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Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta obre la sessió.  

Dona la benvinguda als veïns i veïnes que els acompanyen en l’Audiència Pública, i 
també a la gerenta, als tècnics, als consellers de l’oposició, al regidor del Districte.  

Recorda dues coses importants per al bon funcionament de la sessió: en primer lloc, 
que les persones que han d’intervenir en directe han d’estar connectades per wifi i no 
per YouTube, per evitar interferències, i, segonament, que tothom tingui els micròfons 
apagats fins al moment de parlar.  

Diu també que agrairia que la gent fos concisa i respectés el temps dels torns 
previstos, que per acord de la Junta de Portaveus s’ha fixat en dos minuts per torn.  

Presenta la primera intervenció. 

Un veí del carrer de l’Est (en nom propi) 

Hola. Se’m sent bé? 

La presidenta l’adverteix que el so deu estar silenciat. 

Un veí del carrer de l’Est 

Hola, hola. 

La presidenta insisteix que el senten una mica fluix. 

Un veí del carrer de l’Est 

Una miqueta fluix? A veure. Hola, hola.  

La presidenta li demana que es posi el micro més a prop de la boca. 

Un veí del carrer de l’Est 

Sí. Un segon, si us plau. Un segon. Hola, hola. Se’m sent millor?  

La presidenta respon que ara el senten bé. 

Un veí del carrer de l’Est 

Ara sí? D’acord. Moltes gràcies per l’oportunitat. Jo soc un veí del carrer de l’Est, 
d’aquí del Raval, just darrere del Centre Cívic Drassanes. Estic aquí per posar en 
qüestió una problemàtica que tenim nosaltres a la nostra finca, el número 5 del carrer 
de l’Est, perquè, bé, hi ha un pis que acumula diverses denúncies per compravenda de 
droga.  

Ja fa més d’un any que tenim això, aquesta problemàtica, i ja està denunciada a 
Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, perquè la situació ara s’ha tornat insostenible a 
causa de la pandèmia. Si bé sembla que aquesta persona que es dedica a la 
compravenda de droga fa molt temps que fa això, amb l’arribada de la pandèmia la 
qüestió s’ha complicat una miqueta més i la situació a la finca s’ha tornat insostenible. 
Nosaltres, com a veïns, patim tota mena de destrosses. Tenim la porta de la finca 
destrossada, no tanca, està oberta dia sí, dia també. Els timbres estan tots 
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destrossats, perquè a causa del toc de queda i la situació que estem vivint els 
compradors piquen a totes hores. I també ens trobem contínuament brossa a les 
escales, ens trobem xeringues a terra, orina a les portes de les cases. També patim 
amenaces per part d’alguns compradors, perquè truquem a la policia. I, és clar, la 
situació ja és absolutament insuportable.  

La presidenta avisa que hauria d’acabar, perquè han passat els dos minuts. 

Un veí del carrer de l’Est 

D’acord. Només dir que a causa de la pandèmia la situació de la higiene també és molt 
complicada, i que volem posar aquesta situació en coneixement de l’Ajuntament 
perquè s’hi involucri i pugui ajudar-nos. 

Ja està. No tinc res més a dir. 

La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bé, bona tarda a tots i a totes, i també benvingudes a l’Audiència Pública. I benvinguda 
la presidenta del Consell de Districte, la Marina Gassol, que és la primera Audiència 
Pública que ha de gestionar, que tampoc no és fàcil fer-ho. Per tant, doncs, 
benvinguda. 

A veure, l’adreça que ens envies està en coneixement tant de Guàrdia Urbana com de 
Mossos. S’hi han fet diverses intervencions, en alguns casos també per molèsties 
veïnals. M’ha arribat a través teu, però també ens ha arribat a través d’altres veïns. Jo 
sé que l’última intervenció una mica..., es va fer el dia 1 d’abril, però n’hi ha hagut més. 
I el que podem dir és que està sota investigació, aquesta situació, i està en mans dels 
cossos policials. Malauradament, no puc donar-te més informació, perquè pots 
comprendre, doncs, que les investigacions policials segueixen el seu curs. 

I ens trobem amb aquestes situacions en les quals, malauradament, doncs, hi ha un ús 
indegut i a vegades delinqüencial de pisos que tenen una afectació directa en veïns 
com vosaltres. Però, en el cas que hi hagi una activitat delinqüencial, doncs, els 
cossos de seguretat tenen un ritme per garantir que les solucions que acabin 
determinant què passa amb aquest pis siguin les més efectives possibles.  

Si vols, tenim el teu contacte, podem contactar amb tu per explicar-te com actuen 
Guàrdia Urbana i Mossos, o podem fer que Guàrdia Urbana i Mossos es reuneixin 
amb tu per explicar-te alguna concreció més de la finca, si poden, o, si no, de 
l’operativa en general.  

Un veí del carrer de l’Est 

Sí, sí, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i la vostra feina, que feu.  

La presidenta demana si ja ha acabat. 

Un veí del carrer de l’Est 

Sí. I que qualsevol informació que tingueu, si em truqueu també us ho agrairé. O sigui, 
que us ho agraeixo molt. I ja està, moltíssimes gràcies.  
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La presidenta informa que faran dues preguntes juntes seguides abans de la resposta 
del regidor. Primer donarà la paraula a la senyora Carmen Piera, de l’Associació de 
Veïns de la Barceloneta, i després al senyor Toni Blázquez Lozano.  

La Sra. Carmen Piera (en nom de l’Associació de Veïns de la Barceloneta) 

El fet és que a l’Associació de Veïns Barceloneta ens ha arribat la informació que els 
amos de l’edifici de la Clínica Barceloneta tenen un projecte per tornar a utilitzar-la 
com a centre sociosanitari, com era en els seus inicis, incloent-hi l’ampliació dels 
espais amb la finca adjacent, que també era de la seva propietat. Em podeu concretar 
si aquesta informació que ens ha arribat és certa, o si teniu alguna novetat respecte 
d’aquests edificis? 

I l’altra pregunta és: l’edifici del carrer Rector Bruguera - Ginebra, que és molt gran, fa 
molts anys que està tancat sense que ningú hi hagi fet cap millora ni interna ni externa. 
Llavors, la meva pregunta és: l’Ajuntament, d’alguna manera, podria expropiar, per 
donar sortida a la falta de pisos socials que hi ha en el nostre barri? Crec que hi ha 
alguna llei que penalitza els amos d’edificis que els tenen abandonats, buits i sense 
fer-los, bé, les reformes que necessiten. 

Moltes gràcies.  

La presidenta dona la paraula al senyor Toni Blázquez Lozano, sobre l’Illa Om. 

El Sr. Toni Blázquez Lozano (en nom propi) 

Hola, bona tarda. Bé, és més del mateix de sempre, Jordi. Continuem igual: aquesta 
gent al carrer, la porta oberta, pixats als replans, gent que dorm –menors– als replans 
de l’escala, ens ho han fet malbé tot, les portes, tràfic de drogues, impunitat... Avui 
mateix m’han tornat a..., bé, ho he tingut una altra vegada, com cada dia: gent a la 
porta, se’m queda mirant, intimida. Bé, fins que passi alguna cosa, suposo. Ja vinc a 
les audiències i a tot arreu, fins que algú hi faci alguna cosa i algú pari això, que és 
surrealista.  

Vull dir, jo de veritat que sempre intento tenir bon rotllo, intento... Estic amb medicació, 
estic malament. Ningú és capaç de parar això, realment? Aquesta gent té tots els drets 
i nosaltres no en tenim cap ni un? Hi ha gent que continua sense sortir de casa seva. A 
algú li importen, realment, les persones? Vull dir... O la gent que trafica té més drets 
que ningú? O la gent que delinqueix té més drets que ningú? Sabem que és pública... 
Sabem que els temes judicials tenen el seu temps, però mentrestant no pot passar res 
més, en una finca que gestiona el mateix Ajuntament a través de l’Imhab? Realment 
no hi ha una manera de ficar càmeres antidissuasives, o d’alguna manera és 
impossible? No m’ho crec. El que passa aquí no és normal, supera totes les 
expectatives. Jo estic sense dormir, estic molt malament, i aquí ningú se’n fa càrrec. 
Aquí hi ha persones menors d’edat que estan a sobre els terrats, passant de terrat en 
terrat, i gent que dorm a l’escala. Menors d’edat. Menors d’edat que..., segurament si 
jo tingués un fill i el deixés al carrer, segurament ja m’haurien vingut Serveis Socials.  

Jordi, si us plau t’ho demano: és possible que vingui la Guàrdia Urbana amb una clau, 
com venien abans, i facin batudes per l’escala i s’hi prenguin els dies que faci falta, fins 
que algú, de la DGAIA o qui sigui, es faci càrrec d’aquest senyor? Estem molt cansats, 
de veritat, estem molt cansats. Volem viure normal, tranquils. Això a casa vostra no 
passa, i aquí ja passa..., de tots els colors. Fa molts anys que estem així i, gràcies a la 
inacció, hem anat a pitjor. Necessito una solució. I us vaig demanar una reunió fa 
moltes setmanes, des que em van entrar, estant dintre, i el tio va estar aquí, dintre de 
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casa meva –una persona que fins i tot ha estat a baix i de fet, és amic dels que 
continuen estant a baix–, i aquí no ve ningú. Què esperem? Realment, què esperem? 
Que em fotin la ganivetada que ja m’han promès tantes i tantes vegades? Què 
juguem? De veritat, com ho he de demanar? 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al regidor.  

El regidor 

Començo pel final. Toni, no juguem absolutament res. I, evidentment, hi empatitzem i 
sabem com de malament ho esteu passant i com de malament ho passes tu. Ens tens 
informats pràcticament al dia de moltes de les coses que passen i ho tractem 
contínuament amb els intendents de Mossos i de Guàrdia Urbana. Has parlat de 
menors, o d’un menor. Mossos d’Esquadra ho sap i està treballant en aquest tema, 
que no és un tema fàcil. Hi ha una responsabilitat de la DGAIA i, per tant, hi ha tota 
una sèrie de tramitacions a fer. I, d’altra banda, s’estan fent els punts Beta 
corresponents de la Guàrdia Urbana, conjuntament amb Mossos d’Esquadra. Entren a 
la finca. Estan, quan..., no permanentment, però estan també a la porta. I saps que hi 
ha alguns procediments judicials pendents, que esperem que es resolguin al més aviat 
possible. Estem pendents, de fet, d’aquesta finca, és una de les nostres prioritats. I, 
malauradament, les solucions no arriben tal com ens agradarien. Tu has interposat 
algunes denúncies, que també s’estan tramitant. I per part dels cossos de seguretat, 
doncs, s’estan fent els treballs corresponents, a més a més que es pugui acabar 
judicialitzant.  

Per tant, coneixem perfectament el que ens expliques. Evidentment, no ho vivim, 
perquè qui ho viu ets tu. Sabem com de malament ho esteu passant i estem treballant, 
els cossos de seguretat, per tal de minimitzar el màxim possible, i espero que en un 
termini relativament breu..., poder posar fi a tota aquesta situació. I, efectivament, 
després hauran de venir altres accions, però ara per ara, doncs, l’acció policial de 
control –no vint-i-quatre hores, però d’un control exhaustiu del que està passant–, 
l’estem fent. I, en tot cas, doncs, ens tornem a trobar, i amb la Guàrdia Urbana i amb 
els Mossos d’Esquadra també.  

Carmen, en el darrer Consell de Barri que vam fer ja ho vaig explicar. La Clínica 
Barceloneta, efectivament, vam intentar –durant tot el mandat passat i també al principi 
d’aquest mandat– veure la possibilitat de comprar-la. La propietat no vol. I fins i tot 
vam fer una proposta d’una permuta, que finalment no va poder funcionar, també 
perquè la propietat no va voler, perquè considerava que hi perdia diners. Aleshores, 
certament s’han dirigit al CatSalut –i això ho vaig dir també en l’últim Consell de Barri– 
perquè la seva intenció és poder-la reobrir amb un centre sociosanitari per a gent gran, 
el que era la finca i a més a més, també, els edificis confrontants. I ara mateix està en 
tràmits amb el CatSalut per veure si, efectivament, el projecte que tenen, assistencial, 
és un projecte que és vàlid i que és viable, i que és d’interès per a la salut general –
que jo entenc que sí–, i a partir d’aquí veure si tenen els diners per poder fer la inversió 
per a la clínica. Però ara mateix el que hi ha..., no en tenim els detalls, però sí que 
sabem que CatSalut està treballant en aquest tema.  

A mi, personalment, m’han vingut a veure, m’han explicat que volen fer aquest centre 
sociosanitari per a gent gran, en el qual, evidentment, bona part de la gent usuària 
seria gent de la Barceloneta. I, a partir d’aquí, doncs, cal veure si el projecte encaixa o 
no encaixa, en termes sanitaris, i per això està anant pel CatSalut.  
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La presidenta demana a la senyora Piera si vol afegir alguna cosa.  

La Sra. Carmen Piera 

Sí, bé, l’altra pregunta, del carrer Rector Bruguera.  

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Sí, sí, perdona’m, que me n’he oblidat. Sí, efectivament, doncs, la propietat..., era 
propietat del bisbat. Va ser adquirit per una empresa que es diu Lloguering i que té 
altres propietats. I, aquí, la voluntat de l’empresa, quan li ho vam anar a preguntar –la 
de la propietat–, és la de fer una residència de gent gran –una residència de gent gran 
privada. Però el que vam entaular és un diàleg per veure la possibilitat de fer..., doncs, 
exacte, de fer una cessió de superfície, o un dret de superfície, i per reservar places 
per a veïns i veïnes de la Barceloneta. Però aquest projecte no l’han presentat encara. 
Doncs, estem pendents de veure si el presenten o no el presenten, perquè, bé, doncs, 
podria ser interessant; si el presenten i és adequat, ens el miraríem amb bons ulls. 
Però ens van dir això, que la seva intenció era poder fer aquesta residència. I la nostra 
voluntat és que, si finalment es fes, doncs poder reservar places per a veïns i veïnes.  

La Sra. Carmen Piera 

Ja, em sembla perfecte... 

La presidenta demana a la senyora Piera si vol afegir alguna cosa.  

La Sra. Carmen Piera 

Sí, el fet és que, com que fa tants anys que això era la primera idea que hi havia, el fet 
és saber quants anys trigaran a fer aquest projecte, o es quedarà aquí. Perquè fa 
molts anys que no fa res.  

Moltes gràcies. 

La presidenta demana al senyor Blázquez si vol afegir alguna cosa. 

El Sr. Toni Blázquez Lozano  

Sí, només volia dir, Jordi –ja que entenc que en això sí que em podràs donar un cop 
de mà–: els armaris de l’escala estan tots malmesos, palanquejats, trencats, i els 
panys estan fets malbé. Que reparin tots els armaris. O sigui, és que tot a la finca està 
destrossadíssim de la... I, per última..., bé, per última vegada avui, us demano que la 
Guàrdia Urbana –si és possible, que en alguna època s’ha fet– entri a la finca amb la 
clau en les hores que vinguin a fer l’operatiu: que entrin, que pugin fins al terrat i tornin 
a baixar. És senzill, tampoc et demano tant, no costa tant. Ja que venen... Realment, 
això, quan ho feien, funcionava. I a nosaltres, realment, als veïns..., va ser una de les 
millors èpoques que hem viscut aquí a Om. Us ho agrairíem. 

Gràcies. 

El regidor 
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Toni, a mi la Guàrdia Urbana em diu que, efectivament, a part de fer els punts Beta al 
carrer, també s’entra a la finca. Em consta que és així. Ens estàs dient que no s’està 
entrant a la finca? 

El Sr. Toni Blázquez Lozano  

Jo no els estic veient, perquè a més a més tinc formes de veure-ho, i ja et dic jo que, 
amb els veïns que parlem i estem una mica més en contacte arran de tot això, no els 
veiem. Dintre, no. Fora sí, eh? Fora sí que els veiem. Es fiquen a baix del carrer, 
moltes vegades, alguna vegada a la porta, amb la moto. Però, vaja, dintre només els 
he vist una vegada. No et vull enganyar... 

El regidor 

D’acord. 

El Sr. Toni Blázquez Lozano  

...que tampoc no estic tot el dia atent, evidentment, no? Però vigilo moltíssim  arran 
que em van entrar per la finestra de l’escala. I jo no els he vist, vaja. Però que potser 
sí, eh? Si volen, que piquin a casa, vull dir, no hi tinc cap problema. 

El regidor 

A veure, doncs. Mira, justament ahir vaig tenir una reunió amb l’intendent de Mossos i 
l’intendent de Guàrdia Urbana, que em van assegurar que sí que s’entrava a la finca. 
En tot cas, ho repassem.  

El Sr. Toni Blázquez Lozano  

D’acord, t’ho agraeixo. 

El regidor 

I ja està. Però, bé, que tenim molta feina a fer, Toni. 

El Sr. Toni Blázquez Lozano  

Gràcies. Gràcies, Jordi. 

La presidenta anuncia la següent intervenció, del senyor Jesús del Hoyo. 

El Sr. Jesús del Hoyo (en nom del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya) 

Hola. Sí? Em sentiu bé? Sí? Em sentiu? 

La presidenta assegura que el senten. 

El Sr. Jesús del Hoyo  

Disculpeu. Bé, moltes gràcies per atendre’m. Repeteixo una intervenció que vaig tenir 
el 18 de novembre de l’any passat. En aquell moment us vaig comentar que nosaltres 
estem aquí des de fa més de deu anys –crec que ja són tretze. Estem, penso, arrelats 
al barri, som un col·legi oficial d’àmbit de tot Catalunya. A més a més, som l’únic de 
l’Estat. Vull dir, que en aquest sentit exercim gairebé de col·legi estatal. I estem 
projectant el disseny gràfic des d’aquí. I la veritat és que penso que estem fent coses 
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prou interessants per dinamitzar aquest espai, no circumscrit exclusivament a Ciutat 
Vella, però sí com un punt de referència.  

En aquell moment, la problemàtica és que ens feien fora perquè no podíem pagar. Ara 
no ens han fet fora gràcies a la caritat dels propietaris i a la bona relació que hem 
tingut amb l’administrador, i potser també perquè vam dir que a partir de l’1 de gener 
d’aquest any hi estaríem d’ocupes. Ens posaríem aquí d’ocupes, no podíem pagar i no 
pagaríem. Bé, encara que tampoc és la nostra intenció, però van ser així de clares les 
negociacions, al final, bé, ens han donat una mena de termini. Estem pagant un lloguer 
petit. I, bé, doncs, tenim un any de marge. No vull –penso que no seria lògic– esperar 
fins al desembre d’aquest any, quan tornem a la mateixa situació, al punt de partida, i 
tornem a estar una altra vegada amb les expectatives d’estar al carrer.  

Nosaltres el que demanem és poder integrar-nos en totes les activitats i en tots els 
espais i en tota la dinamització cultural que s’està fent aquí. El 20 de maig portarem el 
millor disseny dels projectes de fi de grau de tot l’Estat. Els portarem a Santa Mònica. 
Posarem els premis Gaudeamus Projecta allà. Estem contínuament fent aquest tipus 
d’activitats i pensem que ha d’haver-hi espai, ha d’haver-hi un lloc on nosaltres 
puguem seguir treballant sense la mena de..., sense l’angoixa de no saber què 
passarà el mes que ve. Ens oferim –ens oferim– a dinamitzar aquesta zona, que està 
quedant desèrtica, i aquest oferiment necessita un arrelament d’una manera més 
lògica, com el que correspon a una institució de dret públic com és la nostra, que no 
rep ajudes, que no rep –fins al dia d’avui– cap mena d’empara. Penso que necessitem 
una empara, necessitem..., i podem oferir una dinamització en aquest espai que està 
tan mancat d’activitats culturals i d’activitats de tota mena. I insisteixo: ens oferim a 
col·laborar... 

La presidenta l’avisa que hauria d’acabar. 

El Sr. Jesús del Hoyo  

Ja he acabat. 

La presidenta li ho agraeix i dona la paraula a la senyora Csilla Fazekas. 

La Sra. Csilla Fazekas (en nom de la Associació d'Artistes i Dissenyadors d'Allada 
Vermell) 

Hola a todos. Estoy aquí en representación de la Asociación de Artesanos y 
Diseñadores de Allada Vermell. Antes de nada, quiero agradecer vuestra colaboración 
para solucionar el tema de la limpieza en la calle Allada Vermell, donde montamos 
nuestras paradas.  

Y, por otro lado, tenemos el tema actual de la situación correspondiente a las medidas 
contra el covid-19. Y como a las cinco cierran los bares y las cafeterías, desde las 
cinco hasta las nueve quedamos sin poder usar un baño, y queremos pedir que haya 
soluciones: instalar un váter químico o alguna manera de solucionarlo. Porque a las 
ocho cierra nuestra feria y, para terminar con todo, son las nueve ya cuando 
terminamos. Y muchas gracias por ayudar en esto.  

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 
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Bé, doncs, senyor Del Hoyo, efectivament, a l’Audiència del 18 de novembre vam 
parlar, i la setmana següent ens vau enviar un correu, no?, que ens comentàveu, 
doncs, que els propietaris us proposaven des de 700 euros, durant sis mesos. Per 
tant, bé, malgrat que hi ha hagut aquesta tensió i que heu hagut de forçar, jo me 
n’alegro, que estigueu a la vostra seu. I, en tot cas, el que podeu fer, i amb l’oferiment 
que feu –que evidentment s’agraeix, i que la vostra tasca i l’oferiment que podeu fer es 
pot integrar a l’activitat cultural que ja hi ha al Gòtic–, el que us proposo és que, en tot 
cas, tingueu una entrevista amb la tècnica de barri, amb la Mariona, que us contacta, i 
veiem a veure de quina manera podem col·laborar i de quina manera podem fer 
activitat i de quina manera us podeu enxarxar amb les entitats del barri.  

I, d’altra banda, respecte als artistes i dissenyadors d’Allada Vermell, a petició vostra, 
doncs, s’ha modificat la neteja, no?, d’Allada Vermell, que era als vespres i ara es fa 
als matins. I, pel que fa als lavabos, habitualment al Districte no es posen lavabos 
públics per a les fires comercials. En tenim moltes i no se n’hi posen. De totes 
maneres, bé, doncs, jo..., ho mirem, veiem a veure si podem instal·lar-ne algun de 
químic, que són els més senzills, que no donen només servei a la vostra fira, sinó que 
pugui donar més o menys servei al voltant. Jo veig complicat posar un lavabo al mateix 
Allada Vermell, i més tenint en compte..., un lavabo, doncs, d’aquests que són de 
plàstic i que, per tant, no són els més adients, penso, per estar a l’espai públic. Però, 
en tot cas, és una necessitat bàsica anar al lavabo. Podem buscar un lloc proper on 
pogués ser. Per tant, doncs, ens quedem amb aquests deures.  

La presidenta dona la paraula al senyor Manel Martínez Vicente i diu que ha presentat 
diverses qüestions dividides en dos blocs, un d’ells referit a places de preescolar, a la 
reactivació de les obres de l’Hospital del Mar i a la ubicació del CAP, i l’altre a la 
inseguretat en els pàrquings de la Barceloneta. Condedeix que, com que són dos torns 
d’intervenció, té quatre minuts per exposar-los.  

El Sr. Manel Martínez Vicente (en nom de l'Associació de Veïns de la Barceloneta) 

Em sentiu?  

La presidenta confirma que el senten.  

El Sr. Manel Martínez Vicente  

Moltíssimes gràcies. Doncs, aniré ràpid, per no col·lapsar massa el temps. A veure, el 
primer punt de què parlaves –ho deia bé Marina, la presidenta– és el de les places de 
preescolar. Tots sabem que han tancat l’Escola Sant Joan Baptista i hi havia places de 
preescolar allà. Tenim una escola bressol municipal. Volíem saber, per al proper curs 
2021-2022, com està l’oferta pública i privada –com es troba–, perquè pel que és la 
sensació nostra és que fem curt. Per tant, m’agradaria saber quins són els plans, 
perquè de seguida vindrem a l’estiu i ens agafarà ja el curs operatiu..., poder com està.  

Voleu que faci els altres temes o m’aneu dient per temes? 

La presidenta li diu que són quatre minuts per exposar-ho tot i que li’n queden tres i 
una mica. 

El Sr. Manel Martínez Vicente  

Vinga, doncs, vaig ràpid. El segon punt és que nosaltres ens hem assabentat que en 
un dels consells de districte del Districte de Sant Martí es va convidar la directora del 
Campus Salut Mar, que és la doctora Olga Pané, i que va estar explicant tot el tema 
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del que són les obres que es reactivaven de la fase següent de l’Hospital del Mar. Com 
sabíem, la propera obra que fessin en aquest sentit implicaria moviment d’unes unitats 
que estan a l’hospital i, per desplaçar-se, desplaçarien l’ambulatori, cosa que no 
estava prevista imminentment. Segons va dir en aquella sessió –que no va ser al 
nostre barri ni districte–..., és que això implicaria una activació bastant ràpida. Per tant, 
nosaltres, com a associació de veïns, i tal com hem manifestat diverses vegades, el 
que volem és que el que s’apliqui és el projecte del 2012, que està analitzat, està 
pressupostat, inclús ja definit l’espai dels edificis. I el qual nosaltres hem comentat amb 
la comunitat sanitària de la zona, i que hi estem tots alineats: entitats, veïns i sanitaris, 
perquè fos així. Voldríem saber, primer, per què no se’ns ha explicat això, igual que en 
altres districtes, quan en som els principals implicats, i, segon, quin pla hi ha, quin pla 
hi ha per poder pensar això, perquè el temps passa ràpid.  

I el tercer punt que els volia explicar va relacionat amb un tema de seguretat que hem 
tingut les darreres setmanes i que hem comentat amb els diferents cossos policials. I 
és que als pàrquings de la Barceloneta estem tenint un assetjament de robatoris 
continus. Són robatoris organitzats per grups; no són fets aïllats, ja són bastant 
recurrents. I el que voldríem és, d’alguna manera, doncs, quin pla hi ha d’actuació per 
parlar amb els diferents gestors d’aquests pàrquings. La paradoxa és que el pàrquing 
principal afectat, on aquesta setmana –cap de setmana– hi ha hagut robatoris a més 
de deu vehicles, és que era un pàrquing municipal, de BSM. Es va crear BAMSA, amb 
la qual es va fer aquesta societat mixta privada-pública, amb SABA, i pel que sabem 
ara, crec –si no estic equivocat– que aquest pàrquing està totalment ja gestionat per 
SABA, com a privat. O sigui, que hem perdut un patrimoni, diguéssim, públic. Però 
això és indiferent. Ara, el que ens interessa ara és saber quin pla hi ha d’actuació, 
perquè és que el que ja s’ha comentat –i sort, i hem de dir-ho, que tant Guàrdia 
Urbana com Mossos han incrementat la vigilància, i això els ho hem d’agrair, no estan 
deixats de la mà... Però, és clar, suposo que arribarà un moment que, cada vegada 
que hi hagi més trànsit de gent, serà més complicat destinar recursos a fer això. Volem 
saber què hi ha d’això, què hi ha amb aquestes bandes que estan atracant la gent ja a 
l’entrada i sortida dels pàrquings, la qual cosa és la via pública, amb la qual cosa 
estem tenint una sèrie de violències en què els darrers dies alguna gent ha hagut de 
refugiar-se en comerços, a darreres hores –últimes– de la tarda, per tot plegat.  

Tot això –tot això que us he explicat– a nosaltres ens dona una sensació molt lletja 
que no estem preparats per al moment postpandèmia que estem vivint al barri. Ens 
estem perdent de tot, i això fa que no hi hagi inversors per poder crear comerços 
locals. El mateix comentàvem avui amb veïns d’altres parts del Districte, com Gòtic i 
Raval, en què ja no tenim comerç local perquè és que amb aquest panorama no 
podrem atraure a ningú que vulgui invertir per poder treballar aquí i crear una societat 
plena de serveis per a tots els ciutadans.  

La presidenta l’adverteix que s’ha acabat el temps.  

El Sr. Manel Martínez Vicente  

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Manel, bona tarda. En la primera pregunta, que parles del pla d’oferta de places de 
preescolar, entenc que demanes fins a P5. Bé, doncs, informar que a l’Escola El Mar –
a l’Escola Bressol El Mar–, per a primer curs, hi ha 7 places, i ara mateix s’està veient 
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quants alumnes que ja són alumnes de l’Escola El Mar volen continuar, i a partir d’aquí 
es veurà quina és l’oferta. La jornada de portes obertes és del 21 al 26 d’abril i s’ha de 
demanar cita prèvia. Per tant, és, en aquest sentit, aviat.  

Després, pel que fa a la resta, no?, fins a P5, dir-te que, tant a la Mediterrània com a 
l’Alexandre Galí... A veure, la ràtio estàndard de ciutat, de places per aula, és de 25. A 
la Barceloneta és menor, tant a l’Alexandre Galí com a la Mediterrània, i ara mateix 
encara hi ha places en tots els cursos: a P3 hi ha més places disponibles, i a P4 n’hi té 
5, i hi ha algunes aules que estan bastant plenes però que també hi ha places lliures. 
Per tant, la ràtio –en aquestes dues escoles, eh?, Mediterrània i Galí– és menor que 
en molts llocs de la ciutat –en alguns casos és de 21 o de 20 alumnes, mentre que la 
ràtio estàndard és de 25–, i hi ha places disponibles, encara, en els dos centres i en 
tots els cursos.  

Pel que fa al CAP de la Barceloneta, a veure, la directora del Parc Mar Salut va anar al 
Consell de Salut de Sant Martí i hi va anar per explicar les noves fases de les obres, 
perquè així ho va demanar el Consell de Salut. Nosaltres ho podem explicar en el 
proper Consell de Barri, per exemple, o en un Consell de Salut. En tot cas, no hi ha 
cap voluntat d’aprimar ni de tancar el CAP, només faltaria. Això no passarà. El que sí 
que passarà és que des del Districte has de solucionar el problema del CAP del Gòtic i 
el del CAP del Raval Nord. Ja vam dir que aniríem per ordre. I ara el que farem serà 
veure les disponibilitats d’espai a la Barceloneta per a la instal·lació del nou CAP quan 
calgui, que ara mateix no tenim una data concreta. Però farem ja els estudis 
corresponents per veure on es pot encabir el nou CAP, i així us ho farem saber en 
Consell de Barri, ho compartirem, ho treballarem [...]. 

Respecte al projecte que ens comentes del 2012, que fa molt de temps que ens ho 
comentes, ho hem explicat al CatSalut i el Cat Salut no té aquest projecte. Per tant, no 
sabem exactament de què ens esteu parlant ni què és el que us van ensenyar. Potser 
us van ensenyar un preprojecte o us van ensenyar una proposta, no ho sabem. Però el 
CatSalut, que és qui construeix els CAP, ens diu que per a la Barceloneta ni l’any 
2012, ni el 2011 ni el 2013, no hi ha cap projecte de CAP. Potser era un estudi previ, o 
no sabem exactament, quan dius que hi ha un projecte ja definit... El CatSalut, que és 
qui fa els CAP, ens diu que no, eh?  

I després, respecte als atracaments en els pàrquings, doncs, com tu ja has dit, en la 
darrera Taula de Seguretat ho vau esmentar i Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra 
han incrementat la seva presència a l’interior del pàrquing i a l’entrada i la sortida. 
Efectivament, és un trànsit privat, no? [...] tots els pàrquings, però això no té res a 
veure amb la seguretat [...], increment, un increment que es manté, no? Doncs, no se 
n’anirà la policia, de vigilar aquests pàrquings. I respecte al fet que no estem preparats 
per a quan vingui l’estiu, recordeu que a final de maig hi haurà la incorporació de nou 
unitats de platja, no?, que és tota una sèrie d’agents de la Guàrdia Urbana que se 
suma als que hi ha habitualment a la Barceloneta. Hi haurà més Guàrdia Urbana amb 
aquestes unitats de platja, que no només estarà formadíssima sinó que també entrarà 
al barri.  

La presidenta demana al senyor Martínez si vol afegir res. 

El Sr. Manel Martínez Vicente  

Sí, molt ràpidament. A veure, em referiré més al tema del primer punt, el tema del 
preescolar, no tant pel que poden absorbir les escoles públiques Mediterrània i Galí, 
sinó precisament per part de preescolar. L’any passat tenim constància que a La Mar 
van quedar entre 25 i 30 sol·licituds fora perquè no hi havia places. Penseu una cosa: 



12 
 

això quedava d’alguna manera cobert pel que donava el servei de la Sant Joan 
Baptista, però sapigueu que el preu que la Sant Joan Baptista cobrava –per això tan 
poques places s’ocupaven– és superior a més de 500 euros per nano més, la qual 
cosa vol dir que les famílies no ho podien assumir i se n’anaven fora. Ara, si 
tinguéssim l’oportunitat de tenir una altra oferta pública, recuperaríem que les famílies 
dels nanos els escolaritzessin aquí dintre i avalaríem les famílies. Per tant, més encara 
la necessitat de tenir places per a nanos menors de tres anys.  

Sobre el CAP i les obres de l’hospital, doncs, és curiós el que m’expliqueu, perquè en 
la darrera reunió que van tenir totes les entitats del barri amb la directora de l’Hospital 
del Mar, ella mateixa, que és personal del CatSalut, ens va treure la proposta i els 
plànols i els pressupostos. Us convido que quedem i us donaré còpia de tota la 
documentació que nosaltres tenim. Per tant, el CatSalut no pot dir aquestes coses. 

I, pel tema de seguretat i els atracaments, l’únic que diria és que heu de collar les 
empreses que gestionen els pàrquings, perquè estan en territori de la ciutat. S’ha de 
collar. No tenen vigilant, que estan fotent gent al carrer! I, a més a més, automatitzar 
tot això, sense personal, no dona garanties. 

I perdoneu, que m’he deixat una cosa. En la part de preescolar, sapigueu que el 
personal que està atenent els nanos de la guarderia del Sant Joan Baptista, en un 
90% són personal de la Barceloneta..., que sapigueu que la congregació vicenciana 
els ha fotut al carrer. Per tant, allò que es va dir, que es garantiria que tots els 
treballadors de l’escola aquesta tindrien feina, no ha estat veritat. Hi ha personal, i a 
més a més veïns, que es queden sense feina. 

Gràcies. 

El regidor 

Aquesta reunió, Manel, que dius que heu tingut amb el CatSalut, i que us han 
ensenyat el pressupost i ja el projecte de CAP..., on és el CAP? On se situa el CAP? I 
quan vau tenir aquesta reunió?  

I la Fundació Vicenciana, doncs, no s’està comportant, ni laboralment ni moralment, 
com ho hauria de fer. En això estem tots absolutament d’acord.  

Però això, on posen el CAP, el CatSalut, i quan vau tenir aquesta reunió? I quins 
plànols? Perquè les nostres reunions amb el CatSalut són justament que –com el CAP 
del Raval Nord o com el CAP del Gòtic– l’Ajuntament ofereix espai i que després el 
CatSalut fa la inversió. Nosaltres, des que vam aconseguir desencallar el tema del 
CAP del Gòtic, estem en contacte amb el CatSalut, i una de les prioritats és trobar 
emplaçament per al de la Barceloneta, i en cap moment ens han dit que ja tinguin 
emplaçament, projecte i pressupost.  

El Sr. Manel Martínez Vicente  

Si m’ho permeteu, t’ho contesto ràpid. La reunió la vam tenir abans de la pandèmia –
no sé la data, però devia ser el 2019– a la seu de l’Hospital del Mar, al despatx de la 
senyora Olga Pané, i l’emplaçament és el que estava ubicat –com us hem comentat 
més d’una vegada– al parc de La Catalana, confrontant amb el que serien les parets 
del que és el centre Alexandre Galí i Papasseit, on tenim ara un pipicà –que s’hauria 
de traslladar, perquè era a la ubicació. A més a més, l’hospital està supercontent amb 
aquesta ubicació, i els del CAP moltíssim més. Vull dir que... Per tant, jo crec que 
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ningú ha de triar fora de la població afectada, que som els veïns i els professionals de 
salut, on ha d’anar. I la nostra proposta és allà.  

La presidenta informa que tot seguit passen a les preguntes que han rebut per escrit i 
que llegirà ella mateixa, de dues en dues, perquè les vagi responent el regidor.  

El Sr. David L. H. (en nom propi) 

«Desde hace un año aproximadamente se está incrementando el número de personas 
que dan de comer a las palomas en el barrio del Raval. Estos puntos se están 
sobresaturando de palomas y también de cotorras, porque algunas personas les dan 
de comer cada día por la mañana, generalmente a primera hora cuando nadie las ve 
excepto los que salimos a trabajar. Es el caso de la plaza del Pedró, la plaza Folch i 
Torres, la plaza Vázquez Montalbán, la zona central de rambla de Raval o la plaza de 
Pere Coromines; son solo algunos de los ejemplos. Están continuamente sucias, 
llenas de deposiciones de los pájaros y de restos de comida. Se solicita por favor un 
control sobre estas personas y sobre las poblaciones de estos pájaros en el barrio.» 

El Sr. Viktor Borszek (en nom propi) 

«Mucha gente visita a diario las playas de Barcelona para disfrutar del aire libre. Como 
es normal, beben y comen, y como consecuencia aparecen diferentes necesidades 
físicas. Como no hay casi ningún baño público (por ejemplo, en la playa de Sant 
Miquel), usan las calles cercanas como baños. Eso genera mucha tensión entre ellos y 
los vecinos de la zona, aparte de causar problemas sanitarios, etc. ¿Tenéis algún plan 
para resolver este problema?» 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

David, sabem i tenim coneixement d’aquestes zones que ens comentes, de la 
problemàtica amb els coloms i amb les persones que els donen menjar. És quelcom 
difícil de gestionar, perquè diguem que no es pot denunciar per donar menjar als 
animals. El que passa és que sí que es pot multar o sí que es pot denunciar perquè 
això generi embrutar l’espai públic. En els darrers mesos s’ha multat en aquest espai a 
vint persones per això, però tanmateix també és cert que sovint algunes de les 
persones o bona part de les persones que de manera recurrent ho fan, doncs..., al 
darrere hi ha sovint quadres de soledat o alguns altres quadres als quals posar una 
multa o fer una denúncia el que fa encara és incrementar la problemàtica. Ara bé, dit 
això, doncs, donada la teva demanda i la teva denúncia, veiem a veure de quina 
manera podem incrementar el control en aquests espais.  

I, Viktor, malauradament, en pandèmia, bona part dels lavabos públics estan tancats. 
Estan tancats per la situació sanitària i estan tancats aquells que no es poden netejar 
després de cada ús. Per tant, estem en una situació excepcional, perquè a sota del 
passeig Marítim hi ha tota una sèrie de lavabos que s’obren en la temporada d’estiu, i 
que, per tant, l’estiu passat ja no es van obrir. La previsió seria poder-los obrir aquest 
estiu, però tot depèn de les condicions sanitàries. Sabem que genera molta tensió, 
perquè evidentment la gent va a pixar a carrers on no ho ha de fer, i aquí el que hem 
de fer –i així la Guàrdia Urbana ho té com una de les demandes que li he fet 
personalment– és que la Guàrdia Urbana controli això i vigili això a la Barceloneta.  

D’altra banda, de cabines autorentables n’hi ha una al passeig de la Barceloneta, a 
l’altura del carrer Trelawny –que ara, si no m’equivoco, deu estar tancada i n’hi ha una 
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de química– i després n’hi ha dues de químiques més, una a Charles Darwin i una, a 
partir de l’1 de juny –de la temporada d’estiu–, que estarà a la plaça del Poeta Boscà. 
Però, bé, amb la voluntat, doncs, de poder obrir els lavabos que hi ha disponibles a 
partir de l’estiu, que hauria de ser ja. Però insisteixo que dependrem de la pandèmia i 
de si ho podem fer per tema sanitari.  

La presidenta llegeix dues preguntes més. 

BCN Bici 

«Voldria demanar als responsables del Districte un esforç més intens en combatre 
l'aparcament il·legal de motocicletes i ciclomotors a les voreres dels nostres barris. Cal 
retornar als vianants, als infants, a la gent gran, a les persones amb dificultat de 
moviment... l'espai legítim que les motos ens roben. Aprofito per proposar una nova 
ordenança o la instal·lació de senyalística que prohibeixi l'aparcament de qualsevol 
moto a qualsevol vorera del Districte, dirigint-les als llocs dedicats a calçada i 
aparcament subterrani. Cal augmentar el control per part de la Guàrdia Urbana i afegir-
hi els controladors d'àrea.» 

Xarxa Veïnal del Raval 

«El dia 23 de febrer de 2021 vam participar en una reunió del districte per tractar el 
tema dels talls de llum al Raval amb Endesa. Quins compromisos d'intervenció a la 
xarxa s'han materialitzat? Quantes reunions de seguiment s'han fet? De quina manera 
pensen fer el traspàs de les actuacions d'Endesa a les persones i entitats que van 
participar en la trobada?» 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Doncs, BCN Bici, comparteixo la vostra preocupació: les motos han d’aparcar allà on 
ho tenen permès o bé en aparcaments subterranis i no pas impedint la vida dels veïns 
i les veïnes. I per això, hem fet fins a deu actuacions en deu àmbits diferents els 
darrers mesos: carrer Duran i Bas, Antonio López, Princesa, Palma de Sant Just i 
Baixada de Sant Miquel, avinguda Drassanes, els voltants del carrer de la Morera, 
Francesc Cambó, Sotstinent Navarro, entorns del Pati Llimona, Pons i Clerch, i en 
tenim prevista alguna altra, en aquest cas al Raval. I hem de seguir fent-ne, no? Les 
hem fet també a partir de les demandes dels veïns i les veïnes en consells de barri i 
similars, i consisteixen a, primer, avisar, i després anar a la sanció i a la multa. I tot 
això acompanyat de la cerca, en els pàrquings propers, d’abonaments. Perquè tots els 
aparcaments tenen abonaments per a les motos; el que passa és que les motos no 
estan acostumades a aparcar als aparcaments subterranis i acostumen a fer-ho de 
manera il·legal, i sobretot al centre, no?  

Per tant, a veure de quina manera podem fer que els pàrquings que hi ha en aquests 
indrets puguin fer abonaments millors, o bé puguem –puguin– explicar-se i recordar 
que hi ha uns abonaments pels quals les motos poden entrar en aparcaments o 
subterranis o altres de privats, i nosaltres seguirem amb aquestes campanyes de 
sensibilització i unes campanyes també d’informació i de multa.  

I la següent qüestió... Ah, la Xarxa Veïnal del Raval. S’han fet dues reunions amb 
Endesa –internes, tècniques– per tractar de quines són les intervencions que farien 
properament. Han acabat ja la fase 1 del carrer Salvadors i Sant Antoni Abat. Bé, com 
que sou veïns del Raval ho sabeu: que hi ha bona part del Raval aixecada perquè 
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justament Endesa hi està fent moltes obres d’adequació. En execució ara mateix estan 
Reina Amàlia, Cera, Riereta, rambla del Raval, Riera Baixa, Hospital, Carme, Malnom, 
Picalquers i Joaquim Costa: aquestes són totes les obres de manteniment i 
d’adequació que està fent Endesa ara mateix. I tenim en tràmit permisos perquè 
puguin actuar a la rambla del Raval.  

I pel que fa, doncs, al retorn de totes aquestes actuacions, tant en consells de barri –
en propers consells de barri– el podem fer, com també podem, una vegada que 
s’acabin aquestes actuacions que estan fent, que us he enumerat, doncs, podem 
tornar a convocar –amb les entitats que ja vau participar amb Endesa– una reunió, 
amb Endesa mateix, perquè us les expliqui i perquè doni compte de tot el que ha fet.  

La presidenta informa que llegirà l’última pregunta. 

El Sr. Gerard López Oriach (en nom propi) 

«Soc veí de la plaça Sant Miquel. M'agradaria saber si hi ha algun espai web on poder 
conèixer les properes obres que es realitzaran als carrers i edificis del barri i l'estat 
d'aquestes. Ara mateix, per exemple, hi ha obres des de fa temps al Palau Centelles 
(hi treballen també alguns diumenges amb grans grues) i desconeixem què s'hi està 
fent i quant duraran les obres, però sí que aguantem els sorolls. Els veïns ja vam haver 
d'aguantar massa temps les obres de la plaça Sant Miquel, amb un soroll diari horrible 
(teletreballar ha sigut força impossible). Unes obres i sorolls que es van allargar 
moltíssim. I amb tota sinceritat i respecte, a part de la zona de jocs, la plaça no ha 
millorat tant i segueix sent la zona d'estacionament dels camions. 

»Fa dos estius vam haver d'aguantar també unes obres horribles de la remodelació 
d'un bar (on ja n'hi havia un!). I a més, a l'edifici de sobre el Frankfurt Sant Jaume 
s'estan remodelant pisos (partint pisos per la meitat, segons em va explicar una veïna). 
Entenc que en aquest segon cas això és un edifici privat i no sé quin és l'objectiu final 
d'aquests pisos (posar-los a preu d'or?), però potser tindríem dret a saber-ho. 

»El que vull dir amb tot això és que potser caldria plantejar-nos que els (pocs ja) veïns 
que seguim al barri puguem decidir quines obres/construccions hem de suportar si 
després no hi ha un benefici per al barri (deixant de banda la plaça i el Palau). És a dir: 
hem d'aguantar nosaltres 8, 9, 10 mesos de sorolls diaris d'obres perquè al final acabin 
fent un (altre) restaurant caríssim per a turistes (del qual no gaudirem) o apartaments 
caríssims per a estades mitjanes, o pisos de lloguer també caríssims? 

»Espero no haver molestat a ningú amb els meus comentaris. I disculpeu, de veritat, si 
ja existeixen eines per solucionar aquests problemes, però ara mateix ho desconec. És 
una època d'estar molt a casa, i a casa és un lloc on s'hi ha d'estar a gust, tranquil 
(acceptant també el barri en el qual es viu, això ho tenim en compte), i aquestes coses 
acaben afectant l'estat d'ànim.» 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Sí, comparteixo moltes de les coses que dius, Gerard. Tens raó, estar i treballar a casa 
pot ser un suplici en aquests barris nostres ara mateix. I tant de bo hi hagués una 
pàgina web en la qual poguéssim posar totes les obres que s’estan duent a terme. El 
que passa és que aquesta és una tasca ingent, perquè n’hi ha moltes que s’estan fent, 
més grans i més petites, i fins i tot n’hi ha algunes que no cal que demanin permís sinó 
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que es fan a través d’assabentats, que finalment l’Administració –en aquest cas 
l’Ajuntament– coneix a posteriori. Per tant, tampoc no hi serien totes.  

Jo estic totalment d’acord que comença una obra i n’acaba una altra i és bastant 
insuportable, ens passa a tots –em passa a mi també–, i tant de bo els veïns i les 
veïnes també poguessin decidir quines obres es fan i per què. Però, bé, estem parlant 
de propietats privades i estem parlant d’uns propietaris que tenen, bé, doncs, tot el dret 
de demanar fer una obra. Nosaltres, quan ens fan una petició de llicència, el que es fa 
és veure, doncs, que tot el projecte s’acull a normativa, i llavors es concedeix.  

El que, efectivament, sí que no es fa, i em sembla complicat –estaria molt bé i no sé si 
s’atén a llei o no–..., però estaria molt bé poder veure si a prop hi ha hagut alguna obra 
darrerament i aleshores poder dir: «No, en aquest carrer ja hi ha hagut una obra i 
aquesta no es pot fer.» Però la gerenta del Districte ja em diu que la normativa això no 
ho contempla. I, per tant, doncs, tan bon punt van entrant les obres, les llicències i les 
peticions d’obres, si s’adeqüen a normativa, doncs, es donen, i els propietaris, o els 
promotors, tenen uns mesos –que no sé si són sis mesos o un any– per tirar endavant 
les obres. Per tant, no hi ha una manera de poder controlar que una no molesti l’altra, 
no?, per dir-ho així.  

Però comprenc el que dius, és molest, estem en un barri en el qual hi ha moltes obres, 
i si hi ha alguna obra concreta que us molesta, perquè s’hi treballa en cap de 
setmana... En cap de setmana no es poden fer obres, les obres s’han d’acabar el 
divendres a la tarda. Els cap de setmana no es poden fer obres, tret que hagin 
demanat un permís excepcional. Per tant, si es fan obres un cap de setmana, ni que 
sigui el dissabte al matí, truqueu a la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana mirarà si hi 
ha un permís excepcional o no, i si no hi és, hi anirà per parar l’obra.  

Què més? Ah, i si hi ha alguna obra que voleu saber... A veure, quan hi ha un permís 
d’obres..., quan és un assabentat és diferent, però quan hi ha un permís d’obres, en la 
porteria o en algun lloc visible hi ha d’haver la llicència d’obra, una llicència d’obra que 
prèviament he d’haver firmat jo. Per tant, allà heu de veure què és el que s’hi ha de fer. 
Si no hi ha la llicència penjada, malament. Heu de demanar als operaris pel cap 
d’obra, i que pengi la llicència, perquè és pública. I, en tot cas, si us interessa i si 
realment us afecta en tant que veïns afectats, podeu adreçar-vos també a l’OAC del 
Districte per veure si us poden donar accés a aquest projecte, sempre que pugueu 
demostrar que sou part interessada, vull dir, que sou uns veïns que hi esteu al costat, 
que hi toqueu paret amb paret o el que sigui. Però, insisteixo, han d’estar penjades a la 
porta d’una manera visible.  

I respecte al Palau Centelles, doncs, efectivament, s’hi han fet unes obres per encabir-
hi maquinària de climatització, i es fan a l’empara d’un comunicat d’obra. En aquest 
cas, no s’ha de demanar llicència, sinó que és un comunicat, no? És el que et deia. 
Sovint moltes de les obres no es fan prèvia petició de llicència, sinó que es poden fer, 
segons quin és el seu volum –i aquí, evidentment, també hi ha la trampa, perquè en 
alguns casos haurien de demanar llicència i no ho fan–..., sinó que el que fan és 
presentar-ho posteriorment i aleshores el que es fa és anar a comprovar que 
efectivament han fet el que diuen que han fet. I això és perfectament legal. I després 
nosaltres tenim un pla d’inspeccions en el qual, entre altres coses, el que es fa també 
és inspeccionar les obres.  

Per tant, si considereu –o si teniu la sospita– que hi ha alguna obra que pot ser il·legal, 
doncs, l’heu de denunciar via Guàrdia Urbana, i Guàrdia Urbana o Inspecció veurà si 
ho és o no ho és i, si s’ha d’aturar, s’aturarà.  
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La presidenta informa que amb aquesta última pregunta finalitza l’Audiència. Dona les 
gràcies als veïns i veïnes que hi han participat, i també a tots els presents a la sala, i 
els emplaça per a l’Audiència vinent.  

I, no havent-hi més assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 19.32 hores.  

 

 
 
La secretària del Consell 

 

                              Vist i plau  
                              La presidenta 
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