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ACTA NÚM. 4/2017 
 

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 14 de setembre de 2017 i essent les 19.00 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 de 
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 són presents els consellers senyors i senyores Laura Cañadas Pla, 
Antoni Coll Tort, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura Gol, Rodolfo Mancho Iglesias, 
Cristian Sais Fettahauer, Èric Manzano Casalins, Matías Ramón Mendiola, Jordi Castellana 
Gamisans, Marc Faustino Vidal, Míriam Casanova Domènech i Xavier Cañigueral 
Gonzaáez, la directora de Serveis Generals, la senyora Cristina Suñé i Ruiz; el director de 
Serveis a les Persones i Territori, el senyor Xavier Cubells i Galles; el director de Llicències i 
Espai Públic, el senyor Albert Bassas i Parcerissas; la cap del Departament de Comunicació, 
la enyora Pilar de Luna Polo; l’adjunta a gerència, la senyora Anna Piera Martin; la 
responsable de Democràcia Activa, la senyora Eva Albadalejo Mur; l’intendent de la Guàrdia 
Urbana, el senyor Jordi Verdaguer i Gladich, i l’assessora de la Direcció Tècnica de Premsa, 
la senyora Yolanda Viñals Verdes. 
 
El president dona la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió. Primer de tot, 
demana un minut de silenci en record de les víctimes i de les persones que encara no s'ha 
recuperat dels atemptats del dia 17 d’agost a la Rambla i a Cambrils. A continuació explica 
que, primerament, donarà la paraula al regidor per respondre als punts que van quedar 
pendents a l’Audiència Pública del 7 de juny de 2017, i que després donarà la paraula a les 
persones que han sol·licitat la intervenció mitjançant correu electrònic i a les persones que 
han emplenat els formularis per aquest ordre. Tot seguit, dona la paraula al regidor Agustí 
Colom. 
 
El regidor Agustí Colom agraeix l’assistència i saluda tothom. A continuació, comença a 
respondre a les qüestions que van quedar pendents a la passada Audiència Pública. Avisa 
que a les persones presents a la sala se’ls respondrà públicament i a les persones que no hi 
siguin se’ls contestarà per correu electrònic. 
 
En resposta a la qüestió que plantejava el senyor Pedro Alonso sobre el carril bici de 
l’avinguda del Doctor Marañón i la retirada d’una fletxa de gir obligatori, informa que en 
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aquests moments el carril bici no està acabat per uns problemes amb el constructor i per 
demandes del districte. A més, des de Mobilitat han sol·licitat al districte més precisió en la 
descripció de la demanda per donar continuïtat als dos carrils de circulació de l’avinguda del 
Doctor Marañón senyalitzant una fletxa mixta al carril dret, i a partir d’aquesta informació 
estudiaran la viabilitat de la demanda. A la sol·licitud de posar autobusos dobles a l’estiu per 
reforçar el servei, respon que dins del pla de millora de l’estiu l’oferta de bus per a Barcelona 
es va preveure l’increment tant en nombre com en dimensions a la línia D20. 
 
A la qüestió plantejada per la senyora Concha Manrique en relació amb els cables que 
pengen a l’espai urbanitzat de la Colònia Castells, exposa que, com que encara no s'han 
enderrocat totes les finques, els cables hi són de manera provisional. De moment s’han 
posat algunes brides perquè quedin més subjectes, però fins que no s’acabi la 
reurbanització aquests cables no es podran retirar. 
 
A les diverses preguntes plantejades per la senyora Ana Ramón, el regidor comenta 
primerament que els aparells gimnàstics per a adults dels jardins de Bacardí que tenen la 
bicicleta massa alta, no hi ha possibilitat d’alterar-ne l'alçada ja que els esmentats aparells 
són de mida i ergonomia estàndard. En referència als arbres afectats pel pugó, diu que 
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins té la idea de substituir tots aquests arbres excepte dos 
o tres de gran aparença. Afegeix que en èpoques de proliferació es fan campanyes de 
desinfestació i que, pel canvi de normativa, s’estan utilitzant tractaments biològics menys 
perillosos per a la salut. Sobre una placa als jardins de Ceràmiques Vicens que perdia aigua 
manifesta que s’ha fet una inspecció i s’ha comprovat que no hi havia cap pèrdua. En 
qualsevol cas, comunica a la veïna que si avisa de més pèrdues ho tornaran a revisar. En 
quan a unes plaques enfonsades davant de l’aparcament per entrar als jardins de Bacardí i 
a uns bancs trencats, informa que ja s’han reparat. En referència a la presència de rates al 
jardí de la residència explica que, malgrat no haver-hi trobat res, s’ha tornat a avisar 
l’Agència de Salut Pública perquè estigui al cas.  Al comentari que assegura que hi ha fanals 
que tenen cables per fora, el regidor indica que, per a enllumenat públic, s’ha programat i 
dotat econòmicament el soterrament d’aquests cables abans de final del 2017. Sobre el 
tema dels arbres morts al carrer de Benavent, explica que a la propera campanya, d’octubre 
a maig, es plantaran vuit arbres: dos que restituiran els arbres morts i sis plantats en 
escocells que estan buits. El mateix es farà al carrer de Felipe de Paz, on es plantarà un 
arbre en un escocell buit i se’n reposaran dos de morts. També s’han repintat tres bancs a 
travessera de les Corts Bacardí. 
 
El president dona pas a les intervencions demanades per correu electrònic. En primer lloc, 
dona la paraula a la senyora Núria Marín. 
 
La senyora Núria Marín, primerament comenta que estan enderrocant un edifici al costat de 
casa seva, al carrer de Numància. Com és normal, han posat una bastida que queda just al 
costat del seu balcó. Va consultar al Col·legi d’Aparelladors si hi havia alguna normativa en 
aquesta matèria, i li van respondre que només és necessari un tendal de dalt a baix per 
reforçar la seguretat dels vianants. Ara planteja a l’Ajuntament la seva queixa i aporta una 
possible solució: es podrien col·locar als laterals de la bastida unes plaques metàl·liques o 
uns taulons de fusta per dificultar l’accés a les finques del costat. Demana a l’Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant el Districte, que aprovi una normativa com la següent: “Les bastides 
que es posen al costat de domicilis habitats hauran de complir aquesta normativa”, per evitar 
els freqüents assalts als domicilis. Com a segon punt, explica que fa un any, i com a 
representant de l’Associació de Veïns, va fer una pregunta a propòsit de les antenes de 
telefonia al districte, arran de la instal·lació d’una nova antena a la cantonada de gran via de 
Carles III amb travessera de les Corts, sense el consentiment dels veïns, una zona amb 



 

3 
 

molta contaminació electromagnètica. Afirma que aquesta mateixa intervenció l’ha fet a 
plenaris, en altres audiències públiques, a la Comissió Consultiva de Medi Ambient i 
Urbanisme i a tots els grups polítics de l’Ajuntament. A més, han presentat set instàncies 
que s’han respost, però troba a faltar fets. Explica que han aconseguit dues inspeccions i 
dues reunions, i el compromís d’una tercera que esperen des de fa cinc mesos. Manifesta 
que l’increment de la contaminació electromagnètica al barri, a Barcelona i a la societat en 
general és una evidència, i, basant-se en múltiples estudis tècnics i científics, afirma que 
aquesta contaminació repercuteix en la salut, malgrat que els informes oficials minimitzen 
aquests efectes. Posa en relleu la manca de sensibilitat dels representants i la falta de 
control de les antenes. Considera que una manera d’afrontar el problema és no amagar les 
antenes i que els veïns puguin conèixer on estan col·locades. Posa com a exemple de la 
repercussió de la radiació electromagnètica en la salut una malaltia anomenada sensibilitat 
electromagnètica, inclosa dins del grup de síndromes de sensibilització central, on hi ha, a 
més, la fibromiàlgia, la fatiga crònica i la sensibilitat química. Conclou que l’electrosensibilitat 
està directament relacionada amb la contaminació electromagnètica i que a les ciutats el 
50% d’aquesta contaminació prové de les antenes; també, que aquesta malaltia està lligada 
a la sensibilitat individual i que afecta més els joves. Aporta més dades sobre aquest tipus 
de contaminació i considera que ens hauríem de preocupar de la contaminació 
electromagnètica com ja es fa per la produïda pels cotxes. Expressa la seva preocupació per 
la desprotecció dels ciutadans ja que la normativa és de l’any 1999. Anuncia que al 2020 
arribarà la tecnologia 5G, que funciona amb antenes molt petites que ni tan sols es veuran. 
A més, diu que aquestes antenes ja estan col·locades als carrers a l’alçada del segon pis. 
Demana, per part de l’Ajuntament, conscienciació i informació als veïns quan s’instal·li una 
antena no només al costat de casa, ja que la radiació arriba fins més enllà de 400 metres. 
També sol·licita a l’Ajuntament que faci seguiment i que informi els veïns del nombre 
d’antenes que hi ha al barri. Es queixa que s’està fent un recompte i que, després de més de 
cinc mesos, encara no tenen resposta. La senyora Núria Marín calcula que al barri (no al 
districte) hi ha unes seixanta estacions de telefonia amb tres antenes com a mínim a 
cadascuna. Confia que aviat es faci la reunió prevista a la qual es va comprometre el senyor 
Frederic Ximeno. Informa que a la casa del costat de l’escola Ausiàs March han amagat 
l’antena que hi havia. Insisteix a demanar al Districte que col·labori, que informi, que vigili, 
que controli, i també ho fa a l’Ajuntament de Barcelona, ja que hi ha moltes normatives que 
donen prerrogatives a l’Ajuntament per actuar. Deixa una instància en la qual figuren totes 
aquestes normatives. Seguidament, pregunta sobre la 5G: si està instal·lada al barri, si hi 
haurà període de prova, si s’avisarà els veïns. I, finalment, s’interessa per la instal·lació de 
wifi als carrers de Barcelona: qui l’ha demanat, si és un servei per als turistes, a qui beneficia 
i si han preguntat a algú per instal·lar-la. 
 
El president dona la paraula a la senyora Concha Manrique. 
 
La senyora Concha Manrique s’interessa per la Colònia Castells. Primerament, pregunta per 
la data de desallotjament i trasllat dels habitants de la Colònia Castells al nou edifici, acabat 
ja fa un temps. A continuació, demana que per evitar l’ocupació de les cases que quedaran 
buides, el mateix dia que s’efectuï el trasllat s’enderroqui la teulada. Explica que aquesta 
petició la fa perquè a la primera fase (encara hi havia l’equip de govern anterior) va passar 
això: com que no van enderrocar les cases, foren ocupades dues vegades, cosa que va 
donar molts problemes. Així mateix, sol·licita que quan tots els veïns hagin estat desallotjats, 
el mateix dia enderroquin les parets i netegin el terreny. La senyora Concha Manrique també 
espera que hi posaran alguns bancs i arbres de manera provisional, com es va fer a 
l’anterior legislatura, en què es posaren jocs infantils, alguns bancs i vuit acàcies que ja han 
crescut una mica. Manifesta conèixer que ara no hi ha diners per fer el disseny definitiu de la 
plaça i que aquest trigarà com a mínim dos o tres anys, però malgrat això el Districte ha 
instal·lat provisionalment uns jocs infantils pintats al terra, uns bancs i uns horts urbans, i 
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dedueix que en la part que quedarà lliure posaran algun banc i alguna paperera, i demana 
alguns arbres que ja hauran crescut quan es faci el disseny definitiu de la plaça. En tercer 
lloc, parla de la preservació de la memòria històrica de la Colònia Castells: explica que totes 
les cases estan reformades, o bé s’ha pujat un pis o bé s’ha construït al pati de darrere, i per 
demostrar-ho els propers dies els farà arribar unes fotos. Per tot això, demana que es faci un 
petit monument amb una placa o una foto antiga de quan la Colònia Castells estava al seu 
esplendor més un text explicatiu, record més fidedigne que no pas deixar alguna casa. 
D’altra banda, diu que tota aquella illa de cases és zona verda però que l’Ajuntament ha 
cedit una petita part a l’escola Paideia, que és una escola privada, i els pares d’alumnes van 
decidir fer una escola que fa dos anys que funciona. Conclou que si s’ha cedit un quart del 
terreny destinat a zona verda a l’escola Paideia i deixen algunes cases per preservar la 
memòria històrica, quedarà molt poc espai per a la plaça i fa vint anys que la reivindiquen, i 
a més s’ha de tenir en compte la contaminació del carrer d'Entença. Finalment, reitera la 
petició de formar part de la comissió que es creï per decidir el disseny de la plaça. 
 
El president cedeix la paraula al regidor Agustí Colom per respondre a les persones que es 
van inscriure mitjançant correu electrònic. 
 
El regidor Agustí Colom inicia la seva intervenció responent a la senyora Núria Marin. Pel 
que fa a la primera qüestió, reconeix que no hi ha reglamentació sobre aquest tema. 
Expressa la voluntat de traslladar aquesta preocupació que tots comparteixen perquè 
s’estudiï, i, si es considera convenient, que els experts articulin els elements de seguretat de 
les bastides. Afegeix que normalment és la mateixa comunitat de propietaris qui s’encarrega 
d’establir les mesures de seguretat, però que és necessari buscar una fórmula perquè una 
bastida no suposi un perill per a la seguretat dels veïns. Quant a les antenes de telefonia, 
reconeix que van mantenir una reunió amb el Districte i amb el senyor Frederic Ximeno, 
comissionat d’Ecologia Urbana, qui es va mostrar molt interessat pel tema. Es va 
comprometre a fer un retorn en tres mesos però es considerà que per la proximitat de l’estiu 
es faria al setembre, cosa que no es va comunicar als interessats. El regidor es compromet 
a convocar una trobada al més aviat possible. Per concloure, explica que la instal·lació de 
wifi a Barcelona no és un servei per als turistes sinó per al conjunt els ciutadans, a més de 
ser una demanda social i un punt del programa electoral. 
 
A la senyora Concha Manrique li confirma que, segons el termini previst, el reallotjament es 
farà abans de final d’any. Informa que en aquests moments s’ha fet la taxació conjunta, 
s’han enviat a tots i cadascun dels veïns i veïnes els imports i es podran fer les al·legacions 
corresponents. Se suma a la preocupació de la senyora Concha Manrique per una hipotètica 
ocupació de les cases buides i manifesta la intenció de treballar per evitar-ho. Pel que fa a la 
reurbanització de l’espai, la superfície del qual és de deu mil metres quadrats, el Districte es 
va comprometre a iniciar un procés participatiu en el qual podran col·laborar diferents 
persones i entitats. Informa que, efectivament, el Districte preveu preservar la memòria 
històrica però entenen que això requereix alguna cosa més que un monument i una placa, 
per això preveuen la possibilitat de preservar algunes cases, que tindran alguna funció, per 
simbolitzar una idea del significat d’aquest espai. Finalment, conclou que aquestes qüestions 
es determinaran en el procés participatiu esmentat, i que la normativa permet un determinat 
percentatge de construcció dins d’una zona verda, la qual cosa es compleix en aquest cas. 
Respecte a l’escola Paideia, l’única estructura que ocupa la zona verda és el pati. D'altra 
banda, la durada de la cessió és de vuit anys, i manté que seran respectuosos amb la 
continuïtat institucional, i que quan venci ja es veurà què es fa. 
 
El president Francisco Sierra dona pas als torns de paraula que s’han sol·licitat emplenant el 
full per intervenir. En primer lloc, dona la paraula al senyor Pedro Alonso. 
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El senyor Pedro Alonso recorda que hi ha una reunió pendent per parlar de la xarxa 
ortogonal d’autobusos. El primer trimestre de l’any es va fer una exposició d’alguns canvis 
en algunes línies i, per causa de les diferents opinions, sol·licita una reunió entre el Districte, 
TMB i els veïns interessats per definir com han de quedar la línia 54 i d’altres. A continuació, 
comunica al Districte i a l’Ajuntament de Barcelona, en nom de la plataforma SOS Gent 
Gran, que en el concert sobre serveis socials la Generalitat està donant la gestió de les 
residències de gent gran a l’empresa que ofereix el preu més baix, la qual cosa suposa una 
rebaixa en la qualitat dels serveis. Fa que augmentin les reclamacions sobretot a les 
residències de Barcelona i l’àrea metropolitana. Informa que la missió de la plataforma 
esmentada és defensar la gent gran perquè els familiars no s’atreveixen a fer-ho. Demana a 
l’Ajuntament que s’impliqui en les concessions i que vigili els protocols establerts. Exposa i 
lamenta diverses situacions d’abandonament que es produeixen a les residències per causa 
de la manca de personal. Pensa que les poques residències que dirigeix l’Ajuntament 
funcionen millor que les controlades únicament per la Generalitat, i creu que per aquest 
motiu s’han de remunicipalitzar les residències de Barcelona, la qual cosa s’aconsegueix 
mitjançant el Consorci de Serveis Socials. Seguidament, diu que no s’oblida que el centre 
cívic de Riera Blanca s’anomena així i no Trias i Peitx, nom pel qual no el coneix ningú. I, 
finalment, fa públic el seu reconeixement i agraïment a la Gerència del Districte per la seva 
diligència i actuació davant un problema al passatge de Xile: els veïns van fer una 
reclamació per la mort d’uns arbres, i un mes després s’han tret els arbres morts, s’han tapat 
els forats i a la propera plantada es replantaran els deu arbres amb una altra espècie més 
eficaç. 
 
El president dona la paraula al senyor Roberto de Dalmases. 
 
El senyor Roberto de Dalmases comunica que parla en nom de la comunitat de propietaris 
del carrer del Pintor Ribalta, 19, de la qual és president, i es queixa de la progressiva 
degradació dels Jardins d’Ernest Lluch. Exposa que hi ha grups de joves que probablement 
no són del barri, i que juguen a futbol, posen la ràdio a gran volum, fan botellón, i fins i tot 
s’han trobat xeringues. Aquesta situació empitjora a la nit, ja que s’hi estan des de les dotze 
fins a les quatre o les cinc de la matinada. Com que és un pati tancat, el soroll ressona molt i 
sembla que estan dins de casa. Truquen sovint a la Guàrdia Urbana, però com que no hi ha 
una vigilància sistemàtica això no resol el problema. Afegeix que a tot això se sumen els que 
matinen o surten de la sala de festes que hi ha a l’avinguda del Doctor Marañón, i a les sis 
de la matinada comencen de nou les molèsties. Com que allà se senten còmodes, cada 
vegada hi va més gent. No sap quina pot ser la solució: suggereix que una d'aquestes podria 
ser augmentar la vigilància, i l’altra tancar el parc. 
 
El president dona la paraula al senyor Ferran Arruga. 
 
El senyor Ferran Arruga, que ve acompanyant el senyor Dalmases, ratifica tot allò que ell ha 
dit. Afegeix que, a més, hi ha hagut freqüents robatoris, i s’hi han trobat fins i tot drogues. 
Declara que és la primera vegada que assisteixen a una audiència pública, i, per tant, no 
sabien que s’hi fan moltes propostes concretes. Aporta dues possibles solucions avançades 
pel senyor Dalmases: intensificar la vigilància i mentrestant arribar a un acord amb la resta 
de comunitats que donen als jardins d’Ernest Lluch per poder tancar-los. 
 
El president dona la paraula al senyor Ramon Arcau. 
 
El senyor Ramon Arcau comença dient que és un gran seguidor de l’ordenança de mesures 
per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, especialment 
en tot allò referent als grafits i pintades, i a continuació llegeix diversos articles d’aquesta llei. 
Es queixa, ja que a les seves demandes relacionades amb aquest tema, fetes el dia 7 de 
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juny, només li van fer cas en un 50%: sol·licitava l’aplicació d’aquesta ordenança a dues 
pintades, però només en van repintar una. L’altra, que per a ell és la més ofensiva, continua 
al mateix lloc, a un establiment del carrer de Vilamur cantonada amb el carrer de Solà. 
Seguidament, descriu la pintada de la qual, a més, torna a portar una foto: dibuixada amb 
tinta vermella i en grans caràcters diu “mossos fora!”, amb les dues esses de la paraula 
mossos que són les dues s de les SS nazis. Afegeix que aquesta pintada està en un lloc 
molt concorregut i que molta gent estima els Mossos d’Esquadra, que aquest cos ha rebut 
una medalla d’or encara que hi ha persones a l’Ajuntament que no hi hagin volgut participar 
perquè diuen que són elements repressius. Considera que si la pintada digués “Messi fora” 
ja estaria esborrada. Reitera la seva demanda que s’esborri la pintada, i si els propietaris no 
volen o no tenen diners que ho assumeixi l’Ajuntament. 
 
El president dona la paraula al senyor Àlex Vallejo. 
 
El senyor Àlex Vallejo informa que, el 30 de juny de 2017, davant d’una consulta prèvia dels 
veïns de les Corts, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va presentar el seu informe 
sobre el projecte de la Fundació Sant Josep Oriol a les Corts, i, en relació amb la protecció 
dels jardins, diu el següent: “Aquesta sindicatura no pot entrar en les al·legacions tècniques 
plantejades a l’expedient, però considera convenient per l’interès general fer alguna 
consideració sobre la improcedència de l’atorgament de la llicència perquè el projecte i el pla 
vulnera el Pla especial de la protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a 
l’àmbit del Districte de les Corts, que estableix la conservació dels jardins. L’article 7 del Pla 
especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona pel Districte 
de les Corts, estableix en l’article 5è que les normes del pla s’interpreten ampliant el seu 
contingut i finalitat de protecció al conjunt dels edificis amb valors històrics, artístics i 
monumentals. Ha de prevaldre sempre la interpretació que ofereixi una solució més 
favorable per a la millor conservació de l’edifici o element per protegir, i en cas de 
discrepància entre la documentació gràfica de les fitxes urbanístiques i l’escrit, preval la 
gràfica”. El senyor Vallejo explica que aquest informe és totalment aplicable al nou 
avantprojecte presentat pel Bisbat de Barcelona fa uns mesos respecte al projecte de la 
Fundació Sant Josep Oriol al districte de les Corts. Considera que l’informe de la síndica és 
clar i està en la línia d’allò que demanen els veïns de les Corts: que l’Ajuntament aturi la 
destrucció del jardí esmentat encara que sigui una propietat privada, i que si aquesta 
destrucció es duu a terme serà amb la complicitat dels polítics. Sol·licita al Govern que sigui 
coherent, ja que en campanya va demanar el vot dels ecologistes, i Ecologistes en Acció 
demana a Facebook la no-destrucció del jardí del carrer de Galileu. Cita l’aprovació per 
unanimitat al Consell Plenari del Districte de les Corts, del dia 7 de juny, de dues 
proposicions presentades per la CUP i Cs, en què sol·licitaven al Govern el foment del 
diàleg amb els veïns per arribar a un consens. Finalment, demana el compliment d’aquest 
acord, i per vehicular-ho proposa la creació d’una comissió amb presència de representants 
dels veïns i membres del consistori, prèvia a la presentació del pla especial, per poder tenir 
la possibilitat de dir-hi alguna cosa. Demana, a més, si es té constància de la queixa 
presentada a propòsit de l’arbre malmès que es considerava protegit per l’anterior pla 
especial, i si s’ha pres alguna resolució en aquest tema. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula al regidor Agustí Colom per respondre a les 
primeres cinc intervencions. 
 
El regidor Agustí Colom comença responent al senyor Pedro Alonso. Informa que el 
monogràfic està previst pel mes d’octubre, i suposa que aviat rebran la convocatòria amb la 
data concreta. En relació amb el tema de la gent gran, manifesta que està d'acord amb el 
senyor Pedro Alonso i admet que quan és l’Ajuntament qui ha gestionat les residències els 
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resultats han estat favorables. Malgrat això, informa que no es preveu la remunicipalització 
de les residències. Assenyala que mitjançant el Consorci de Serveis Socials s’està treballant 
per fer prevaldre els criteris de l’Ajuntament. Explica que a l’Ajuntament han introduït 
clàusules socials en la contractació, que fan que a l’hora de l’adjudicació siguin criteris de 
qualitat, serveis i condicions els elements decisoris, i no el preu. El regidor explica que fa 
anys va publicar un treball en què analitzava les diferents residències i concloïa que els avis 
estaven millor atesos i que el sou de les empleades (són bàsicament dones) era més alt en 
aquells establiments gestionats directament per l’administració pública (en aquest cas la 
Generalitat) que en els externalitzats, i que tot plegat redundava en unes millors prestacions. 
Recomana que se sigui exigent amb les diverses administracions perquè exerceixin les 
competències que els corresponen en les millors condicions possibles. Acaba dient que no 
es pot demanar a l’Ajuntament que vagi assumint competències per resoldre les mancances 
d’altres administracions. Pel que fa al tema de Riera Blanca, torna a reiterar que en aquest 
mandat no està previst el canvi de nom. 
 
En relació amb els jardins d’Ernest Lluch, indica que la Guàrdia Urbana ja ha pres nota i 
aclareix que no es pot posar més vigilància per manca de recursos, però que si hi ha alguna 
situació que permeti detectar alguna de les circumstàncies esmentades estaran pendents 
per resoldre-les. Comenta que per tancar l’espai són necessaris acords entre les comunitats. 
 
Responent al senyor Ramon Arcau, explica que les multes s’imposen a les persones que fan 
la pintada, mai al propietari privat que les pateix. Comenta que el fenomen del grafitisme és 
un problema general a moltes ciutats, però que és impossible mantenir una vigilància 
constant. Informa que l’Ajuntament no neteja cap pintada de propietaris privats, només fa 
aquesta pràctica a espais i edificis públics, però que en aquesta pintada en concret ho 
valoraran. 
 
Al senyor Àlex Vallejo li ofereix tot el diàleg i més amb els veïns. Explica la situació actual, 
tenen una proposta del Bisbat de fer un canvi d’ús en el pla especial, la qual cosa els exigeix 
elaborar un nou pla especial. La llicència que li va atorgar l’Ajuntament és per l’ús anterior, 
no pel nou, i en una reunió ja se’ls va avisar que si volien canviar l’ús no podien exercir l’ús 
d’aquesta llicència. Reconeix que en aquests moments no han reiniciat les obres, i no consta 
que hagin presentat un projecte de pla especial. Respecte a la constitució d’una comissió, 
no hi posa cap problema. Diu que, de fet, ja n’existeix una d’informal, però que no té cap 
inconvenient a donar a les reunions que mantenen el nom de comissió, i perquè aquesta 
sigui més efectiva, suggereix que hi participin les tres parts: veïns, Bisbat o Fundació i 
Ajuntament a través del Districte. Recorda que l’Ajuntament ha treballat per arribar a un 
consens. Sobre l’arbre, explica que es va trencar i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, 
encarregat d’aquests temes, va decidir que es retirés. Per aclarir aquesta qüestió, informa 
de l’existència d’un protocol anomenat Norma Granada, que determina un valor per a cada 
arbre mereixedor de ser conservat. L’entitat que vetlla per l’arbre ha de fer un dipòsit, i si 
l’arbre es deteriora l’entitat ha de fer front a una penalització perquè no recupera el dipòsit 
entregat. 
 
El president Francisco Sierra prega als futurs intervinents que si tenen temes coincidents als 
ja exposats siguin breus. A continuació, dona la paraula al senyor Alejandro Arias. 
 
El senyor Alejandro Arias comenta que vol fer dues petites aportacions a temes ja tractats, 
però que primerament començarà pels que havia indicat. Agraeix que tota la documentació 
referent a la participació estigui publicada. A continuació, mostra el seu interès per les 
comissions sectorials i els mecanismes per poder participar-hi. El regidor demana més 
concreció, i el senyor Arias aclareix que l’interessa la relativa a presidència, drets de la 
ciutadania, participació, seguretat i prevenció, concretament la part de drets de la ciutadania. 
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Afegeix que s’havia comentat que en altres districtes ja s’estava posant en pràctica aquesta 
participació ciutadana en temes com, per exemple, els pressupostos. En segon lloc, 
pregunta quan es posaran en marxa les antenes cibernàrium, que no són antenes 
electromagnètiques sinó de comunicació, informació i formació. En teoria començaran a 
funcionar quan s’acabi la futura biblioteca del districte, equipament que estava previst tenir 
enllestit a la tardor. S’estranya que la tardor pràcticament ha arribat i continua sense poder 
gaudir-ne. Li agradaria conèixer els motius d’aquest retard. Seguidament, s’interessa per 
l’Ateneu de Fabricació; troba que la publicitat que es fa de les activitats que ofereix és 
insuficient. Seguidament, introdueix el tema de l’Open Data del districte. Comenta que 
l’Open Data BCN ha renovat una mica el web a escala de Barcelona, però a escala de 
districte hi troba molt poca informació. Ha vist 424 datasets, és a dir, fitxers dels quals es pot 
obtenir alguna informació, però dels diferents barris del districte de les Corts no hi troba res. 
Proposa que al districte es treballi informació per publicar-la dins dels datasets. Per acabar 
vol fer referència a dues qüestions tractades en aquesta audiència pública. La primera és la 
radiació electromagnètica; informa que treballa en una empresa de telecomunicacions i 
havent sentit parlar anteriorment d’aquest tema, s’ofereix a col·laborar en tot allò que sigui 
necessari, fins i tot aportar-ne informació. Comenta que, per exemple, als domicilis 
particulars si se suma la radiació produïda pels microones i per les wifi dels veïns, hi ha més 
radiació que la que produeix una antena de les instal·lades als carrers. Explica, també, que 
les antenes de 5G produeixen menys radiació que les actuals. Finalment, manifesta que 
està d'acord amb el senyor Alonso pel que fa a la municipalització de les residències de la 
gent gran. Acaba d’informar-se sobre el tema i comprova que ajuntaments grans, com per 
exemple Madrid, tenen aquests serveis municipalitzats. Pensa que si això es fa a Barcelona 
serà més fàcil fer realitat la residència del carrer de Benavent. 
 
El president cedeix la paraula a la senyora Marta Prats, que parlarà sobre els jardins 
d’Ernest Lluch. 
 
La senyora Marta Prats avisa que serà molt breu en la seva exposició perquè els senyors 
que han parlat anteriorment ja han dit el mateix que ella volia explicar. Ha portat una carta 
que ha rebut d’uns altres veïns i pensa que aquest tema s’ha de prendre molt seriosament. 
Informa que han fet una actuació bastant assídua amb Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana 
que va anar molt bé, però s’ha abandonat perquè tenen altres feines, cosa que ella entén 
perfectament. No obstant això, creu que haurien de tornar a dur a terme aquestes 
actuacions perquè va reduir molt aquest fenomen. Informa que fa sis mesos es va reunir 
amb els senyors Cambronero i Coll per tractar el tema del tancament del parc. Per 
demostrar que aquesta polèmica fa anys que existeix, recorda que a l’època del senyor 
Hereu o de Convergència ja se’ls va oferir als veïns si volien tancar-lo. La senyora Prats 
sol·licita, en primer lloc, tornar a demanar als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana que 
s’ho mirin, i, en segon lloc, convocar una reunió a la qual poden també assistir aquests 
senyors que han parlat abans per fer una actuació. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula al senyor Josep Maria Guillumet. 
 
En primer lloc, el senyor Josep Maria Guillumet diu que a l’associació de veïns han fet un 
petit escrit sobre el Pla de mobilitat dels carrils bici, que ara llegirà i que després deixarà a 
l’audiència pública. En segon lloc, passa a llegir l’escrit: “Tots els districtes, barris, 
associacions de veïns i veïnes, estem molt indignats amb la implantació dels carrils bici a 
tota la ciutat. Com a mostra, només cal llegir l’article de La Vanguardia el 4 de setembre 
passat . Ja sabem que un dels grans objectius del Govern actual és triplicar durant aquest 
mandat la xarxa de carrils bici, i per aquest motiu s’està implementant a molts carrers on 
només té sentit pel nombre de metres lineals que suma per arribar a l’objectiu de disposar 
de més de 250 kilòmetres de carrils bici, sigui al cost que sigui i no per la necessitat real i 
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consensuada amb els ciutadans d’implantar-los. Tenint en compte que aquest govern és tan 
partidari de fer processos participatius, s’ha muntat tota aquesta xarxa sense exposar, molt 
sovint, el projecte global, ni discutir-lo amb les associacions a escala de barri, s’ha donat 
informació de vegades, però la mínima, i en cap cas s’ha dut a terme un fòrum obert i 
participatiu de diàleg i debat. Quan es demanen canvis o millores, la resposta sempre és 
que tot ho decideixen serveis de mobilitat de la casa, de servei central, de la Casa Gran, a la 
qual els veïns del barri i les associacions no tenim accés, tot i intentar-ho. Pel que sembla, 
els districtes de vegades tampoc no hi tenen accés, ja que no podem dir res ni opinar, i han 
d’acatar el que diu la Casa Gran. En molts casos, els tècnics municipals del Districte i la 
Guàrdia Urbana ens han donat la raó en les nostres aportacions, i fins i tot en alguna visita 
dels regidors i regidores al barri han assegurat que traslladarien les queixes dels veïns a 
Mobilitat, però ni tan sols el regidor o regidora del districte pot fer res contra la muralla que 
l’Àrea de Mobilitat ha aixecat per no canviar ni un sol punt en el seu pla d’actuació dels 
carrils bici. Sí, sí, molts carrils bici en carrers que no ho necessiten perquè podrien ser zones 
30 compartint espais cotxes i bicis a causa del poc trànsit rodat; sí, molts carrils bici amb 
pendents importants on has de ser atleta per poder fer la pujada; sí, carrils bici posats enmig 
de carrers amb dos sentits on la seguretat del ciclista és escassa; molts carrils bici en 
voreres d’una gran amplada amb separació de vianants que s'han baixat a la calçada i han 
eliminat aparcaments de càrrega i descàrrega, zona verda i aparcaments. I mentrestant el 
Bicing no creix, esperant que es convoqui l’etern concurs. L’Ajuntament no presenta ni porta 
a debat on aniran les noves parades de Bicing; és tota una incògnita, i estem segurs que un 
dia ens les trobarem col·locades sense cap tipus de participació ciutadana. I sobretot i el que 
és més important, no es multiplica el transport públic, que és el que realment faria que la 
gent deixés el cotxe a casa i evitaria la contaminació atmosfèrica. Les freqüències continuen 
sent molt escasses, i no parlem dels dies festius, que encara es nota molt més. El transport 
públic el podem agafar, a part dels usuaris del Bicing, altres tipus de persones que sembla 
que aquest govern no té en compte com són els pares i mares amb els seus fills i filles, els 
avis i les àvies, totes les persones amb capacitat diferenciada, i els que no saben anar en 
bici o tenen por tant del trànsit rodat com dels altres ciclistes que van a tot drap. Aquest petit 
escrit va dirigit a aquesta audiència pública, però també demanem que s’elevi a altres 
serveis de la casa, com el de Mobilitat, i als altres districtes i al Ple de Barcelona. Demanem, 
finalment, en relació amb aquest tema, que revisem tots els carrils bici implantats. Ara que 
n’hi ha molts potser és l’hora de fer una reflexió sobre aquests carrils, de veure quins 
funcionen, quins petits canvis es poden implantar, i que els que estan en projecte es 
discuteixin tenint en compte els ciutadans i les associacions que han de participar en la 
concreció dels carrils bici. I, també, pensar en tot aquest tema del transport públic, ja que el 
considerem insuficient. Reitera la intenció de donar l’escrit a l’audiència pública amb unes 
anotacions que ha fet. 
 
El president dona la paraula al senyor Daniel Navajas. 
 
El senyor Daniel Navajas, que és el president de la comunitat de veïns del carrer de 
l'Equador, 55-69, vol intervenir en relació amb la Colònia Castells. En primer lloc, dona 
suport la senyora que ha parlat anteriorment sobre aquest tema. El senyor Daniel Navajas 
vol incidir fonamentalment en dos aspectes: que la Colònia Castells sigui realment zona 
verda i que es minimitzi al màxim la contaminació acústica. En relació amb aquest últim 
aspecte, agraeix al senyor Toni Coll la llarga entrevista mantinguda abans de l’estiu en la 
qual van poder modular les actuacions previstes i que va eliminar bona part de la possible 
contaminació acústica. Conclou demanant dues propostes concretes: la primera és que a 
mesura que es vagi actuant a la Colònia Castells es plantin arbres que facin ombra a l’estiu i 
sol a l’hivern, com per exemple mèlies o arbres que perden la fulla. I, en segon lloc, sol·licita 
que qualsevol actuació que es faci no generi més soroll. Finalment, voldrien participar en la 
reurbanització. 
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El president dona la paraula a la senyora Ana Ramón per parlar de diverses coses. 
 
Primerament, la senyora Ana Ramón agraeix als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana 
la protecció de la ciutadania i desitja que l’alcaldessa posi més i millors mitjans per la seva 
seguretat personal. Entrant en matèria, comença referint-se als jardins de Josep Goday, on 
aquests últims dies no es tanquen les portes, perquè són les dues de la matinada i encara hi 
ha xivarri, i apunta que potser salten la tanca. Respecte al parc de Ceràmiques Vicens, a la 
sortida del pàrquing, està tot ple de grafits, i pregunta si seria possible fer una neteja ja que 
és tot de vidre. Pel que fa als jardins de Bacardí, segons té entès, el pipican es comença al 
setembre o octubre, però a més s'ha de fer una remodelació de l'espai. Creu que necessita 
una transformació, ja que està molt deteriorat i ha quedat obsolet. Es queixa de l’actitud dels 
indigents que van amb els gossos deslligats, fet que els ha obligat a avisar a Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana, i que al juliol un gos va mossegar un nen. Apunta que aquests 
gossos no estan vacunats. Aquests gossos, si no van deslligats, els porten lligats als carros, 
la qual cosa és maltractament animal. Porta una foto de l’avinguda de Madrid per demostrar 
que després d’uns vuit mesos encara no s’ha instal·lat el pal de segona parada per evitar 
que els autobusos dobles no entrin al pas de vianants. Reconeix que s’ha arreglat el carrer 
de Benavent gràcies al tema de la superilla, però a costa de places d’aparcament, i pensa 
que la a gent li ha semblat molt malament. Recorda que fa nou o deu anys tots els partits 
polítics van estar d’acord a construir un pàrquing subterrani. En una xerrada amb el senyor 
Cambronero, aquest li va comentar que el pàrquing del tanatori està buit, i la senyora Ana 
Ramón argumenta que no es poden comparar, ja que al seu barri hi ha molt pocs pàrquings 
i, a més, les cases són velles i no tenen places d’aparcament. Finalment, conclou que es 
podrien fer pàrquings de lloguer, ja que també s’arreglaran els carrers de Maria Barrientos i 
del Pintor Pahissa i encara quedaran menys places d’aparcament. Comenta que altres veïns 
que han intervingut en l’Audiència Pública també pateixen el problema de la inseguretat, en 
el seu cas a l’edifici de gent jove del carrer de Benavent. Enumera les activitats que hi fa; un 
dia de futbol, fins i tot van llançar una ampolla quan hi havia nens jugant a baix. Recorda que 
prèviament ja ha denunciat al Districte que salten per la paret de davant de Ceràmiques 
Vicens, que és més baixa , i d’allà passen als pàrquings particulars, i avisa que qualsevol dia 
algú prendrà mal. També salten per l'escola bressol, encara que la paret sigui bastant alta. 
Suggereix la possibilitat de parlar amb algun responsable per apujar una mica aquesta tanca 
i evitar, així, que saltin, però aquesta solució potser trauria visibilitat del primer pis dels joves. 
En relació amb el tema dels arbres, informa que els del carrer d'Arizala tenen bestioles i que 
entren a les cases. Explica que al carrer de Felipe de Paz, entre Arizala i Benavent, tenen 
les branques massa baixes i és un perill per les persones altes. Finalment, dona les gràcies 
perquè al barri tenen la senyora Enriqueta que ha fet cent anys, veïna de tota la vida, i es 
troba molt bé de salut. També agraeix tot allò que el districte li ha donat i tot el que s’ha fet. 
 
El president, com a última intervenció, dona la paraula a la senyora Felisa Marco per parlar 
de diversos suggeriments. 
 
En primer lloc, la senyora Felisa Marco desitja que tothom hagi passat un bon estiu i 
s’adhereix a l’homenatge a totes les persones que han col·laborat i a totes aquelles que han 
sentit l’atemptat gihadista a Barcelona. Aprofitant que ja ha passat l’equador de la 
legislatura, vol reconèixer la feina de tots aquells veïns que, sense cobrar, intervenen en els 
diferents òrgans de participació i agrair que continuïn venint. Segueix suggerint al regidor 
que quan els veïns facin preguntes no els respongui amb “tenim el que tenim”, “és el que 
és”. Posa l’exemple dels grafits: per la senyora Felisa Marco, la batalla consisteix a no 
embrutar més que no pas a netejar, i segurament falta educació i campanyes, i recorda la 
campanya de cartells de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Manifesta el seu convenciment que 
amb la gent jove es pot parlar i se’ls pot indicar llocs on poden pintar, però també han de 
saber que no poden envair qualsevol indret de la ciutat. Per tot això, demana que la 
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prevenció i l’educació prevalguin en aquest nou cicle que s’inicia a la tardor. Parlant dels 
arbres, manifesta el seu interès i expressa que l’arbre de l’hotel pel qual un senyor que ha 
intervingut abans mostra tant d’interès i amor, només és un dels milers que s’han tallat 
indegudament com s’ha fet per exemple amb els de la Maternitat, sense cap informe. 
Resumeix la situació dient que sembla que els arbres centenaris fan nosa, i demana que es 
faci un catàleg de peces especials. Seguidament, es preocupa per la situació dels arbres del 
Barça, amb els quals es cometrà el mateix crim quan se’n faci el pla. Pel que fa al tema de la 
Masia, pregunta si es reconstruirà i si es complirà allò que es va dir. Pensa que el Barça 
sempre ha fet el que ha volgut i que ho continuarà fent, i creu que s’ha de tallar 
l’especulació. Insisteix que s’haurien de tenir més en compte els suggeriments dels veïns. A 
continuació, es queixa perquè l’escola de dansa s'ha apoderat d'uns terrenys que pertanyen 
a l’escola Les Corts, i demana a l’Ajuntament que aquests terrenys tornin a l’escola 
esmentada. La senyora Felisa Marco no està segura de si el canvi de teulada que s’ha fet al 
costat de l’escola Les Corts pel tema de l’amiant s’ha fet amb totes les mesures de seguretat 
per protegir els nens. Pregunta si la dinamització de les residències es tindrà en compte 
aquest curs. Una actuació que troba molt correcta és el tall de circulació que es va fer un dia 
al carrer de Mejía Lequerica. Pensa que el problema rau en l’ocupació de la illeta de la 
cruïlla de travessera de les Corts, i com a solució proposa posar vigilància de Guàrdia 
Urbana a gran via de Carles III i a la illeta. Desitja que la qüestió de l’hotel del Bisbat 
s’aclareixi i que sigui beneficiós per a tothom. Opina que els carrils bici del carrer de Joan 
Güell i voltants ha perjudicat els veïns, sobretot els botiguers del carrer de Joan Güell. 
Compara el cens de ciclistes amb els ciutadans que es mouen a peu, i apunta el perill que 
els suposa la bicicleta. Finalment, torna a demanar respostes més positives, com per 
exemple “amb el poc que tenim hem aconseguit millorar això”. Torna a posar l’accent en 
l’educació, la cura dels arbres centenaris, el patrimoni, i demana especialment al regidor que 
s’estimi el districte. 
 
El president Francisco Sierra cedeix la paraula al regidor Agustí Colom per respondre a les 
últimes intervencions. 
 
La senyora Felisa Marco interromp per preguntar pel tema de Tallers García. 
 
El regidor Agustí Colom respon en primer lloc al senyor Alejandro Arias. Sobre el tema de 
les comissions sectorials, li comenta que aquestes estan fonamentalment restringides a 
entitats però que hi ha un percentatge pels veïns, si té un especial interès en alguna, 
miraran si pot assistir-hi, perquè millor que hi hagi una persona interessada. En referència 
als pressupostos participatius, expressa que s’ha fet una experiència pilot a Gràcia i a 
l’Eixample, i que si es fa alguna actuació a les Corts es comunicarà als veïns. Pel que fa a la 
biblioteca, informa que s’obrirà el gener del 2018, i l’endarreriment és a causa de la licitació 
del mobiliari necessari. Pensa que s’ha fet una bona publicitat de l’Ateneu de Fabricació, 
però s'estudiarà si se’n necessita més. Diu que és una de les meravelles del districte des del 
punt de vista d’usos, i convida tothom a participar-hi i treballar-hi. En relació amb l’Open 
Data del districte manifesta que la voluntat és anar-lo obrint, malgrat que pel que fa a dades 
del districte, en tenen poques. Explica que aquesta escassetat és motivada perquè se 
n’assoleixen a través de mostreig, i aquests sistemes disminueixen la fiabilitat quan s'aplica 
a unitats més petites. Per tant, davant de qualsevol projecte sempre s’ha de fer la valoració 
entre cost i benefici, ja que és possible que per guanyar fiabilitat s'augmentés tant el cost 
que es podria perdre la sèrie. Parlant de la remunicipalització, insisteix que és important 
demanar que cada administració s’encarregui dels serveis de la seva responsabilitat, i si 
s’ha de remunicipalitzar és perquè és un objectiu en si mateix. Així ha succeït, per exemple, 
amb les escoles bressol, les noves són municipals i les que venen de l’anterior mandat s’han 
remunicipalitzat. 
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A la senyora Marta Prats li reconeix que han guanyat alguna cosa; com que sembla que les 
comunitats de veïns no es coneixen prou i que existeixen discrepàncies entre elles, el 
Districte podrien organitzar una reunió per intentar arribar a un consens. Avisa que si es 
consensua alguna proposta no es podrà tirar endavant perquè no està pressupostada, però 
s'hi podria començar a treballar. 
 
Corregeix, respectant sempre les diverses opinions, alguna afirmació de les fetes pel senyor 
Josep Maria Guillomet en relació amb el rebuig unànime del carril bici dels veïns i les entitats 
de Barcelona. Aporta exemples, com ara persones que es troba pel carrer i feliciten aquesta 
política, o entitats com la FAVB, que són dinamitzadores del projecte. Continua dient que 
totes les ciutats europees segueixen aquesta línia; els habitants i els turistes es mouran en 
bicicleta al centre. Concretant al districte, pensa que sempre s’ha discutit qualsevol 
modificació, tant en el tema de carrils bici com en el de la xarxa ortogonal d’autobusos. 
Afirma que aquest projecte ja ve del mandat anterior, i que la implantació d’un sistema de 
mobilitat ha de ser global perquè funcioni. Els sistemes de bicicleta i transport públic són 
complementaris i van en detriment de l’ús del vehicle privat. A totes les ciutats avançades el 
vehicle privat va perdent espai dins de la ciutat, perquè va perdent el sentit. Tots els estudis 
confirmen que l’automoció és el principal responsable de l’efecte hivernacle, i per això també 
es treballa perquè aquesta sigui més verda instal·lant punts de recàrrega elèctrica per a 
vehicles. Finalment, afirma que la reflexió conjunta és possible, però no revisaran el projecte 
perquè ja està compromès. Recorda que al setembre de l’any passat van tenir una reunió 
per explicar el projecte dels carrils bici, i a més van exigir a Mobilitat que comuniqués els 
projectes més immediats. Pel que fa les noves parades a Zona Universitària, també s’han 
demanat, i quan tinguin notícies les comunicaran. 
 
Al senyor Daniel Navajas li respon que tenen la voluntat de no generar contaminació 
acústica, però creu que una zona d’esbarjo per a joves o per a gent gran no es pot 
considerar contaminació acústica. En referència a l’assumpte de l’arbrat, són els tècnics i 
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins els encarregats de dissenyar el parc. Remarca que en 
aquests moments tot l’esforç se centra a fer que el reallotjament sigui ràpid i en les millors 
condicions possibles, i després s’iniciaran la resta de processos. 
 
El regidor contesta les diverses preguntes de la senyora Ana Ramón. En primer lloc, li 
recorda que el pipican serà a l’octubre. Pel que fa a l’indigent dels jardins de Bacardí, han 
demanat un estudi i esperen les recomanacions que els facin. Respecte del pal que ha 
d'instal·lar TMB, està demanat. Quant al tema del pàrquing, el traslladaran a Mobilitat. 
També estudiaran la qüestió del civisme per veure com es pot millorar. Se suma a la 
felicitació a la senyora Enriqueta, i es congratula ja que al districte són moltes les persones 
grans que es troben en un bon estat de salut. Finalment, es refereix a la seguretat a can 
Barça, qüestió de la qual no havia parlat anteriorment, i explica que els Mossos d’Esquadra 
juntament amb Guàrdia Urbana hi estan treballant, i posa com a exemple el cap de setmana 
passat, en què es van prendre mesures. 
 
En resposta a un dels assumptes plantejat per la senyora Felisa Marco, explica que tal com 
duen a terme a l’Hospitalet, al districte també es fan campanyes de convivència. A 
Barcelona es tracta aquest tema com a moltes altres ciutats; els grafiters tenen uns espais 
cedits per poder pintar, però aquelles persones que fan servir les persianes estan en uns 
altres registres i la situació és bastant complicada. Respecte als arbres, reitera que si el 
regidor afirma que en té informes és perquè els té. Tots els arbres de la Maternitat estan 
catalogats i no se’n talla cap sense que hi hagi un informe previ. Li recorda que una vegada 
va assegurar que els arbres de la Universitat de Barcelona estaven molt ben cuidats, i li 
torna a dir que els encarregats d’aquesta feina són els mateixos, l’Institut de Parcs i Jardins. 
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Informa que els arbres, per la seva naturalesa o pel tipus, són com les persones: uns viuen 
més, uns altres es deterioren abans, es danyen, emmalalteixen, etcètera. Reconeix que 
s’han tallat alguns arbres perquè en les seves condicions (malaltia, perill de trencament de 
branques) constituïen un risc per als ciutadans. L’Institut de Parcs i Jardins no tala arbres 
sense cap motiu, perquè va en contra dels seus principis. Sobre la substitució del sostre 
d’amiant, com que es tracta d'un producte molt perillós per a la salut, es fa sempre en unes 
condicions molt controlades i amb les tècniques més avançades, i més en aquest cas, que 
s’ha fet davant d’una escola. En relació amb la Masia de can Barça, recorda que la junta del 
Barça va demanar un permís d’obres de rehabilitació interna que se’ls va concedir perquè 
complien tots els requisits segons patrimoni. Quan van fer obres que no estaven fixades en 
el permís esmentat, es van aturar, se’ls va obrir un expedient sancionador i se’ls va requerir 
que reparessin els elements no inclosos al permís (el forat al terra, la façana i una sèrie 
d’elements). Recorda que després d’aquesta actuació necessitaven presentar un pla 
especial, cosa que van fer, però aquest no va obtenir els consensos necessaris per la seva 
aprovació i se’ls va demanar que el retiressin i que permetessin que fos consensuat per les 
entitats veïnals i el Districte. Aquestes van sol·licitar que tècnics i arquitectes propis 
poguessin entrar a la Masia per fer un contrainforme en el qual es manifesta que seria bo 
que es respectés i integrés alguns elements. Informa que s’han passat aquestes 
consideracions a l’arquitecte del Barça perquè fes un informe sobre com incorporar els nous 
elements, i ara estan esperant el retorn. Pel que fa a la restitució, aquest setembre el Barça 
ha informat que acata el requeriment i que presentarà un projecte de restitució dels elements 
no previstos a la llicència de rehabilitació interna. Afegeix que quan presenti tota la 
documentació demanada, serà validada pels òrgans corresponents i s’iniciaran les obres de 
restitució. Paral·lelament, quan ho consideri oportú, el Barça presentarà un nou pla especial 
que reculli en part o en la seva totalitat els suggeriments que s'han fet. El regidor informa 
que es continuen mantenint converses amb associacions de veïns i amb el Barça per 
aconseguir que una de les poques masies que queden al districte sigui remodelada amb tots 
els consensos, i més si ho porta a terme una entitat com el Barça, que ha de ser un model 
en el seu comportament. Respecte a la qüestió del supermercat, explica que van presentar 
un projecte per demanar una llicència d’obres, i que els tècnics de l’Ajuntament els van fer 
una sèrie de requeriments i les associacions veïnals van presentar un conjunt d’al·legacions. 
Seguidament, informa que el Districte, tenint en compte els requeriments i al·legacions 
aportades, va demanar una sèrie d’elements, com ara l’anàlisi d’un pilar, uns amidaments i 
unes cotes d’unes rampes; també, que fessin una refosa per tenir un document amb tots els 
elements. A més, havien de presentar un informe, ja que al seu moment l’edifici havia estat 
un taller mecànic, que corroborés que el sòl no està contaminat; si no fos així, haurien 
d’aportar un projecte de descontaminació. A hores d’ara no han presentat ni aquest informe 
ni la refosa, i creu que tampoc unes cotes de càlcul. Finalment, conclou que fins no 
compleixin amb tots els requisits demanats no hi haurà llicència d’obres ni obres al 
supermercat. 
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 21.25 hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 
 
 
   Vist i plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
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