandalisme tenen lloc a la nit. A continuació, exposa diverses accions d’aquest 
tipus que han ocorregut en els últims dies al districte de les Corts, com el que va tenir lloc, segons el 
senyor Josep Maria Godia, l’últim dissabte del mes de març a la zona del carrer de Vallespir, al carrer 
de Galileu, al carrer de Joan Güell i al carrer dels Comtes de Bell-Lloc. Afegeix, a més a més, que es 
poden observar també pintades importants a les obres de la biblioteca del carrer dels Comtes de Bell-
Lloc que ocupen tota la façana, o al carrer de Novell (entre els carrers de Galileu i Vallespir), que 
assegura que té una llargada de 20 metres aproximadament i que no només afecta a persianes de 
comerços sinó també a finestres de veïns, i considera que això és conseqüència de la manca 
d’assistència en aquest assumpte. També apunta que aquesta manca d’assistència és la que ha 
provocat l’augment de firmes de grafiters des de l’última Audiència Pública, en la qual recorda que ja 
va esmentar aquest problema. Per acabar, demana que es continuï treballant en aquest tema de la 
vigilància als carrers del districte i als parcs tant de dia com de nit. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula al senyor Eduard Català. 
 
En primer lloc, el senyor Eduard Català agraeix la ràpida reparació dels registres metàl·lics que hi 
havia davant de la Biblioteca Miquel Llongueras i del Centre Cívic Riera Blanca als responsables del 
districte de les Corts que se n’hagin encarregat. Tot seguit, explica que l’assumpte pel que ha 
demanat el seu torn de paraula és pels conflictes en el transport públic, concretament en el sistema 
d’autobusos, al districte quan hi ha partit de futbol al Camp Nou. Demana que es prenguin mesures 
perquè no hi hagi situacions com les que ha patit ell mateix el dia mateix de l’Audiència Pública, en 
què ha trigat 45 minuts per fer el trajecte de Riera Blanca al mercat de les Corts. També afegeix que li 
agradaria tenir més informació del motiu pel qual, quan hi ha partits al Camp Nou, els autobusos giren 
de travessera de les Corts a Riera Blanca sense parar a agafar passatgers i posa d’exemple la línia 
número 50 com una de les línies que ho fan. El senyor Eduard Català apunta que està convençut 
que, quan hi ha partits al Camp Nou, els autobusos de TMB reben ordres que provoquen que no 
circulin o que circulin amb molt poca afluència per la zona de Sant Ramon i que això afecta als veïns, 
que no estan contents amb aquest servei. Per acabar, proposa com a solució fer que el carril per on 
circulen els autobusos estigui delimitat amb un sistema similar al sistema dels carrils bici, per fer que 
els cotxes no puguin accedir a aquest carril i en canvi els autobusos poguessin entrar i sortir, i per 
evitar problemes com els esmentats i altres com el que relata que va viure i en el qual circulaven 
motos contra direcció pel carril pel qual circulava l’autobús per travessera de les Corts. 
El president dona la paraula a l’última intervenció d’aquest primer grup de cinc intervencions, la de la 
senyora Adela Agelet. 
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La senyora Adela Agelet tracta tres temes en la seva intervenció. En primer lloc, i en relació amb el 
que ha comentat el senyor Eduard Català en la seva intervenció, pregunta si ja s’estan aplicant les 
mesures que es van decidir a la Taula de Treball sobre Seguretat dins el projecte de l’Espai Barça 
que es va reunir fa aproximadament un mes. Assegura que els van dir que aquestes mesures es 
posarien en marxa tan bon punt la Guàrdia Urbana i els serveis de seguretat es posessin d’acord. I 
respecte al projecte del nou Espai Barça, també aprofita per comentar que els mitjans de comunicació 
diuen que al Plenari de finals del mes de maig se’n presentarà la versió definitiva i la senyora Adela 
Gelet opina que és un període molt just per acabar de prendre totes les decisions que s’han de 
prendre per part dels veïns sobre aquest projecte i demana que no es faci pressió a l’hora de tancar el 
projecte definitiu. En segon lloc, i detallant que és un assumpte que no havia especificat en la seva 
petició de paraula, sol·licita informació de les obres que s’estan fent a l’entorn de l’Institut Frenopàtic i, 
més concretament, pregunta per la llicència d’aquesta obra i del projecte pel qual s’està fent. Per 
acabar, consulta si existeix un calendari de com es tanca el problema dels afectats del carrer 
d’Anglesola, atès que pensaven que ja tindrien aquesta informació i els veïns s’estan començant a 
queixar per la manca de respostes per part del Districte respecte a l’assumpte del reallotjament.  
 
El president Francisco Sierra dona la paraula al regidor Agustí Colom perquè doni resposta a 
aquestes cinc primeres intervencions. 
 
A continuació, el regidor respon a les demandes anteriors:  
 
En resposta a les tres demandes del senyor Àlex Vallejo, el regidor contesta, respecte al tema del 
projecte del bisbat a les Corts, que hi continuaran treballant. Pel que fa als informes que els ha ofert el 
senyor Àlex Vallejo, es compromet a revisar-los, a parlar amb el servei corresponent i a extreure’n 
una conclusió. I, com a últim punt demandat pel senyor Àlex Vallejo, sobre tenir cura de diversos 
elements públics tenint en compte el Pla de seguretat, el senyor Agustí Colom informa que pot 
consultar l’expedient del cas concret al qual fa referència i hi trobarà tota la informació del Pla de 
seguretat i altres aspectes que li puguin interessar de l’expedient. Afegeix que, respecte a aquest 
tipus d’assumptes, ells tenen una posició totalment oberta i transparent, no només en aquest cas sinó 
en tots els casos de concessió de llicència, perquè, si no ho fessin així, es tractaria d’una situació de 
discriminació o arbitrarietat, i per això se’n fa un seguiment tan estricte.  
En resposta al comentari de disconformitat del senyor Daniel Fernández sobre el canvi de nom que 
ha proposat el president del Futbol Club Barcelona per al carrer d’Arístides Maillol sense comptar amb 
l’opinió dels veïns, el regidor Agustí Colom li dona la raó i confirma que no s’ha consultat als veïns i 
que el seu posicionament és contrari a aquest canvi de nom. Tot seguit explica que, quan una ciutat 
concedeix el nom d’un carrer a una persona en concret, és perquè li fa un homenatge a aquella 
persona i, en el cas d’Arístides Maillol, es tracta d’un artista històric i reconegut que té obres a la 
ciutat de Barcelona i al qual no se li retirarà mai aquest reconeixement. Afegeix que el govern actual 
del Districte no s’ha plantejat en cap moment la possibilitat de canviar el nom d’aquest carrer. Sobre 
la proposta del Futbol Club Barcelona de canviar el nom del carrer pel nom de Johan Cruyff, com a 
ciutadà que ha tingut una vida llarga a la ciutat i que durant un període va viure a les Corts, el regidor 
opina que aquesta persona també pot merèixer una consideració similar, però que aquest és un 
procediment que està reglat i que cal introduir aquesta proposta de nom al nomenclàtor i, per fer-ho, 
han de passar uns quants anys des de la defunció. Així doncs, el regidor conclou que, en cas que es 
vulgui fer un homenatge a Johan Cruyff, no es podrà fer mai en detriment d’una altra persona que 
mereix tot l’afecte. D’altra banda, considera que el sistema de comunicació del Futbol Club Barcelona 
no és correcte, tant per la poca sensibilitat a l’hora de comunicar les coses com perquè sovint es 
precipiten a fer-ho, i queda demostrat pel fet que han hagut de retirar aquesta comunicació un cop ho 
han contrastat amb el Districte de les Corts.  
A continuació, el regidor respon a la petició del senyor Josep Maria Godia respecte a una solució per 
a l’augment de les pintades als carrers del districte de les Corts. El senyor Agustí Colom explica que 
és un problema que en general té la ciutat de Barcelona, i altres ciutats, i posa com a exemple la 
ciutat de Berlín, que ha hagut que restaurar la part artística que s’havia fet l’any 2002 de grans pintors 
europeus al mur de Berlín per problemes d’aquest tipus. Declara que es tracta clarament d’un acte de 
manca de civisme i que hi estan intervenint amb els grups de treball amb grafiters per intentar 
corregir-ho i explica que no creu que la solució sigui posar més Guàrdia Urbana a les nits, perquè els 
pocs efectius que hi ha estan tractant altres assumptes, encara que si detecten un acte de 
vandalisme d’aquest tipus també l’aturaran, i exposa que considera que la solució és continuar fent 
accions per poder controlar-ho millor.  
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Tot seguit respon al senyor Eduard Català que en la seva intervenció presentava diverses queixes 
amb el projecte del nou Espai Barça. Parlant de transport públic, el regidor explica que per primera 
vegada en aquest mandat es va aconseguir que el Futbol Club Barcelona comencés a fer-se càrrec 
d’aspectes relacionats amb el transport públic, com ara l’extensió del metro, i opina que això és un 
avenç respecte al que s’havia fet fins al moment. Continuant amb aquest tema afegeix que, en la 
configuració de l’Espai Barça, s’està treballant a fons el tema de la mobilitat perquè es considera que 
aquest projecte ha de permetre una millora no només en l’aspecte del transport públic sinó també 
perquè hi hagi una compensació per als veïns, que es guanyin espais de zona verda, es millorin els 
espais vials, etcètera. El regidor conclou la resposta explicant que intentaran veure si hi ha alguna 
solució temporal, però explica que la solució definitiva per a aquest tipus de problemes de mobilitat 
arribarà amb la definició estructural del projecte de l’Espai Barça. 
I, per acabar, respon a la senyora Adela Gelet, respecte a la informació que sol·licitava relacionada 
amb el projecte de l’Espai Barça, i assegura que l’Ajuntament no té pressa per tancar la proposta 
definitiva i que, per més que els mitjans de comunicació anunciïn que es tancarà en el Plenari del mes 
de maig, el regidor insisteix que no es tracta d’una afirmació que s’hagi fet des del Districte de les 
Corts. El regidor també expressa la seva comprensió quant a la necessitat de tenir solucions ràpides 
per part dels qui tenen els problemes, però assegura que es dedicarà tot el temps necessari a 
prendre les decisions de forma correcta, com recorda que va dir la regidora d’Urbanisme Janet Sanz, 
que és l’encarregada de marcar els temps de treball, a l’inici del projecte Espai Barça. En resposta als 
dubtes de les obres que s’estan fent a l’Institut Frenopàtic, opina que, atès que el Districte de les 
Corts no pot arribar a tot arreu constantment, l’ajut dels veïns que viuen prop d’un espai és molt 
important per detectar qualsevol possible problema i saber si hi ha alguna irregularitat. Concretament, 
explica que en aquest cas ja s’ha fet una inspecció i tot està en ordre. I, respecte al tema del carrer 
d’Anglesola, explica que aquest reallotjament és un reallotjament entre entitat i particulars privats, i 
també que, per part seva, saben que s’està negociant entre la propietat i els veïns que han de ser 
reallotjats i estan arribant a acords gairebé en tots els casos. Per acabar, el regidor s’adreça 
directament a la senyora Adela Gelet per oferir-se a comprovar, si es necessari, l’estat d’algun cas 
concret per si no es correspon amb la informació que els dona BAGURSA, que és la que tutela 
aquest procés i amb la qual es reuneixen de forma molt regular des de l’inici, motiu pel qual el regidor 
opina que el procediment ha anat tan ràpid. 
 
El president dona la paraula de nou al senyor Josep Maria Godia per fer un aclariment a la resposta 
del regidor. 
 
El senyor Josep Maria Godia expressa que la resposta del regidor Agustí Colom no és suficient i que 
s’han de prendre mesures. Explica que, en tres dies, han pintat totes les persianes de la travessera 
de les Corts entre la plaça del Doctor Ignasi Barraquer i pràcticament el mercat de Les Corts, tasca 
que considera que suposa prop de 30 minuts per cada persiana, motiu pel qual pensa que els 
grafiters van en grups organitzats. Insisteix que l’exemple que ha posat el regidor de la ciutat de 
Berlín no li serveix com a resposta i, per acabar, reconeix que és conscient que és un problema de 
moltes ciutats, però que s’han de prendre més mesures per impedir-ho. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula de nou al senyor Eduard Català perquè també pugui fer 
un aclariment a la resposta del regidor. 
 
El senyor Eduard Català diu que la seva pregunta no era sobre el projecte de l’Espai Barça, ja que ell 
mateix forma part de la Comissió i està informat de tot, sinó que la seva pregunta tenia a veure amb 
els problemes que s’ocasionen a TMB, més concretament a diverses línies d’autobusos quan hi ha 
partit al Camp Nou, que deixen incomunicats als veïns d’un quart del districte, sobre tot als veïns de la 
zona delimitada per Riera Blanca fins a la punta de Sant Ramon. Afegeix, per acabar, que va poder 
observar que molta gent estava molt enfadada perquè no entenien per què havien de baixar de 
l’autobús a la parada de Riera Blanca a petició dels conductors i que després els autobusos 
marxessin buits del barri, i demana que TMB els doni una explicació de tots aquests problemes. 
 
El president torna a donar la paraula al regidor Agustí Colom per donar resposta als aclariments 
anteriors. 
 
El regidor respon al senyor Eduard Català i li explica que no li pot donar resposta sobre aquesta 
incidència concreta perquè es molt recent i no en té informació. El que sí que li assegura el regidor al 
senyor Eduard Català és que està pràcticament segur que els dies de partit hi ha un protocol 
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d’actuació que és el que segueixen els autobusos. De totes maneres, el regidor Agustí Colom 
proposa convidar TMB a alguna de les comissions de l’Espai Barça perquè pugui explicar quin és 
aquest protocol d’actuació i així tothom el pugui conèixer. En resposta a la intervenció del senyor 
Josep Maria Godia, el regidor explica que cada quinze dies es fa una auditoria de l’espai públic on 
justament es fa una observació del tema de les pintades. Explica també que precisament aquestes a 
les quals fa referència no han tingut temps d’observar-les i que en la propera auditoria els 
n’informaran. El districte de les Corts és un districte que, en termes d’auditoria de l’espai públic, està 
entre les notes més altes de la ciutat i no hi ha hagut un empitjorament en aquest període. Per 
acabar, explica que, gràcies al fet que el districte de les Corts és un districte petit, es pot fer cada 
quinze dies aquesta auditoria de l’estat dels elements públics conjuntament amb diversos 
departaments i la col·laboració de la Guàrdia Urbana. És una auditoria de les més ben valorades de 
Barcelona, que pretén analitzar i detectar possibles conflictes per solucionar-los. Per exemple, s’ha fet 
en temes de cotxes abandonats al carrer i també de mobiliari com ara papereres. 
 
El president obre el segon torn d’intervencions. En primer lloc, dona la paraula a la senyora Carmen 
Manrique. 
 
La senyora Carmen Manrique explica que té diversos dubtes a l’entorn de la Colònia Castells. Exposa 
que, tenint en compte les últimes informacions que s’han donat en l’Audiència Pública, ha entès que 
al proper mes de juliol ja es començarien a reallotjar els 27 afectats del carrer de l’Equador i carrer del 
Taquígraf als habitatges nous o a compensar-los amb indemnitzacions, i voldria saber en quin punt 
s’està i si el calendari continua com fins ara. En segon lloc, comenta que ha sentit rumors que s’estan 
recollint signatures al barri per part de la gent afectada per la Colònia Castells, el reallotjament i 
l’enderrocament de les cases, i pregunta si coneixen l’existència d’aquest escrit. I, per acabar, 
pregunta quines mesures tenen pensades per dignificar els espais de cases enderrocades fins que 
acabi la fase d’enderrocament definitiva i si aquestes mesures inclouen un enjardinament immediat o 
una dignificació intermèdia. 
 
A continuació, el president dona la paraula al senyor Ramon Roch Noguera. 
 
El senyor Ramon Roch Noguera, que ha presentat una queixa amb el número 1.075 FHV, explica que 
és un veí del carrer de Carreras i vol exposar la problemàtica que ha ocasionat el fet de posar el carril 
bici a tot el barri. Explica que el carrer de Carreras és un carrer relativament curt i té dos trams, un 
primer tram en el qual no hi ha carril bici i és un carrer de doble direcció, i un segon tram curt on s’ha 
posat el carril bici. Exposa que arran de la instal·lació del carril bici, s’hi han deixat dos carrils, però 
tots dos carrils de pujada, quan abans era un de pujada i un de baixada, i li agradaria saber si hi ha 
estudis tècnics de circulació en referència a aquest canvi. Tot seguit descriu la situació general de 
l’avinguda d’Esplugues, que considera que està constantment col·lapsada i més tenint en compte que 
en aquesta avinguda hi ha quatre o cinc escoles i, per tant, milers d’alumnes que inevitablement 
provoquen un col·lapse en la circulació en hores determinades del dia, a més de tots els vehicles que 
s’acumulen des de les sortides de les rondes. Respecte a l’assumpte del col·lapse en la circulació, 
també comenta que s’hauria de revisar la funció de la Guàrdia Urbana que se situa habitualment a la 
rotonda propera a l’avinguda d’Esplugues, de la qual no recorda el nom, perquè assegura que, amb la 
situació de desbordament del transit és pràcticament impossible dirigir-lo. Enllaçant el carrer de 
Carreras i l’avinguda d’Esplugues, el senyor Ramon Roch exposa que, tenint en compte els canvis 
ocorreguts amb la implantació del carril bici, si està col·lapsada l’avinguda d’Esplugues, aquesta 
mesura no permet que els vehicles puguin sortir de l’avinguda pel fet de tenir només l’opció de la 
direcció de pujada en tots dos carrils del carrer de Carreras des de l’avinguda d’Esplugues, i afegeix 
que d’aquesta manera hi ha molts vehicles que han d’arribar fins a la rotonda per poder sortir de 
l’avinguda d’Esplugues en sentit descendent, cosa que provoca més col·lapse i que abans del canvi 
no era necessària. Per acabar, afegeix, com a inconvenient al canvi de passar de dos carrils en dues 
direccions a dos carrils amb la mateixa direcció, que actualment des del carrer de Carreras no es pot 
anar en direcció a l’avinguda Diagonal i només es pot anar cap a l’avinguda d’Esplugues, i troba que 
això és també un problema afegit al col·lapse de l’avinguda d’Esplugues. I per tot això proposa 
continuar amb la mateixa situació que hi havia abans d’implantar el carril bici, és a dir amb la doble 
direcció del carrer de Carreras. Per tancar la seva intervenció, expressa la seva queixa perquè, en 
primer lloc, i tenint en compte que responen a les queixes oficials amb 30 dies de marge per 
respondre, cap veí (almenys del tros del carrer de Carreras) no ha rebut cap notificació escrita amb un 
temps prudencial per poder determinar les al·legacions; en segon lloc, perquè considera que s’ha 
comunicat aquest canvi amb molt poc temps de marge (concretament van ser tres dies) i expressa 
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que s’hauria de fer amb un o dos mesos d’antelació segons la seva opinió, i, per últim, perquè creu 
que, si hi hagués un informe tècnic d’aquest canvi, està convençut que seria favorable a l’opinió que 
ell està donant. 
 
El president dona la paraula al senyor Ignasi Ros. 
  
El senyor Ignasi Ros també parla en la seva intervenció de la problemàtica del carrer de Carreras. 
Explica que aquest carrer està situat darrere de la Caserna del Bruc i arriba fins a la carretera 
d’Esplugues, en mig del carrer dels Cavallers i el carrer de Sor Eulàlia d’Anzizu, i és molt curt, de 
només catorze números, i de l’1 al 8 és de dues direccions i la resta, d’una. Tot seguit comenta que, 
tal com explicava el seu veí Ramon Roch en la intervenció anterior, el carrer de Carreras servia per 
descongestionar la rotonda que hi ha a l’avinguda d’Esplugues cantonada Gran Capità, que, a més, 
és la sortida 10 de la ronda de Dalt, ja que els vehicles solien agafar el carrer de Carreras per anar 
cap a la Diagonal o a altres llocs. En referència a tots els inconvenients que ha suposat el canvi que 
ha descrit el seu veí, proposa simplement restituir el doble sentit de direcció del tros de carrer de 
Carreras i deixar el carril bici com estava. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula a la senyora Maribel Gallegos. 
 
La senyora Maribel Gallegos declara que només volia agrair que, després de quatre anys de 
seguiment per unes motos a la vorera del carrer de Constança, finalment s’ha fet un aparcament de 
motos i confirma que funciona.  
 
El president dona la paraula al senyor Francisco Mena. 
 
El senyor Francisco Mena anuncia que vol tractar quatre assumptes: En primer lloc, pregunta per la 
senyalització que s’ha col·locat al carrer dels Cavallers que indica que el carrer és sentit Llobregat i 
no Besòs, com afirma que especifica el Pla de mobilitat. Demana si es pot especificar si aquesta és 
una mesura temporal o definitiva. En segon lloc, exposa la problemàtica que hi ha al carrer de 
González Tablas, on els autobusos que van de baixada paren a la meitat del carrer perquè no tenen 
lloc a la parada final, davant d’uns guals, fet que provoca que la gent que surt del gual hagi de fer 
arribar el morro del cotxe fins al carril central del carrer, situació que implica força perill, ja que al carril 
central els cotxes porten una certa velocitat i no circulen pensant que els pot sortir un cotxe de darrere 
de l’autobús. Demana que es tingui aquesta situació en compte per evitar possibles accidents. En 
referència a una petició que va demanar al novembre de l’any passat, en la qual sol·licitava posar un 
semàfor groc en l’avinguda de l’Exèrcit per poder girar cap a la dreta i pujar pel carrer de González 
Tablas, explica que en el seu moment li van dir que passaven la petició a la Guàrdia Urbana i exposa 
que encara no ha rebut cap resposta. I, per acabar, exposa el tema del projecte referent a Manuel 
Ballbé que tres setmanes abans de l’Audiència Pública van ensenyar per pantalla, projecte del qual 
han demanat una copia i no l’han rebuda. Comenta que, encara que s’han pres algunes mesures, 
continua havent-hi un problema de seguretat de sortida dels garatges cap al carrer, ja que els 
garatges de la part dels edificis que donen al carrer de González Tablas surten des de baix i tenen 
una perillositat important que ha suposat que ja hi hagi hagut diversos accidents. El senyor Francisco 
Mena reconeix que és conscient que ja se’l va informar que aquest projecte segurament no es durà a 
terme en aquesta legislatura, però exposa que considera que el problema de seguretat que ha 
exposat ha de tractar-se, encara que sigui fora del projecte, per evitar més accidents.  
 
El president Francisco Sierra dona la paraula a la senyora Felisa Marco. 
 
La senyora Felisa Marco exposa diversos temes. Comença la intervenció parlant de la massa verda 
del districte de les Corts i expressant la seva disconformitat pel fet que hagi disminuït en els últims 
anys. Explica que, per sort, encara hi ha arbres centenaris al districte i que considera molt important 
conservar-los, entre altres, els de l’antic carrer de la Maternitat, que té un altre nom actualment del 
qual la senyora Felisa Marco no es recorda, encara que sí que esmenta que actualment porta el nom 
d’una dona i aprofita per comentar que no li acaba de semblar bé que s’hagi canviat el nom del carrer. 
A continuació, proposa, ja que ella considera que aquest tipus d’arbres haurien de ser patrimoni de la 
ciutat de Barcelona, en part perquè aporten bellesa i salut als ciutadans, que es faci un registre dels 
arbres amb algunes característiques particulars i d’un valor especial, com ara el pi de les Corts, el pi 
de Mejía Lequerica o els de la Maternitat, es retolin amb informació rellevant i també se sensibilitzi la 
població perquè entengui la importància de conservar-los i s’evitin actes de vandalisme com els 
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grafits que ja s’han observat en alguns arbres del districte. Per tots aquests motius, concretament 
demana que no treguin els arbres de l’antic carrer de la Maternitat ni els pins que estan sembrats de 
fa molts anys al voltant del Camp Nou. També fa referència a la forma com s’està fent la poda dels 
arbres del districte i exposa que ella considera que no es fa correctament i que estan aconseguint que 
els arbres quedin en mal estat després de la poda. Posa com a exemple les moreres del parc de la 
Maternitat, les quals demana que deixin dos anys sense podar. Explica que, en referència a aquest 
tema, ha presentat una instància demanant que els tècnics del Districte de les Corts facin una revisió 
de quins són els criteris de poda, perquè no li sembla bé que es podi una branca gruixuda i esmenta, 
com a exemple de bona pràctica en la cura dels arbres, una figuera que hi ha a la Facultat de Dret, en 
contrapartida de l’anècdota que explica que va viure quan va preguntar a les persones que van talar 
un arbre a l’Institut Frenopàtic per què es talava i assegura que li van respondre que era per evitar 
que caigués sobre un banc que hi havia a sota, ja que l’arbre estava molt inclinat, i la senyora Felisa 
Marco assegura també que van col·locar el banc a sota de l’arbre quan ja estava inclinat. Per acabar i 
pel que fa a aquest punt, proposa que es posin aspres a aquests arbres rellevants i que es 
protegeixin per evitar que els gossos i les persones s’hi puguin apropar. 
 
En segon lloc, la senyora Felisa Marco pregunta si ja hi ha data per a la propera reunió amb el Futbol 
Club Barcelona. I, respecte a les propostes del Futbol Club Barcelona de crear al voltant del Camp 
Nou 3.200 places de pàrquing, 120 places d’autobusos i altres equipaments com ara hotels o oficines, 
que provocaran que hi hagi un volum més gran de persones circulant per la zona, demana que es 
tinguin en compte els espais verds i que s’analitzi curosament i es controli de quants metres quadrats 
disposen per construir tots aquests equipaments. En referència a aquest punt, posa com a exemple el 
que va passar al Frenopàtic, segons el seu punt de vista, quan es van ajuntar dos edificis amb una 
coberta i ara estan fent obres al subsol d’aquest espai i sospita que més endavant poden fer-lo servir 
per construir. Tot seguit pregunta pel projecte que s’està fent en l’espai dels antics Tallers García i 
afegeix que s’han enviat instàncies per informar-se d’aquest assumpte a les quals no han rebut 
resposta. En aquest cas concret, li preocupa que en aquest espai hi hagi un problema de mobilitat, ja 
que creu que no hi ha prou espai per assumir la sortida de gent en cas de perill, l’entrada de vehicles, 
l’entrada dels pàrquings particulars i l’entrada de càrrega i descàrrega, i explica que en aquell mateix 
dia al carrer de Mejía Lequerica amb la Gran Via de Carles III es va crear un col·lapse important que 
creu que s’accentuarà amb el nou projecte.   
 
I, per acabar, en referència a les pintades i grafits als arbres que ha comentat en el primer punt de la 
intervenció, proposa que es faci una campanya de comunicació com la que va fer l’Ajuntament de 
l’Hospitalet, que consistia a pintar els bancs com si fos un grafit i s’especificava que per culpa 
d’aquest acte l’Ajuntament havia de gastar uns diners determinats per restaurar el mobiliari públic. 
Insisteix al regidor Agustí Colom sobre la necessitat d’intervenir-hi de forma immediata, perquè no 
troba normal que totes les persianes de la gent que acaba de posar una botiga estiguin pintades, com 
també ha passat a la paret de maó rústic del seu pàrquing, un material molt difícil de netejar, o el que 
ha passat amb dues escultures blanques del parc de la Maternitat, que són una maternitat i un sagrat 
cor, que també han estat pintades. Per acabar, ressalta la importància de la necessitat de la 
campanya de comunicació que proposava per educar i sensibilitzar la ciutadania del que suposen 
aquestes pintades i afegeix que opina que, en aquest aspecte, el districte de les Corts mai havia estat 
tan malament.  
 
El president dona la paraula al senyor Alfonso Pérez. 
 
En primer lloc, el senyor Alfonso Pérez es presenta com a representant de la unitat tècnica de la 
Comunitat de Carles III i Mejía Lequerica, com a afectat i com a tècnic, per tractar l’assumpte de 
Bonpreu. Pregunta si Bonpreu ja ha presentat el nou projecte, atès que fa un mes va exposar una 
sèrie d’anomalies que no complien les normes i que detalla a continuació. 
 
D’una banda, explica que el passatge al qual tothom fa referència no té aquesta titularitat com a tal 
sinó que la forma correcta d’anomenar-lo és "androna", tal com comentava la senyora Felisa Marco, 
que és un pas privat per una finca, que en aquest cas és la finca número 10.428 que està al carrer de 
Mejía Lequerica, numeració 36 al 48, i al carrer Gran Via de Carles III, del 69 fins al 61, i afegeix que 
es tracta d’una forma d’angle que està dins de l’illa on hi havia els antics Tallers García. El segon punt 
de disconformitat fa referència a la segregació; exposa que, després d’haver-ho estudiat molt 
profundament amb un jurista urbanístic i un de codi civil, han arribat a la conclusió que la segregació 
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és irregular des de l’any 1990, ja que la finca matriu amb numero 8.855 i la finca 34.185, que eren els 
antics Tallers García, estan unides però no tenen vial.  

 
 

Tot seguit parla de la forma com s’efectuarà la càrrega i descàrrega segons una de les versions del 
projecte, i indica que es farà al costat de la IT, que és l’estació transformadora, amb un camió de 4 
metres. Tenint en compte la distància de la IT a la façana del carrer de Gran Via de Carles III, que són 
4,5 metres, el senyor Alfonso Pérez expressa la seva disconformitat sobre aquesta decisió com a veí 
directament afectat i en nom d’altres veïns també afectats, ja que considera que un camió que farà 
descàrregues nocturnes en aquell espai causarà molèsties.  

 
A continuació, apunta que, segons l’article 222 del Pla general metropolità, si es modifica l’estructura 
interior, hi ha un canvi d’edifici i, segons la normativa, hauria de tenir una alçària de planta baixa com 
a màxim de 4,5 metres i l’alçària actual de la façana és de 8 metres. Exposa que han fet 
modificacions a la rampa, que es considera estructura, i que aquestes modificacions no compleixen la 
normativa. No creu que la rampa que volen fer compleixi la normativa que marquen els bombers per 
fer desallotjaments. Respecte a aquest assumpte, continua explicant que dues setmanes enrere, en 
una reunió de propietaris a la qual van assistir representants de Bonpreu com a propietaris de l’antic 
espai Peugeot, aquests representants els van donar explicacions, que el senyor Alfons Pérez 
considera fal·làcies tècniques, a l’entorn de les vies de sortida de bombers, i van indicar que tenien 
pensat que la sortida sigui per la part del darrere. El veí exposa que no considera viable aquesta 
opció, ja que hi ha una rampa que està ocupant la rampa de pàrquing per un costat i una porta de 
sortida d’incendis pensada per treure 500 persones, per l’altre costat. 

 
Per acabar la seva intervenció, recorda que van presentar un escrit el dia 21 de febrer que contenia 
un dossier ben gruixut, i demana i proposa fer una reunió a tres bandes: d’una banda, ells, que serien 
dos arquitectes i el senyor Alfons Pérez, enginyer; l’Ajuntament del Districte de les Corts, d’una altra 
banda, i els propietaris de l’espai, de l’altra, per fer un intercanvi d’impressions per veure com està 
aquest projecte. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula al regidor Agustí Colom per respondre. 
 
A continuació, el regidor Agustí Colom respon a cadascuna de les persones que han intervingut. 
 
En primer lloc, respon a la senyora Carmen Manrique que tenia dubtes a l’entorn del tema de la 
Colònia Castells.  
 
En relació amb l’estat del projecte i el seu calendari, el regidor explica que el reallotjament està previst 
per a finals d’estiu i que estan treballant per poder complir aquests terminis, per exemple, començant 
a fer una prospecció en relació amb la taxació conjunta o com el fet que a finals d’any ja van iniciar el 
procés de compra de l’edifici perquè no estava en possessió de l’Ajuntament del Districte de les 
Corts, per avançar la compra respecte al moment en què estava previst fer-la. Conclou que aquest 
procés està dins del termini previst i que actualment estan posant l’èmfasi a aconseguir que es faci el 
procés de reallotjament i, paral·lelament, s’ha iniciat el procés d’urbanització de l’espai que està buit 
amb una urbanització provisional.  
 
Respecte a l’assumpte de la recollida de signatures, el regidor declara que no en té cap coneixement. 
I, respecte a la idea que cal fer alguna dignificació de l’espai, comenta que ja està contemplat, de la 
mateixa manera que s’ha de fer un projecte de reurbanització definitiu, que serà un projecte previ 
participatiu, en el qual, una vegada estigui definit, s’especificarà el projecte executiu i l’inici d’obres. A 
continuació aclareix que estan treballant en tots aquests calendaris i que es compromet a convocar 
una nova comissió per explicar tots els temps i els processos quan tots els calendaris estiguin definits, 
però que és una tasca complexa perquè cada procés necessita el seu temps d’anàlisi i execució 
específic. 

 
Responent a la qüestió que han plantejat el senyor Ramon Roch i el senyor Ignasi Ros en referència 
a la circulació del carrer de Carreras, el regidor Agustí Colom assegura que hi ha un estudi tècnic de 
mobilitat sense el qual no s’haguessin pogut fer els canvis, però que entén que, una vegada s’ha 
implantat, s’hagi pogut detectar una situació de distorsió a l’entorn. Per això, estan treballant per 
revertir aquesta situació i donar al carrer de nou el doble sentit de circulació. Respecte a l’estudi 
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tècnic, comenta que es va presentar quan es va explicar tota la implantació del carril bici i que els 
carrils que s’estan implantant actualment es van aprovar en el mandat anterior. Posteriorment explica 
el procés que van seguir per a aquest assumpte fa uns quants mesos, que va consistir en una sessió 
on es va valorar la implantació de carrils bici i es van explicitar tots els que s’havien de fer de forma 
més immediata. Després, es treballa amb les associacions de veïns, en aquest cas tant amb la de 
Zona Universitària com la de Pedralbes i, a partir d’aquest treball que es fa amb l’associació de veïns, 
s’entén que el conjunt de veïns de la zona tenen el coneixement de com es farà la implantació i, per 
acabar, una vegada es decideix començar les obres, se n’informa prèviament. Amb aquest exemple, 
el regidor pretén defensar la idea que en aquest tipus de processos se segueixen tota una sèrie de 
protocols amb els quals s’assegura que hi ha coneixement per part de tots els veïns. 
 
En resposta a l’agraïment de la senyora Maribel Gallegos, el regidor Agustí Colom li dona les gràcies 
per haver-lo fet. 
 
El regidor s’adreça directament al senyor Francisco Mena per comentar-li que considera que les 
seves preguntes han estat molt concretes i que es compromet a revisar-les i respondre-les en la 
propera Audiència Pública. 
 
El regidor es disposa a respondre a les qüestions que planteja la senyora Felisa Marco. 
 
El regidor especifica a la senyora Felisa Marco que els tècnics que mantenen la figuera de la Facultat 
de Dret de la Universitat de Barcelona, menció que la senyora Felisa Marco ha descrit com a exemple 
de bona pràctica en la seva intervenció, són els mateixos tècnics que vigilen, poden i fan el 
manteniment en el parc de la Maternitat, que la senyora Felisa Marco ha comentat que està mal 
cuidat, i afegeix que també són els mateixos tècnics que fan les valoracions i les verificacions de 
l’arbrat de la zona. Conclou que, com que sempre es tracta dels mateixos tècnics, que formen part 
tots de Parcs i Jardins de la ciutat de Barcelona, si ho fan bé en un lloc, ho fan bé a l’altre.  
En referència a la catalogació d’arbres, també anuncia que fa molts anys que estan inventariats els 
arbres que són simbòlics i que tenen un significat, i aclareix que a la ciutat de Barcelona els criteris 
sobre quin arbre és inventariable i quin no ho és són decisió de l’equip tècnic de Parcs i jardins. Per 
finalitzar, el regidor remarca que la responsabilitat d’aquest assumpte recau en Parcs i Jardins i que sí 
que considera que es pot fer un seguiment per part de l’Ajuntament del Districte de les Corts, però 
que per part seva no poden fer-hi res més. 
Informa també, en resposta als comentaris de la senyora Felisa Marco, que Barcelona, en els últims 
anys, ha incrementat la massa arbòria i que en els carrers de les Corts i de Sants s’han plantat arbres 
en els últims anys, i apunta que Barcelona és de les ciutats amb més massa arbòria, no només 
d’Espanya sinó d’Europa. També explica que estan fent un pla de canvi d’arbres, perquè hi ha molts 
arbres que resisteixen pitjor el pas del temps, com passa amb els plataners, o que, de vegades, per la 
conjunció de segons quina tipologia d’arbres, quan es posen els uns al costat dels altres, es generen 
problemes entre ambdues tipologies. 
Responent al dubte que es plantejava sobre les obres al Frenopàtic, el regidor assegura que fa les 
obres que pot fer i que en cap cas no podrà incrementar la volumetria si no ho té permès, així com no 
ho podria fer cap veí particular perquè, tal com assegura el regidor, les normes són iguals per a 
tothom. 
Seguint el fil del punt anterior, en el qual el regidor assegura que les normes són iguals per a tothom i 
referint-se en aquest cas a l’establiment dels antics Tallers García, el regidor Agustí Colom declara 
rotundament que en cap moment, per part seva ni de cap entitat, es pot ignorar un pla de bombers i 
que justament és tasca dels Bombers calcular i determinar les mesures de seguretat, i assegura que 
així com es compleixen fermament les decisions de la Guàrdia Urbana o altres organismes com Parcs 
i jardins, quan els Bombers proposen un canvi per temes de seguretat, no hi ha res que pugui rebatre 
aquesta decisió i el seu compliment. En aquest aspecte, el regidor apunta que a la ciutat de 
Barcelona hi ha diversos equips tècnics especialitzats a prendre decisions concretes (com en el cas 
de Parcs i Jardins, que decideixen si un arbre s’ha de salvar, s’ha de protegir, s’ha de tallar, com s’ha 
de tallar, com s’ha de fer, etcètera), que decideixen sobre aspectes específics tenint en compte la 
línia estratègica que marquen els polítics.  
 
Respecte al tema dels grafits, el regidor Agustí Colom agraeix la proposta de la senyora Felisa Marco 
de fer una campanya comunicant el que costa restaurar el mobiliari públic després de les pintades, 
però no creu que als responsables de les pintades els pugui importar gaire i opina que és un 
problema d’educació dels qui que fan les pintades i que ells estan treballant per corregir-ho. Explica 
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que, en referència a aquest tema, que entén que es presenti a l’Audiència Pública perquè és un tema 
recurrent, també s’ha de tenir en compte que ja hi estan treballant i que, en general, a Barcelona no 
tenen dades que hagi empitjorat aquest assumpte i, de totes formes, es compromet a valorar-ho i a 
mirar-s’ho amb l’auditoria. Conclou que si no ha empitjorat la situació en els últims temps és en part 
perquè des de fa temps es prenen mesures com la de donar als grafiters un espai perquè pintin o 
arribar a acords amb ells, a més d’intentar detectar-los amb l’ajuda de la Guàrdia Urbana i el Mossos 
d’Esquadra. Insisteix en la reflexió que trobar la solució a aquest problema no és fàcil, perquè, si no, 
ja s’hauria implantat, però afirma que seguiran treballant-hi. 
 
Per acabar, pel que fa a la resposta de la intervenció de la senyora Felisa Marco, el regidor Agustí 
Colom li demana, fent broma, que li agradaria que abans que acabi el seu mandat li pogués dir 
alguna cosa que hagi fet correctament i li assegura que no té pensat deixar el càrrec fins al final del 
seu mandat.  
 
I, finalment, en resposta al que ha comentat el senyor Alfonso Pérez del projecte que es vol dur a 
terme en l’espai dels antics Tallers García, li comenta, en primer lloc, que saben que aquell espai és 
una androna i li explica que quan a l’Ajuntament del Districte de les Corts es vol fer una anàlisi de les 
condicions de la presentació d’una llicència, utilitzen els tècnics d’urbanisme, els Bombers, els 
comerços, si correspon, la Guàrdia Urbana o assessors jurídics, entre d’altres, segons el que marca la 
normativa, que descriu per cada cas quins són els informes preceptius que s’han de fer i, si no 
demana un informe determinat, és que no es pot demanar perquè així s’ha regulat. Explica que, de 
vegades, es posen uns requeriments més exigents i resulta que després hi ha sentències on hi ha 
normes més generals o hi ha lleis òmnibus que diuen que simplement amb un comunicat ja n’hi ha 
prou o que no calen aquests informes, i això limita la capacitat de coses que es poden fer. Igualment 
exposa que, quan hi ha un informe com ara un informe de mobilitat, podrien sorgir aspectes que 
fossin subsanables o no i, en el cas del projecte de Bonpreu, es van presentar una sèrie 
d’al·legacions que es van passar als equips tècnics, els quals les estan estudiant i informaran de 
quina n’és la resposta. El regidor exposa que el dia 3 de març van tenir una reunió, però explica que 
ni llavors ni en l’actualitat tenen més informació del tema, tot i que assegura que els tècnics hi estan 
treballant. Es compromet a compartir la informació quan estigui disponible i estan pendents de 
l’assumpte i, per tranquil·litzar el senyor Francisco Mena, el regidor exposa que pot consultar al veí 
del carrer del Remei que és diu Aleix si, en el seu cas, va actuar d’aquesta manera, i afegeix que 
només ha passat un mes i que intentaran dir un termini en el qual puguin donar aquesta informació. 
Finalment i per acabar de tranquil·litzar els veïns que estan preocupats per aquest tema, apunta que 
fins que no responguin a les al·legacions la llicència no s’atorga. 
 
El president dona la paraula a la senyora Carmen Manrique per fer un aclariment. 
 
La senyora Carmen Manrique, que plantejava diverses qüestions sobre el projecte de la Colònia 
Castells, demana, com a representant de la comunitat de veïns propietaris d’habitatges del carrer 
d’Entença, 251-261, que, si tenen previst fer un espai d’enjardinament o un projecte de dignificació 
intermèdia, comptin amb ells, ja que afirma que els agradaria estar en qualsevol reunió on es prengui 
una decisió sobre aquella zona, atès que seran ells qui la gaudiran o la patiran. Apunta que ha deixat 
les seves dades a la sol·licitud de torn de paraula perquè puguin contactar amb ella i insisteix que els 
veïns volen estar informats de tot perquè el que es decideixi serà per sempre. 
 
Finalment, el president s’acomiada de les persones assistents i, com que no hi ha més intervencions 
ni preguntes, a les 21.25 hores aixeca la sessió, fet que certifico. 
 
 
 
  Vistiplau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López     Meritxell Cusí Pérez 
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