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Desenvolupament de la sessió 
 
El vicepresident obre la sessió, dona la benvinguda a tothom a l’Audiència Pública i 
excusa l’absència del president del Districte, el senyor Jaume Collboni, i de la regidora 
Mercedes Vidal. 

Tot seguit, informa que l’Audiència Pública és un òrgan de participació en què els 
ciutadans poden exposar les seves preguntes. Demana que ningú no comenci a parlar 
sense tenir el micròfon, perquè cal que totes les intervencions quedin enregistrades 
per poder fer l’acta correctament. 

El senyor Amadeu Granollers, en nom propi, es queixa que l’ascensor i les escales 
mecàniques de Murtra, Llobregós i Feijoó la majoria de dies no funcionen. També diu 
que el jardí Joan Planas és un desastre. 

El senyor Lluís Cairell Tortosa, en nom de l’Associació de Veïns la Taxonera, en 
primer lloc, pregunta per què al darrer Consell de Barri de la Teixonera el Govern va 
parlar una hora i vint minuts en comptes dels trenta minuts que s’havien pactat amb el 
conseller Fernando Marín i la tècnica de barri Esperanza Borrull. 

També demana per què el Govern no compleix el seu programa electoral a la 
Teixonera i acaba l’estació. Indica que tenen cartes del Govern anterior explicant que 
s’estava treballant en les expropiacions, però resulta que els particulars a qui s’ha 
d’expropiar diuen que no han rebut res. 

Seguidament, manifesta que haurien d’escoltar més les persones i fer allò que 
demanen els veïns. 

Subratlla que la gent esperava que el Govern de Barcelona en Comú actués de 
manera diferent i que complís el seu programa electoral, però que les coses no han 
canviat. Llavors, manifesta que és una vergonya que facin el que no volen els veïns, 
que els veïns no puguin parlar i que hagin d’estar tan estrets a la Casa Taxonera 
perquè els diuen que no hi ha diners per llogar locals. 

Així mateix, afirma que és lamentable el manteniment i la neteja de les places, que 
encara tinguin carrers de quaranta centímetres i que a dia d’avui encara no s’hagi fet 
res al barri, i que, a més, es vulgui fer creure que és per impediments legals. 

En darrer lloc, assenyala que potser a les següents eleccions els posaran al racó de 
pensar i veuran que malament ho han fet. Dona les gràcies per haver-lo deixat parlar i 
treure’s la mordassa. 

El senyor Tomás García Arroba, en nom propi, demana si hi ha previst algun pla de 
pacificació dels accessos al parc Güell, perquè hi ha una gran afluència de turistes. 
Afegeix que l’accés des de la plaça Sanllehy està col·lapsat de cotxes, línies de bus i 
autocars turístics. 

Tot seguit, planteja si es podrien col·locar, encara que fos provisionalment, muralles 
antisòniques al carrer Ramiro de Maeztu per reduir la contaminació acústica que 
pateixen els veïns, i si es podria fer alguna cosa per evitar el col·lapse de les línies 24 i 
92 sobretot, que van plenes de turistes. Afegeix que potser una solució seria posar un 
autobús d’anada i tornada exclusivament per a turistes de la Sagrada Família al parc 
Güell, la qual cosa descongestionaria també els accessos. 
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La senyora Pepita Gastó, en nom propi, pregunta si hi ha previst eixamplar la vorera 
del carrer Conca de Tremp, que és estreta i està en mal estat. Afegeix que en haver-hi 
el mercat, les voreres sempre van plenes, no es pot passar i molta gent va pel mig del 
carrer. Entén que és complicat, perquè per fer-ho cal treure aparcaments, tanmateix 
creu que s’hauria de solucionar d’alguna manera aquesta situació.  

D’altra banda, demana que estudiïn si es poden posar més contenidors 
d’escombraries, perquè, per exemple, del carrer Queixans fins al carrer Arbós no n’hi 
ha, i els que hi ha són petits i de seguida queden plens. Apunta, a més, que per a la 
gent gran també és un inconvenient haver d’anar fins al carrer Arbós, que hi ha una 
baixada molt pronunciada. 

La senyora Pilar Serrano, en nom propi, es queixa que en alguns carrers, com 
Calderón de la Barca i Llobregós, hi ha arbres molt alts que no es poden i no deixen 
que entri llum als pisos i que, a més, les arrels estan aixecant les rajoles de la vorera. 
Després, explica que carrers com el Conca de Tremp tenen l’asfalt malmès, amb molts 
forats, lamenta però que només s’hi fan pegats. 

El conseller tècnic, en primer lloc, es disculpa perquè per un problema amb el terra 
l’Audiència Pública s’ha hagut de fer en una sala molt més petita del que és habitual. 

El senyor Christian Arbós Genera, en nom de Demòcrates de Catalunya, desitja a la 
regidora que es recuperi ben aviat. 

Tot seguit, explica que durant molts anys Solidaritat Catalana per la Independència ha 
estat en el Plenari i en l’Audiència Pública del Districte exposant els seus raonaments, 
lamenta però que ja no podrà ser així per les accions indecents de l’executiva nacional 
del partit. No obstant això, afirma que l’energia no es destrueix, sinó que es transforma 
i que, en aquest cas, s’ha transformat en Demòcrates de Catalunya. 

Seguidament, pregunta al Govern quan deixarà de parlar del barri de la Font del Gos i 
començarà a actuar-hi i a fer-hi inversions, perquè la situació del barri no ha canviat 
gens.  

D’altra banda, lamenta que el Govern sempre s’abstingui en les propostes referents a 
la cobertura de la ronda de Dalt als plenaris municipals de Barcelona. En aquest sentit, 
demana al Govern que es comprometi clarament a tirar endavant la cobertura de la 
ronda si guanyen les properes eleccions, atès que és una demanda veïnal a la qual 
s’ha de donar resposta. 

Finalment, retreu a Barcelona en Comú que el projecte de la superilla del Poblenou 
hagi acabat als jutjats per no consultar els veïns. Per això, exigeix una consulta 
popular vinculant sobre la superilla a Horta. 

La senyora Carolina Marcos, en nom propi, fa referència a la campanya contra 
l’incivisme que es va anunciar al Consell de Barri del 13 de març, i es queixa que 
només s’hagin perseguit les persones que tenen gos, perquè els carrers continuen 
bruts i plens de vidres. 

Relata que fa deu anys que viu a Barcelona i quatre que va adoptar un gos i que arran 
de treure’l a passejar cada dia i portar-lo al pipicà va començar a conèixer molta gent 
del barri, que s’han fet amics i que ara quan algú té un problema o està malalt 
s’ajuden. Per tant, assenyala que tenir gos ha fet que comenci a fer barri i, a més, l’ha 
ajudada a estar més sana, perquè ha de sortir a caminar, tal com recomanen moltes 
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campanyes de l’Ajuntament, també ajuda a desconnectar i a relacionar-se. Per això, 
lamenta que ara amb la prova pilot es persegueixi les persones que tenen gos. 

Tot seguit, apunta que els 150.000 gossos que hi ha censats a Barcelona aporten uns 
ingressos de 31,5 milions d’euros a l’Ajuntament, tenint en compte que el manteniment 
de cadascun calcula que puja al voltant de 1.000 euros l’any, els quals estan gravats 
amb un 21% d’IVA. 

En aquest sentit, retreu al Govern que aquests diners no reverteixin en espais per a 
tots i denuncia la persecució sistemàtica que pateixen els veïns últimament per part de 
la policia. Afegeix que la normativa que va fer Convergència i Unió preveia moltes 
zones d’esbarjo per a gossos, però que només se n’han fet quatre, i que l’únic que 
volen es fer-los fora de l’espai públic per tapar la seva incapacitat per gestionar els 
espais adients. 

Així mateix, conclou que aquesta campanya persecutòria és més pròpia d’una 
administració autoritària que d’un ajuntament que diu que vol ser dialogant. Per això, 
reclama que es deixi de perseguir els propietaris dels gossos, es respecti el seu dret a 
fer ús de l’espai públic i s’adeqüin els espais necessaris per als gossos, tant si són 
pipicans, parcs només per a gossos o zones compartides. 

La senyora Àngela, en nom de la Plataforma Espai Gos Barcelona, en primer lloc, 
desitja que la Mercedes es recuperi ben aviat. 

Exposa que les persones que conviuen amb un gos necessiten respostes al continu 
assetjament i al tracte discriminatori que reben per part de l’Ajuntament, perquè no 
volen que els facin fora de l’espai públic, ja que tenen el mateix dret a gaudir-ne que 
qualsevol altre veí o veïna. En aquest sentit, demana per què s’associa la brutícia dels 
carrers amb el col·lectiu de persones que conviuen amb un gos i no a un fet que 
respon a l’educació individual de les persones indiferentment de si tenen gos o no. 

D’altra banda, els sembla bé que hi hagi una patrulla específica de la Guàrdia Urbana 
per a actes d’incivisme, però no que només persegueixi els propietaris que no recullen 
els excrements del seu gos, atès que hi ha molta altra brutícia als carrers del districte. 

En aquest sentit, argumenta que els vídeos dels diferents consells de barri demostren 
que la patrulla de la Guàrdia Urbana s’ha creat específicament per vigilar qüestions de 
neteja vinculada als gossos, malgrat que des del Govern ho neguin. Assegura que als 
veïns els molesta tot tipus de brutícia. 

Així mateix, manifesta que el mateix Ajuntament incompleix la normativa que tant 
defensa, perquè impedeix que els propietaris de gossos puguin garantir el benestar 
dels animals i que no tinguin patiment físic ni emocional posant-los multes per portar el 
gos deslligat. Critica, però, que no s’actua en casos com que el gos porti un collar de 
punxes, ofec o corretges extensibles, que tot això està prohibit a la normativa. 

Seguidament, lamenta que no s’hagi creat una taula de treball en què hi hagi 
representats els interessos de tothom, tant en l’àmbit polític com l’associatiu, i en la 
qual es puguin trobar solucions consensuades entre totes les parts. Afegeix que el 
Govern en comptes d’actuar com a àrbitre, actua com a incendiari. 

Afegeix que serveix de poca cosa que des de l’Ajuntament es reconegui que el 95% de 
les persones que conviuen amb un gos compleixen escrupolosament amb la neteja de 
l’espai públic si es crea una patrulla de la Guàrdia Urbana específica en lloc de 
transmetre la realitat als veïns. Diu que els treballadors de Barcelona Neta també 
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reconeixen que la brutícia que generen els incívics del col·lectiu de persones amb gos 
és menor que la que generen altres col·lectius, i que la despesa pública que cal 
destinar-hi és infinitament inferior. 

A més, comenta que la idea de l’ampolla d’aigua per netejar l’orina prové de la mateixa 
plataforma, que l’únic que ha fet l’Ajuntament és apropiar-se-la de manera barroera. 
Indica que des del col·lectiu es busquen solucions i des de l’Ajuntament s’ignoren, com 
ara col·locar contenidors específics per a la recollida d’orina per evitar que vagin a les 
façanes, voreres o escocells dels arbres, o col·locar tapadores a la papereres 
utilitzades per dipositar les defecacions i així evitar males olors a la resta de veïns. I 
subratlla que l’excusa que el Govern utilitza que no són ells qui han fet la normativa no 
serveix, atès que es va aprovar per una àmplia majoria de l’Ajuntament, que només és 
deixadesa, la qual repercutirà en el benestar animal que volen fer creure que 
defensen. 

Tot seguit, confirma que s’han reunit algunes vegades amb representants del Govern, 
però que no els escolten, com queda demostrat en la nova àrea d’esbarjo per a gossos 
de la Teixonera, en la qual s’han instal·lat elements de joc que poden causar lesions 
als animals fent cas omís de les indicacions de la plataforma. 

Lamenta que no es facin les vint-i-nou noves àrees ni les dinou ampliacions previstes 
amb el pretext que no hi ha pressupost, en canvi, s’han fet molts carrils bici i tampoc hi 
havia pressupost. Acusa el Govern de discriminar les persones que conviuen amb un 
gos i de no entendre ni de voler entendre les seves necessitats. 

Després, assenyala que no són vàlids els arguments que sempre es donen sobre que 
aquesta qüestió depèn de casa gran i que no sap què es fa des del Districte si no són 
capaços de defensar els interessos dels veïns i les veïnes. Apunta que al Districte 
d’Horta-Guinardó hi ha més de 40.000 persones que tenen gos, tot i això, cinc dels 
seus barris no tenen cap àrea d’esbarjo i al Guinardó hi ha només una àrea de 
cinquanta metres quadrats que no compleix els mínims de seguretat. A més, posa de 
manifest que els 17.239 gossos del districte s’han de repartir en tretze àrees d’esbarjo, 
amb la qual cosa seguint el criteri d’aforament de l’Ajuntament caldria fer cinquanta 
torns diaris perquè cadascun dels gossos pogués estar una estona lliure dins 
d’aquests espais, en concret, catorze minuts. 

Seguidament, diu que les persones que tenen gos no són enemics, sinó que només 
tenen necessitats diferents. Afegeix que la plataforma Espai Gos Barcelona vol trobar 
solucions des del respecte per millorar la convivència als barris, que calen polítiques 
perquè els carrers estiguin més nets i que estan d’acord que s’augmenti l’import de les 
multes a qui no respecti la higiene. Insisteix que tapar la problemàtica de la falta 
d’espais amb polítiques de repressió no solucionarà el problema. En aquest sentit, 
reitera la demanda de convocar la taula de treball per cercar solucions. 

El conseller tècnic respon al senyor Amadeu Granollers que s’han obert dos 
expedients sancionadors a les empreses que fan el manteniment de les escales i els 
ascensors perquè no estan donant la resposta necessària. Explica que com que 
finalitzava el contracte, s’ha tret un nou concurs públic amb un increment de 
pressupost de prop del 30% per garantir que hi hagi una resposta més àgil a les 
incidències que es puguin produir. No obstant això, defensa que al Districte d’Horta-
Guinardó hi ha més de trenta elements d’aquest tipus i que en general funcionen prou 
bé. 

Així mateix, argumenta que globalment els poc més de cent elements d’aquest tipus 
que té la ciutat funcionen raonablement bé, però que en casos de barris com el Carmel 
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o com Can Baró, en què són elements d’accessibilitat molt importants, cal que la 
resposta sigui més ràpida del que ha estat fins ara i, per això, han tirat endavant certes 
mesures. Reitera que s’han obert dos expedients sancionadors a les empreses que 
fan el manteniment i que s’ha obert un nou concurs públic amb un increment de 
gairebé el 30% per millorar el temps de resposta davant de les incidències 

Tot seguit, explica que a la comissió de seguiment del Carmel s’està estudiant les 
necessitats que té el barri i com fer millores al poc espai obert de què disposa. En 
aquest sentit, diu que els jardins de Jaume Planas són una prioritat, que cal fer-hi 
alguna intervenció perquè la gent en pugui gaudir, atès que l’àrea de gossos és molt 
petita, la zona de joc infantil està infrautilitzada, tot fa pujada, etc. 

Pel que fa a la Teixonera, comenta que no creu que parlessin una hora i vint minuts, 
però que no s’estendrà a justificar-ho, ja hi ha els vídeos. D’altra banda, apunta que el 
Govern estaria molt content que els solars de la plaça Matias Guiu fossin públics i s’hi 
pogués fer alguna actuació, però que això no és possible fins que no s’hagin acabat 
les expropiacions. Retreu al senyor Lluis Cairell que quan tot just feia cinc mesos que 
havien entrat a l’Ajuntament ja va començar a fer balanç del mandat, demana que 
s’esperi al final a valorar si s’ha fet alguna cosa o no.  

D’altra banda, està d’acord que cal escoltar les demandes de la ciutadania i assenyala 
que, per això, s’han començat les obres d’unes escales a la Teixonera, que era una de 
les prioritats que van marcar els veïns per facilitar la mobilitat dels vianants. 

Respecte al parc Güell, explica que es va fer un procés de treball amb veïns, amb 
entitats i amb els cinc barris de l’entorn per veure com es podia garantir la connexió 
entre els diferents barris a través del parc. I indica que una de les propostes era 
millorar els accessos des del Carmel i des de Can Baró. 

Quant a la massificació dels autobusos de línies regulars per l’afluència de turistes al 
parc Güell, diu que amb TMB, Mobilitat i els diferents actors que treballen al parc Güell 
s’estan estudiant diferents propostes que van sorgir, com ara un bus específic des de 
Sagrada Família, suprimir les parades del parc Güell perquè allà no hi viu ningú i no 
aporten res als veïns i, en canvi, afavoriria les persones que van, per exemple, a 
Doctor Bové, perquè trigarien menys a fer el trajecte. 

Pel que fa a les voreres de Conca de Tremp, indica que en aquest mandat no està 
previst urbanitzar sencer el carrer ni eixamplar les voreres, però que amb Serveis 
Tècnics es revisarà si hi ha temes concrets que es poden millorar. En aquest sentit, 
explica que des de Queixans cap amunt van instal·lar una barana per millorar la 
mobilitat dels vianants. 

Tot seguit, respon que per ubicar contenidors cal que els carrers siguin prou amples 
per acollir el camió i el moviment que genera. Tanmateix, comenta que parlaran amb 
Neteja per mirar si hi ha algun lloc on se’n puguin instal·lar, tot i que admet que és 
complicat pel recorregut que ha de fer el camió. 

D’altra banda, apunta que amb Serveis Tècnics revisaran l’estat de les voreres del 
carrer Calderón per veure si s’hi pot fer una actuació similar a la vorera del mig de la 
rambla del Carmel, que les arrels dels arbres també l’havien malmesa. I quant a 
l’asfaltat dels carrers, diu que cada any l’Ajuntament fa una llista de prioritats i miraran 
si s’hi pot introduir el carrer Conca de Tremp. 

Respecte a la Font del Gos, manifesta que ja es va elaborar un projecte amb les 
actuacions que els veïns consideraven prioritàries, però que atès que part del barri és 
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parc forestal, cal que la Generalitat autoritzi les intervencions previstes, cosa que 
encara no ha fet perquè considera que no són vàlides. Per això, insisteix que en 
aquest moment es treballa amb la Generalitat per reconfigurar el projecte i així poder 
començar a fer les actuacions. 

Després, manté que en aquest mandat s’ha iniciat la cobertura de la ronda de Dalt pel 
tram on hi ha consens i no hi ha cap tipus de discrepància entre la proposta del 2015 i 
la del 2016. Assegura que se seguirà treballant en la ronda. 

Respecte a les superilles, diu que només respondrà sobre la d’Horta, que és la que 
correspon al Districte d’Horta-Guinardó. En aquest sentit, subratlla que és un projecte 
que tirarà endavant perquè va agradar al moviment veïnal i que es va millorar amb el 
procés participatiu. 

Seguidament, defensa que l’Ajuntament no està perseguint cap col·lectiu concret de la 
ciutat, sinó que el que han fet els últims tres anys són diferents campanyes per garantir 
la convivència i el civisme a l’espai públic, una de les quals és la utilització d’ampolles 
d’aigua per a l’orina. En aquest sentit, comenta que no entén per què s’acusa el 
Govern d’apropiar-se de la proposta quan sempre han reconegut que provenia de la 
plataforma. Explica que el 2015, a principis de mandat, es va fer una trobada oberta 
amb els representants dels grups municipals, amb entitats i amb veïns, tant els que 
tenien gossos com els que no, per parlar de convivència, i que d’allà va sorgir la 
proposta, a més d’altres com, per exemple, ampliar els horaris de les zones d’usos 
compartits. 

Explica també que s’ha intentat que les zones d’ús compartit tinguin el terra tou perquè 
els gossos puguin jugar, tal com es va demanar des de la Plataforma Espai Gos, tot i 
que reconeix que en alguns casos no ha estat possible. 

Així mateix, comenta que al voltant de l’estiu s’implementarà a tot Barcelona la qüestió 
dels usos compartits, perquè cal que la ciutat s’adapti al que marca l’ordenança a més 
d’exigir que la gent que té gos s’hi adapti. 

Manifesta que la ciutat s’ha d’adaptar a les diferents dinàmiques, per això, subratlla 
que Horta-Guinardó és l’únic districte que tindrà zones d’usos compartits de set del 
matí a onze de la nit en espais on es pugui garantir la convivència. Afegeix que això 
també va ser una proposta de la plataforma. 

D’altra banda, indica que l’any passat en el marc d’una campanya de foment de la 
convivència a l’espai públic, sobretot pel que fa a la neteja, es van impulsar diferents 
campanyes mensuals dedicades a temàtiques diverses, com ara l’abandonament de 
mobles fora de la data que toca, entre d’altres. Per tant, reitera que no hi ha una 
persecució de la gent que té gos, sinó que s’han treballat qüestions que haurien de 
servir per millorar la convivència a l’espai públic. 

Quant a la patrulla específica de la Guàrdia Urbana, exposa que des de l’Ajuntament 
es volia fer una prova pilot per garantir l’Ordenança de tinença d’animals i la resta de 
normatives municipals. 

El vicepresident exigeix que es respecti el torn de paraula del conseller tècnic s’estigui 
d’acord o no amb la resposta, que hi haurà la possibilitat de rèplica. Afegeix que les 
persones que no deixin d’interrompre se’ls convidarà a sortir de la sala. 

El conseller tècnic demana que el deixin acabar de respondre, perquè hi ha altres 
persones que han demanat torn de paraula i també volen intervenir. 
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Seguidament, manifesta que han explicat als dotze consells de barri en què consistia 
la patrulla. En aquest sentit, desmenteix que no s’hagin posat multes pel tema de les 
defecacions. Insisteix que han dit moltes vegades que els propietaris de gossos que no 
respecten la higiene són una part molt petita, que per sort el percentatge de persones 
incíviques a la ciutat és baix i que, per això, es pot viure a la ciutat amb unes dosis de 
civilitat més o menys correctes. 

Tanmateix, exposa que, com que el tema de la manca d’higiene és recurrent, es va 
decidir intentar fer alguna cosa més a part de campanyes i, per tant, en paral·lel a 
actuacions com les zones compartides, s’ha fet la prova pilot de la patrulla per mirar si 
ajudava a disminuir els problemes a l’espai públic, sigui gent que no recull les 
defecacions, gent que porta gossos potencialment perillosos sense morrió, gossos que 
no porten el xip, gossos dins dels parcs infantils, etc. Per tant, afirma que no és cert 
que només s’hagi perseguit el que algunes persones han comentat, que amb aquesta 
prova no s’està prejutjant la gent que té gos, que la majoria és cívica. 

Respecte a les àrees de joc per als gossos, comenta que el Districte va traslladar a 
l’Ajuntament les indicacions de la plataforma Espai Gos, però que és un tema d’àmbit 
de ciutat i per això no han pogut triar els jocs de l’àrea de la Teixonera. 

Respon a la senyora Àngela que no estan fent polítiques repressores, sinó utilitzant 
diferents eines per mirar de garantir la convivència. 

El vicepresident recorda el funcionament de l’Audiència Pública. 

La senyora Gemma Egea, en nom propi, manifesta que al Mas Guinardó està ple de 
vidres a terra dels joves que fan ampollot i que la policia no fa res. Afegeix que en tots 
els col·lectius hi ha incivisme, però que només es persegueix els propietaris de 
gossos. Assenyala que el problema dels vidres afecta tant les persones amb animals 
com els joves i els infants que juguen a aquella zona durant el dia. Diu també que és 
un espai que està asfaltat totalment i no hi ha àrees de jocs.  

Així mateix, opina que les obres previstes al Mas Ravetllat-Pla no donaran resposta a 
les necessitats de la zona i proposa que s’hi faci una àrea per a gossos, atès que al 
barri només hi ha un pipicà i amb una inclinació de quaranta-cinc graus. En aquest 
sentit, demana més detalls sobre el projecte del Mas Ravetllat-Pla. 

El senyor Fidel García, en nom propi, comenta que és veí del carrer Alguer i que les 
escales mecàniques tot sovint no funcionen. 

D’altra banda, explica que és una zona amb molta gent gran, que coneix persones que 
s’han quedat en cadira de rodes i que es veuen obligades a quedar-se a casa perquè 
no hi ha ni rampes ni ascensors, només escales mecàniques. Subratlla que és la 
tercera vegada que planteja aquesta qüestió i no es fa res, malgrat que pensa que és 
més urgent que moltes de les coses que es plantegen a l’audiència. Per tant, reclama 
que es faci alguna rampa.  

El senyor Antonio Pérez, en nom propi, en primer lloc, felicita la coordinadora de 
gossos per la feina que fa i tots els propietaris de gossos que són cívics. Opina que la 
patrulla canina s’hauria de dedicar a perseguir més les persones incíviques que no les 
cíviques. 

També demana quan es prendrà una determinació exacta per intentar eliminar els 
excrements i els orins dels gossos, sobretot al voltant de les escoles, que en alguns 
llocs és indignant el nombre de defecacions que hi ha. 
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Tot seguit, es queixa que les tapes metàl·liques que hi ha a les voreres per al 
manteniment de jardineria rellisquen quan estan molles. Afegeix que segurament en 
un lloc pla no suposarien cap perill, però que als carrers amb pendent provoquen 
problemes. Lamenta que l’Ajuntament no hi faci res i que l’única resposta que li han 
donat és que és responsabilitat de la companyia que les ha posades. 

D’altra banda, comenta que va demanar que s’enjardinés i es traguessin els arbusts 
del tros de jardí de Pantà de Tremp, Moratín i Dante, tanmateix, diu que només s’han 
tallat i que la brutícia que hi llencen les persones incíviques continua allà. 

Pel que fa al tema d’elements d’accessibilitat i el seu manteniment, relata que la porta 
de l’ascensor del carrer Lisboa no es va obrir, i ell i quatre persones s’hi van quedar 
tancades, i com que al telèfon d’emergència no contestava ningú, van haver de sortir 
forçant la porta. 

El senyor Alfonso Segura Caparrós, en nom propi, assenyala que després d’insistir 
molt es va posar una banda rugosa al carrer Calderón de la Barca cantonada Alcalde 
de Zalamea, però en asfaltar aquest carrer han destrossat la banda rugosa i l’únic que 
hi han deixat són els cargols. Diu que hi ha l’indicador de «banda rugosa», però que en 
realitat no n’hi ha cap. 

Així mateix, comenta que tots els arbres del xamfrà del carrer Segismundo amb 
Calderón de la Barca estan inclinats cap als habitatges perquè les furgonetes que hi 
aparquen pugen a la vorera i els destrossen. Per tant, demana o que es busqui la 
manera perquè els vehicles no aparquin en bateria o que es treguin zones de càrrega i 
descàrrega, que a la zona tampoc no hi ha tants comerços, o que es posin proteccions 
als arbres, o fins i tot que es treguin els arbres.  

La senyora Carme Soler, en nom propi, diu que la seva família ha viscut sempre a la 
zona de la Salut i es queixa de la massificació del parc Güell. Afegeix que a tres quarts 
de vuit del matí la policia de paisà ja persegueix les persones que passegen el gos pel 
parc i el deixen córrer, quan és una hora que no hi ha ningú, a part d’alguns corredors. 
Subratlla que els gossos necessiten esbargir-se. 

Així mateix, mostra la seva preocupació pels canvis que es fan o que es volen fer al 
parc, com ara un camí que feien servir els veïns i ara l’asfaltaran i en diran «de la 
biodiversitat» i que hi passaran les escoles. Manifesta que no sap qui ha tingut 
aquesta pensada, però pensa que no és adient per als animals que viuen allà. 

Llavors, denuncia que la senyalització és molt deficient, que la gent no l’entén, i que 
l’única resposta als escrits que ha fet és que s’està estudiant. Afegeix que dubta que 
les entitats ecologistes estiguin d’acord amb el que es vol fer, malgrat la directora del 
parc li digués que sí. 

A més, apunta que les escales que pugen al santuari des de Sant Josep de la 
Muntanya fa unes tres setmanes que estan espatllades i que malgrat que ha trucat tres 
vegades encara no s’han arreglat. 

Tot seguit, es queixa que es tallin arbres sans de setanta anys per eixamplar carrers i 
llavors se’n posin de nous en comptes de tornar a plantar els que ja hi havia. 

Quant als pipicans del parc Güell, indica que n’hi ha un que està bé, però que 
s’inunda, i els gossos agafen infeccions, a més del problema de la processionària. En 
canvi, assegura que el que hi ha més avall de la font de Sant Salvador no s’hi pot anar, 
perquè no hi ha ni un arbre i a l’hivern hi fa molt de fred i a l’estiu molta calor. 
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En darrer lloc, conclou que està d’acord amb els horaris compartits, tot i que pateix 
perquè finalment no s’acabi prohibint l’entrada dels gossos al parc, tal com sembla que 
ha passat al Turó Parc. 

La senyora Marga Lostes Llambrich, en nom de l’Associació de Veïns del Carmel, 
reivindica espais perquè puguin jugar els nens, que al barri no tenen cap lloc per jugar 
a pilota. 

En segon lloc, exposa que el problema de l’habitatge és molt punyent i que moltes 
persones no saben què fer ni on demanar informació quan li pugen el lloguer. Per això, 
convida a tothom, sigui del Carmel o no, a assistir a la xerrada de presentació del 
Sindicat de Llogateres i de l’agrupació 500x20, que s’han creat per acompanyar els 
veïns que tenen algun problema d’aquest tipus i no saben on adreçar-se. Informa que 
la presentació serà el dissabte següent, al passatge Lugo, número 18, a dos quarts de 
dotze. 

La senyora María Ester Rubio, en nom propi, manifesta que ha fet arribar a l’audiència 
una llista bastant llarga de temes que preocupen els veïns juntament amb cinc fulls 
amb signatures de veïns que li donen suport, per tant, pensa que té una representació 
vàlida. A més, sol·licita que la deixin replicar o repreguntar al mateix moment quan no 
estigui d’acord amb la resposta o tingui dubtes, perquè moltes vegades li ha passat 
que no pot dir res fins al final de totes les exposicions i no li sembla bé aquest 
funcionament en una audiència pública. 

Explica que està a l’atur i cobra un subsidi per ser més gran de cinquanta-dos anys, 
per tant, que pot representar els veïns que no poden assistir a les audiències pels 
llargs horaris laborals que hi ha a Barcelona o perquè són gent gran que han de tenir 
cura dels nets. Afegeix que molta gent no es pot quedar fins a les onze de la nit 
esperant les respostes, per això, diu que si fessin les audiències un dissabte a la una 
del migdia o al voltant de les tres de la tarda hi hauria molta més gent. Així mateix, 
assegura que si no hi ve més gent a protestar no és perquè estigui contenta, sinó 
perquè no poden venir per feina o per fills.  

D’altra banda, diu que no volen consells de barri, que volen assemblees públiques com 
es feia amb els governs anteriors. Per això, pregunta per quin motiu ho han canviat. 

Seguidament, reitera la petició que es posi un microbús que pugi fins al final del carrer 
Mühlberg. 

Apunta que el Govern de Convergència i Unió va rehabilitar les bateries antiaèries 
perquè el carrer Pasteur ho va demanar, sense consultar els veïns dels carrers 
Mühlberg i Marià Labèrnia. En aquest sentit, manifesta que els veïns del carrer 
Mühlberg estan molt descontents, perquè els caps de setmana està ple de joves fent 
ampollot. 

Així mateix, diu que no hi ha prou papereres i que la joventut tira les deixalles per la 
muntanya, per la qual cosa està tot ple de brutícia. Pregunta si pensen fer alguna 
actuació, perquè és fàcil que hi hagi un incendi, sobretot ara que ve l’estiu. A més, diu 
que com que a dalt no hi ha papereres, els turistes també tiren la brossa pel carrer. 
Quant a les papereres de baix, demana que s’hi posi una tapa perquè no voleïn les 
bosses quan fa vent i quedin totes les deixalles escampades pel terra. 

Pel que fa al microbús del carrer Mühlberg, destaca que la resposta que no pot girar 
no serveix, perquè gràcies a les obres que hi va fer el Govern de Convergència i Unió 
hi pot donar la volta el camió d’escombraries i el camió de bombers. Assegura que és 
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l’excusa que dona TMB perquè no té ganes de posar-lo. Per tant, afirma que com que 
és una demanda veïnal, el Govern ha d’exigir a TMB que faci arribar el microbús al 
carrer Mühlberg, i també que posin més busos a les línies 24 i 92, perquè sempre van 
molt plens.  

També demana que augmenti la freqüència de la línia 92, que passi cada cinc minuts 
com la 24, perquè és l’única que porta cap a l’Hospital Sant Pau, les Glòries i la Vila 
Olímpica. 

Així mateix, vol saber si TMB té intenció de retirar la línia 92 i quina alternativa 
ofereixen als veïns per anar a les zones abans esmentades i que tingui una freqüència 
com la línia 24. A més, no està d’acord que a partir del 24 de juny eliminin busos de la 
92 pel fet que no hi ha escola, atès que la gent ha de continuar sortint, ha d’anar a 
treballar, etc. 

D’altra banda, critica que hagin traslladat el parquímetre del carrer Mühlberg al carrer 
Pasteur, amb la qual cosa els veïns han d’anar fins allà per treure la targeta i llavors 
pujar al carrer Mühlberg per posar-la al cotxe. Afirma que ja no era lògic que només 
n’haguessin posat un al final del carrer, però que ara l’hagin tret encara ho és menys. 
Per tant, demana dos parquímetres, un a la primera corba i l’altre al final del carrer. 

Seguidament, pregunta què pensa fer l’Ajuntament amb la finca expropiada del carrer 
Mühlberg, 23-27, Vil·la Clara, si es té la intenció de fer-hi algun equipament per al 
barri. Afegeix que anteriorment ja va informar que una família havia ocupat la casa. 

Respecte al Casal de Pensions, pregunta si l’ús del local està cedit a un banc, si està 
llogat o si encara pertany a l’Ajuntament, perquè al barri hi ha manca d’equipaments, 
sobretot llocs on es pugui aprendre, ja que molta gent que hi viu fa setanta anys que 
van arribar a Catalunya, però molts van haver de treballar tant que, lamentablement, 
no van tenir temps d’aprendre ni a llegir ni a escriure ni, evidentment, català, tampoc 
saben anglès, informàtica, fer servir un mòbil, etc. Per aquest motiu, reclama 
equipaments per a tota aquesta gent, que ara que ja està jubilada té temps. 

Seguidament, pregunta qui representen el consell de barri i les dues associacions de 
veïns que hi ha al barri, perquè si és ella que s’ha de dedicar a defensar els interessos 
dels veïns, que té el suport de cinc fulls amb signatures, vol dir que la gent del consell i 
de les associacions no es dediquen a caminar pels carrers i escoltar les queixes de la 
gent que hi viu. 

Després, critica que la regidora anterior dividís el districte de manera que una part del 
carrer Pasteur pertany a un districte i una altra a un altre, malgrat que els veïns no hi 
estaven d’acord. Explica que passa el mateix amb els carrers Mühlberg, Gran Vista i 
Doctor Bové. Per això, reclama que es torni a la divisió anterior del districte, que la 
gent de la zona es mou pel costat de Sagrada Família i no pel costat d’Horta, que 
pertanyen més a Gràcia que no a Horta. 

D’altra banda, explica que al carrer Mühlberg, 68, hi ha un terreny particular que fa 
trenta o quaranta anys que no té cap ús, la gent hi tira deixalles i està ple de rates. 
Demana que l’Ajuntament es posi en contacte amb els propietaris per veure si allà s’hi 
pot fer alguna cosa, com ara un frontó de dia i que de nit serveixi d’aparcament de 
motos, que fa molta falta. Exposa que els veïns havien intentat esbrinar qui eren els 
propietaris per mirar de comprar el terreny entre tots, però que Urbanisme no els ha 
volgut donar aquesta informació. 
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Seguidament, es queixa que no hi ha cap zona amb aparells per fer gimnàs ni taules 
per jugar a ping-pong, malgrat que hi ha un espai tan gran com el parc del Guinardó o 
la finca expropiada del carrer Mühlberg. 

A continuació, relata que tant al carrer Mühlberg com a la carretera del Carmel hi ha 
molts locals buits i demana si l’Ajuntament podria ajudar els propietaris a convertir-los 
en pàrquings per llogar-los als veïns, atesa la manca d’aparcament que hi ha a la zona 
i més tenint en compte que quan es va reformar el carrer es van eliminar quaranta 
places. 

En darrer lloc, manifesta que és una vergonya que els telèfons 061, 060 i el 112 no 
siguin gratuïts. En aquest sentit, reconeix que això no és responsabilitat directa de 
l’Ajuntament, però demana si hi pot fer alguna cosa. 

El senyor Jordi del Egido Torres, en nom propi, relata que la legislatura anterior va 
entrar una instància al registre municipal per demanar que l’Ajuntament fes una moció 
respecte al transport públic, en el sentit que reclamés al Departament de Territori de la 
Generalitat i a l’Àrea Metropolitana, que són els organismes competents, que 
prolonguessin les línies del NitBus, ampliessin els horaris de tren, etc., perquè ajudaria 
al desenvolupament econòmic del sector de l’hostaleria i a la prevenció del canvi 
climàtic. 

Subratlla que fa quatre anys que espera resposta de l’Ajuntament. A més, després de 
molt de temps i de fer la instància que li van sol·licitar no ha aconseguit reunir-se ni 
amb la Mercedes Vidal ni amb el conseller tècnic, el qual s’excusa que la reunió l’han 
de planificar des de la Regidoria de Mobilitat. En aquest sentit, destaca que li és 
indiferent on el vulgui rebre la regidora de Mobilitat, a plaça Sant Jaume, a la seu del 
Districte d’Horta-Guinardó, a un bar, on sigui, però que vol una reunió política, perquè 
la moció és un tema polític. 

Així mateix, assegura que no sap com més insistir. I recorda també que hi ha una 
resolució de la síndica de greuges, la senyora Vilà, que demana a l’Ajuntament que 
contesti la instància, o doni una resposta, que es faci la reunió per definir el contingut 
de la moció i que la regidora de Mobilitat estigui d’acord a aprovar-la al Ple de 
Barcelona. Lamenta, però, que algunes persones no facin cas de les resolucions de la 
síndica de greuges. 

Seguidament, explica que després d’insistir molt va rebre un correu de la Regidoria de 
Mobilitat preguntant-li de què tractava la instància, tot i que el Districte d’Horta-
Guinardó els l’havia enviada el 2014. 

Reclama que la resposta del conseller tècnic no sigui que és competència de Mobilitat 
i que no el pot ajudar, sinó que li doni dia i hora per fer la reunió, i si cal, que li doni el 
telèfon de la regidora i la trucarà ell mateix. 

Així mateix, recorda que la senyora Mercedes Vidal, com a regidora de Mobilitat, és la 
presidenta de TMB, que és qui gestiona el metro, etc. Per tant, emplaça a tothom que 
tingui temes de Mobilitat se sumin a la causa i facin tots una reunió conjunta amb la 
regidora. 

Finalment, assegura que les xarxes socials tenen un efecte coercitiu molt important. 
Explica que a la vora de l’estació de Sant Adrià hi havia molta brutícia, que va trucar a 
l’Ajuntament i li van dir que tot el que hi havia dins les vies era competència d’Adif i el 
que hi havia a fora de Medi Ambient. Però com que ningú no li feia cas, va enviar un 
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tuit amb tres fotos a l’alcalde, el senyor Joan Callao, i al cap de quatre mesos ja havien 
tret totes les escombraries. 

El senyor Antonio González, en primer lloc, celebra que la consciència de molts veïns 
vagi despertant, assenyala que la seva ja va despertar el 1972 quan va decidir crear 
l’Associació de Veïns del Carmel amb cinc persones més. Explica que en aquell 
moment el Carmel no es podia dir que fos un barri, perquè no tenia clavegueram ni 
carrers asfaltats ni escoles ni mercat ni escales, etc., s’havia construït 
desordenadament i hi havia moltes barraques. Per això, l’associació de veïns es van 
organitzar per planificar una escala de valors i cada vegada que entrava un govern nou 
l’associació feia un programa de barri, cosa que ha servit per transformar de manera 
important el Carmel. Diu que està molt bé queixar-se en els diferents espais en què es 
pot fer, però que a part també cal organització. 

En aquest sentit, manifesta que la transformació ha consistit a asfaltar els carrers, fer 
clavegueram, aconseguir biblioteca, ambulatori, escales mecàniques, ascensors, 
casals d’avis, escoles i altres coses, que s’ha treballat molt en aquests temes. 

D’altra banda, opina que està molt bé defensar els drets dels animals, però que primer 
són els éssers humans. Relata que fa molts anys van penjar cartells per fer trobades 
per parlar dels pipicans, i que resulta que fins i tot persones que tenien gos els 
molestava que tractessin el tema i els arrancaven els cartells. 

Així mateix, pensa que hi ha d’haver una escala de valors, com comentava 
anteriorment, prendre consciència i que les persones han de tenir més drets que els 
animals, atès que són les que han de tractar els animals. 

Seguidament, comenta que ell que ha lluitat tant per tenir pipicans al barri s’ha hagut 
de sentir de tot quan avisa la gent que no deixi orinar als gossos a les façanes i a les 
entrades dels pisos, perquè ho fan malbé tot. Afegeix que hi tira sofre, però que no hi 
ha manera. 

Comenta que li agradaria que l’Ajuntament fes públic quant costa el mobiliari urbà que 
es malmet, com ara llums, baranes, papereres, etc. Afegeix que les persones que 
tenen animals han de prendre consciència, i que si algú els crida l’atenció perquè no 
recullen els excrements, la reacció no ha de ser respondre insultant, sinó demanar 
disculpes i recollir-los. A més, diu que quan els gossos tenen diarrea ningú no ho 
recull. 

D’altra banda, apunta que cal arreglar el forat que hi al pipicà, perquè les persones 
grans no hi poden entrar i molta gent jove tampoc no hi entra pel mal estat. Denuncia 
també que les criatures han deixat d’anar a jugar a la zona de jocs infantils de la plaça 
Juan Ponce perquè ara se n’han apropiat els animals, molts propietaris prefereixen 
portar el gos allà que al pipicà. En aquest sentit, diu que està disposat a acompanyar 
una comissió de les persones que tenen gos perquè vegin el comportament dels que 
porten el gos a l’àrea infantil. 

En darrer lloc, planteja que si l’Ajuntament no té previst res per al solar del carrer 
Alguer que van expropiar fa cinc anys, que encara està buit i només s’hi acumulen 
escombraries, que hi facin un pipicà. 

La senyora Mercè, en nom propi, en primer lloc, diu que davant mateix de la porta de 
la biblioteca hi ha un excrement de gos. 
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Tot seguit, es queixa que a la muntanya està tot parat, que cal gestionar l’aparcament 
dels veïns exactament igual com s’ha gestionat a diferents llocs, que amb un terç del 
que es va gastar a la Rovira, que és cosa del Govern anterior, hagués estat suficient 
per arreglar una mica la qüestió de Marsans i Rof, i també demana que l’autobús pugi 
a aquests carrers. 

D’altra banda, denuncia que ha fet els passos que calia per aconseguir els dos anys 
d’autobús gratuït que li corresponen per haver deixat el cotxe a la deixalleria, però que 
no hi ha un departament concret que ho gestioni, que cal enviar els papers a un 
apartat de correus i que no contesta ningú. Afegeix que no sap on ha d’anar a 
reclamar. 

Llavors, comenta que moltes coses que s’han dit li han semblat bajanades, que la gent 
que viu a dalt de la muntanya no té dret a res, ni a ajudes per pintar les façanes, 
perquè la zona està afectada per un pla des de fa setanta anys. Per això, subratlla que 
ja només reclama que resolguin el tema de l’aparcament, que posin zona veïnal, 
perquè els veïns no poden entrar ni sortir, i el tema de l’autobús. I la resta, diu que si 
ho volen fer, bé, i que si no ho volen fer, doncs, s’haurà d’aguantar. 

El conseller tècnic, en primer lloc, respon que a Mas Ravetllat no hi ha previst fer-hi 
cap àrea específica per a gossos, però sí que es farà una zona compartida al barri del 
Guinardó, a la plaça del Nen de l’Aro. En aquest sentit, diu que al voltant del mes de 
juliol hauria d’estar habilitat l’espai perquè al matí i al vespre els gossos hi puguin anar 
deslligats i puguin córrer. 

Quant a la brutícia del Mas Guinardó i entorns, assenyala que en pren nota i que 
miraran d’actuar en la qüestió de l’ampollot i dels vidres. Comenta que s’estan 
estudiant les propostes dels veïns per millorar la zona, com ara col·locar-hi taules de 
ping-pong, taules d’escac o alguna pèrgola perquè l’àrea de jocs infantils tingui ombra. 

Pel que fa a la rampa que es reclama al carrer Alguer per donar accessibilitat a les 
finques 2 i 4, explica que ja es va comentar al consell de barri que no era possible, que 
es va mirar amb els Serveis Tècnics i hi ha massa pendent perquè la rampa pugui ser 
accessible. 

D’altra banda, afirma que la patrulla canina el que fa és intervenir amb els incívics. I 
manté que de persones incíviques n’hi ha en tots els col·lectius i que, en part, per això, 
des de fa dos estius s’ha posat una patrulla a les nits del cap de setmana per vetllar 
per la convivència a les places, però que això no significa que es vulgui criminalitzar 
tothom que fa ús de les places, sinó que la Guàrdia Urbana és un dels recursos que té 
l’Ajuntament per intervenir en els casos de gent que no respecta l’entorn o l’altra gent. 

Seguidament, respon que es miraran el tema de les tapes de registre del carrer 
Moratín. Quant al cablejat de llum i telèfon, manifesta que és responsabilitat de les 
companyies subministradores i que quan l’Ajuntament detecta incidències, sol·licita a 
la companyia que les resolgui. 

Quant a l’arbrat, explica que no se solen retirar arbres si no és perquè estan malalts o 
impedeixen el pas de les persones, tanmateix, diu que parlaran amb Parcs i Jardins 
per mirar si es pot fer alguna poda. 

Tot seguit, contesta a la senyora Carme Soler que traslladarà els temes que ha 
exposat al Districte de Gràcia, que és allà on corresponen, i que no li pot donar una 
resposta gaire específica perquè els desconeix. 
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Comenta que una de les coses que sí que sap que està prevista és la senyalització de 
camins perquè el parc Güell sempre ha servit per connectar barris, que per això és un 
dels parcs que està obert més hores al dia. 

Així mateix, li diu que li enviaran un correu amb la resposta als altres temes que ha 
plantejat que són de fora del districte o que demanaran a Gràcia que els hi responguin. 

Després, respon a la senyora Rubio que no és cert que abans hi haguessin 
assemblees públiques trimestrals a la biblioteca del Carmel. En aquest sentit, diu que 
l’Ajuntament té dos espais de participació, i que un són les audiències públiques, que 
són bimensuals, i que l’únic canvi que han fet és que ara són itinerants en comptes de 
fer-se sempre a la seu del Districte, i l’altre són els consells de barri, que són 
semestrals i es van començar a fer el 2011. Reitera que no és cert que s’hagi deixat de 
fer una assemblea trimestral a la Biblioteca Juan Marsé. 

D’altra banda, assegura que tampoc és cert que no facin cas de les queixes i les 
propostes dels veïns. Manté que com que havia plantejat molts temes relacionats amb 
el carrer Pasteur i el carrer Mühlberg i rodalies, es van posar en contacte amb ella per 
quedar un dia per reunir-se i treballar totes aquestes qüestions. Que no sap si ha 
anul·lat la reunió, però li demana que no digui coses que no són veritat. 

Quant al microbús al carrer Mühlberg, diu que no és una excusa, és una explicació 
encara que no agradi. Afegeix que s’està treballant en les expropiacions per poder 
ampliar la rotonda i que el bus tingui espai per donar la volta. En aquest sentit, 
argumenta que un camió de les escombraries o de bombers pot maniobrar més 
fàcilment que un autobús carregat de passatgers, que no pot fer marxa enrere i 
necessita més espai per poder girar. 

Seguidament, explica que la línia 24 ja té una freqüència molt alta en comparació amb 
altres busos, però que hi ha molta demanda i, per tant, tal com es va parlar al darrer 
consell de barri, estan treballant per mirar que hi hagi un bus cada cinc minuts en 
comptes de cada sis. Quant a la línia 92, apunta que està previst que a final d’any 
canviï a les línies de la nova xarxa, que són línies que tenen més freqüència. 
Assenyala que són temes que s’estan treballant perquè afecten el dia a dia dels veïns, 
i més en barris com el Carmel o Can Baró.  

Així mateix, subratlla que totes les línies de bus regular són deficitàries i que per això 
l’empresa és pública i són l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l’Àrea 
Metropolitana i l’Estat espanyol qui paga part de la despesa. Insisteix que l’argument 
que no aporta guanys no és un criteri per decidir si es posa una línia o no, que si fos 
així, no s’hauria tornat a posar en funcionament el bus de barri els diumenges i festius, 
perquè l’utilitza poca gent. Afegeix que també hi ha un criteri social. 

D’altra banda, argumenta que a les àrees de residents han retirat els parquímetres, 
perquè només hi poden aparcar residents i no cal que agafin tiquet, ho poden fer des 
del mòbil o agafar un tiquet anual. Afegeix que al consell de barri van explicar el 
funcionament d’aquestes àrees, que són una petició dels veïns. 

Quant al casal de la gent gran, diu que continua sent propietat de “la Caixa”. 

Seguidament, enumera altres equipaments de la zona com la biblioteca on es fa 
l’audiència, l’espai jove Boca Nord o el casal de barri del carrer Llobregós, del qual 
començaran les obres a l’estiu. 



 

 38 

Pel que fa a la divisió del districte, aclareix que el carrer Pasteur divideix dos barris, no 
el districte, i que els dos barris, el Carmel i Can Baró, pertanyen al Districte d’Horta-
Guinardó. En aquest sentit, diu que l’anterior regidora no va tocar res, que l’únic canvi 
que es va fer va ser el 2010 i en l’àmbit administratiu, per tant, que no afecta en res la 
vida dels veïns, ni on han d’anar a Correus o a la Seguretat Social. 

Llavors, comenta que van instal·lar jocs per a la gent gran al costat del casal, perquè 
van pensar que era on tenia més sentit, i que això és al barri del Carmel. 

Reitera al senyor Jordi del Egido que el que planteja no és competència del Districte 
d’Horta-Guinardó i que no ho poden resoldre. 

Explica que com a conseller tècnic d’Horta-Guinardó, de la mateixa manera que no pot 
respondre temes de Gràcia, tampoc pot respondre sobre qüestions de mobilitat. 
Afegeix que han passat la instància a la Regidoria de Mobilitat i són ells qui hi han de 
donar resposta i que, per tant, no es tracta d’anar a buscar la consellera a casa seva o 
que li donem el seu mòbil, que, a més, està de baixa per motius mèdics. 

A continuació, demana que algú avisi el senyor Antonio González, que ha marxat, que 
no tiri sofre a les cantonades, que està prohibit perquè és molt tòxic. 

Seguidament, apunta que la qüestió dels Tres Turons és una prioritat per al Govern i 
que està d’acord amb la Mercè que fa massa anys que dura. Per això, comenta que 
estan intentant fer un avantprojecte de parc, cosa que s’hauria d’haver fet fa vuit anys 
quan es va fer la MPGM, i acabar la fase zero com més aviat millor, que ja hauria 
d’estar acabada. Reconeix que és un tema complicat i que afecta el dia a dia dels 
veïns. 

Quant al tema de donar de baixa el vehicle, diu que, en tot cas, quan acabi l’audiència 
en poden parlar. 

Finalment, respecte a les bandes rugoses, respon al senyor Alfonso Segura que els 
temes concrets els treballen conjuntament amb Serveis Tècnics i que no sap donar-li 
resposta, cosa que no vol dir que no es faci res. 

La senyora Olga, en nom propi, es queixa que fa quatre legislatures que està prevista 
la instal·lació d’unes escales mecàniques a la Font de la Mulassa i que encara no s’ha 
fet. 

En segon lloc, explica que a Conca de Tremp hi ha un pal de llum o de telèfon al mig 
de la vorera que fa que quedi un pas molt estret. 

Seguidament, felicita les noies que han defensat els gossos, perquè diu que a les 
audiències sempre se’n parla malament. Afirma que ja fa vint-i-vuit anys al parc del 
Guinardó ja es perseguia els propietaris dels gossos, no els podien portar deslligats, ni 
deixar que es fiquessin a la bassa, etc., en canvi, diu que no es fixaven amb les 
xeringues, les escombraries i la runa que hi havia pertot arreu. Així mateix, subratlla 
que el parc del Guinardó s’ha salvat moltes vegades de cremar gràcies a la gent que 
passeja el gos. 

El senyor Oriol, en nom propi, exposa que no té gos, però que en coneix perfectament 
les necessitats físiques, mentals i fisiològiques. Reconeix que a Catalunya els animals 
estan molt millor que a la resta d’Espanya, tanmateix, s’està perseguint bastant els 
propietaris de gossos. En aquest sentit, es mostra sorprès perquè no es demana ajuda 
a professionals del sector, com podria ser Udols. 
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D’altra banda, mostra la seva sorpresa perquè no han advertit immediatament la 
persona que posa sofre que està fent una il·legalitat i que pot matar no només un gos, 
sinó també una persona. 

En darrer lloc, conclou que haurien d’empatitzar més amb les necessitats dels 
propietaris de gossos de Barcelona. 

La senyora Cristina, en nom propi, indica que també vol parlar del tema dels gossos. 
Matisa, però, que a la zona de Mas Guinardó no és tracta només d’incivisme o que hi 
hagi ampolles, sinó també d’inseguretat. Quant al pipicà, diu que no és un pipicà 
perquè no té ni tanca ni porta, i és molt fàcil caure. Tanmateix, afegeix que si algú hi 
vol portar el gos a passejar, està ple de gent drogant-se. Per això, reclama que es 
resolgui aquest tema i no es vigili només les caques de gos o si van deslligats o amb 
morrió o sense. 

Finalment, conclou que cal fer un pipicà en condicions o buscar altres llocs compartits 
que siguin més grans. 

La senyora Àngela, en primer lloc, manifesta que el món no és de les persones, que 
pertany a tothom i que, per tant, cal respectar els drets dels animals. 

Lamenta que es digui que els gossos costen diners quan al voltant dels animals 
domèstics hi ha una indústria que factura 2.200 milions d’euros a l’Estat espanyol, més 
que la indústria del calçat, la qual cosa vol dir que es creen llocs de treball, es recapta 
IVA, IRPF i altres impostos. Afegeix que té documents que demostren això que ha 
exposat.  

Retreu al conseller tècnic que no contesti gairebé mai les preguntes que se li 
plantegen i que parli de coses que no se li han preguntat, com ara els espais 
compartits. 

Comenta que l’ordenança a la qual sempre es fa referència des del Govern és la de 
protecció, tinença i venda d’animals, però que curiosament sempre es parla de la part 
de civisme, mai de la de protecció. 

D’altra banda, assenyala que el nombre de queixes que hi va haver durant l’any 2017 
respecte al manteniment de l’espai públic està molt per sota que en altres àmbits com 
transport públic i circulació, serveis socials, habitatge, etc. Per això, lamenta que 
sempre toqui el rebre als mateixos. 

Respecte als jocs per als gossos, reitera que van avisar de quins jocs podien provocar 
lesions als animals i que el Govern del Districte tenia temps suficient per parlar amb 
Casa Gran i demanar que no s’instal·lessin, perquè era tot just quan s’estava licitant el 
projecte. Diu que aquest fet confirma que el benestar animal no és la seva prioritat. 

En darrer lloc, manté que estan disposats a quedar si a la taula també hi ha les 
associacions de veïns i els altres grups municipals i, a més, serveix per trobar 
solucions per al 25% de ciutadans, que són els que tenen gos a la ciutat. 

La senyora Quenca, en nom propi, retreu al vicepresident que primer hagi donat la 
paraula a persones que ja havien parlat. 

Després, diu que forma part de la Plataforma Espai Gos, però que també pertany a un 
grup més radical que entrarà en joc si la plataforma i la taula no funcionen, això sí, 
sense anar en contra dels veïns, sinó respectant tothom. Tanmateix, assegura que si 
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l’Ajuntament continua perseguint tant els propietaris de gossos, tindran una resposta 
més contundent, perquè estan cansats que se’ls discrimini. 

Així mateix, manifesta que l’Ajuntament només fa que mentir i que fa el que vol amb la 
normativa. 

A més, diu que ha ensenyat als agents de la Guàrdia Urbana els vídeos en què els 
representants de l’Ajuntament fan broma parlant de la «patrulla canina». Explica que a 
unes deu o quinze persones els van posar una multa greu per portar el gos deslligat a 
la zona del submarí del jardí d’Hiroshima, que és un lloc compartit on suposadament 
poden estar i havien recollit les defecacions. Per això, afirma que segons el dia multen 
els que no recullen els excrements o els que no porten el gos lligat. Indica que a ella li 
és igual si graven o no, que dirà el mateix, que de tota manera amb els vídeos fan el 
que volen, que segurament si els convé els esborren. A part d’això, diu que els multen 
per una falta greu quan no ho és i que això també és discriminació i abús de poder. 

En darrer lloc, assegura que si continuen perseguint-los d’aquesta manera, sortirà de 
la plataforma Espai Gos i aniran contra el Govern, això sí, sense perjudicar els veïns. 

El senyor Cairell indica que no li ha respost cap de les seves preguntes. Així mateix, 
assegura que quan des del Govern es diu que estudiaran, miraran, planificaran, etc., 
significa que no faran res. 

D’altra banda, diu a l’Àngela que fa ben fet de demanar que a la reunió hi hagi totes les 
parts, perquè així el que es parla no es pot moure, si no, els pot passar que en surtin 
mal parats, com els ha passat a ells amb el Pla de barris de la Teixonera. En aquest 
sentit, diu que tot just ara es comença a instal·lar la primera escala i que les obres 
duraran un any, que és una barbaritat. 

A continuació, lamenta que, amb l’excusa que no compleixen les mesures de 
seguretat, no s’hagi complert el compromís de llogar un local per a les entitats de la 
Teixonera, que no tenen prou espai i per molt que es vulgui compartir, és molt 
complicat. Mostra la seva sorpresa que no hi hagi cap local adient en tot el barri, i més 
havent-n’hi tants. 

Retreu al partit de govern que s’abstingués en la votació que es va fer a l’Ajuntament 
relativa a la ronda de Dalt. 

Seguidament, acusa el Govern de ser poc dialogant, que només parla, però no 
treballa. Assegura que a vegades es tracta de delinqüents les persones que tenen 
gossos. A més, mostra una fotografia que li ha passat l’Àngela d’alguns dels jocs poc 
recomanables perquè els animals es poden fer ferides i fractures. 

Finalment, manifesta que les associacions de veïns serveixen per fer reivindicacions i 
que si no existissin les coses encara estarien pitjor. Acaba dient que de jove va 
aprendre que qui sembra, recull, i qui no sembra, no recull res. 

La senyora Marcos exposa que Espai Gos BCN és una plataforma ciutadana que està 
formada per gent de diferents ideologies, però que dins de la plataforma van tots junts i 
no hi ha escissions més radicals o menys i que no fan amenaces. En aquest sentit, diu 
que la Quenca ha parlat a títol personal, que no és l’objectiu de la plataforma 
amenaçar ningú, ni prendre mesures radicals, ni fer la vida impossible a ningú. 

Pel que fa a la proposta de tirar aigua a l’orina, indica que la idea ve de la plataforma i 
d’ella mateixa, que és de Canàries i allà ja fa molts anys que és obligatori fer-ho. 
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Afegeix que l’autoria és important, perquè quan l’Ajuntament fa una campanya i en 
aquesta campanya hi col·labora una empresa, una entitat o qui sigui, cal reflectir-ho en 
el material gràfic, és a dir, cartells, díptics, etc., la qual cosa suposa un reconeixement 
a la tasca que aquesta entitat o empresa està fent. Per tant, comenta que hauria sigut 
un detall que en les campanyes adreçades a mantenir la ciutat neta en algun lloc 
constés la col·laboració de la plataforma Espai Gos BCN. 

Quant a les zones d’ús compartit, vol saber clarament de qui depenen i qui les escull, 
perquè amb la carta que l’Ajuntament ha enviat no sap quin espai compartit li 
correspon, i també vol saber si ja han entrat en funcionament. Així mateix, demana 
que avisin els veïns quan entrin en funcionament i que s’adaptin a la quantitat de 
gossos que hi ha a cada districte. 

Seguidament, amb referència a la persona que ha dit que tira sofre, assenyala que la 
plataforma també forma part de l’Associació de Veïns de Baix Guinardó i que també 
volen que el barri estigui net, que a ningú li agrada trepitjar defecacions de gos ni que 
se li orinin a la porta. 

Així mateix, comenta que només es reben queixes de persones que no tenen gos, 
perquè quan un gos borda al carrer els molesta, si veuen que orina a la porta, agafen 
el telèfon i truquen, però que quan algú té gos, no està per posar reclamacions. 

Tot seguit, explica que estaria bé que a l’aplicació que ha fet l’Ajuntament per poder 
exposar queixes, hi hagués també un espai per a les queixes relacionades amb la 
tinença d’animals i els espais per als gossos, com ara si un pipicà està inundat, si no té 
ombra, etc. Comenta que ho va comunicar per escrit i la resposta va ser que sí, que 
era cert que no hi havia cap espai, i res més. 

En últim terme, reclama que es posi dia, hora i lloc per fer la trobada de totes les parts, 
ja que no vol marxar de l’Audiència sense haver-ho acordat. 

El senyor Arbós, en primer lloc, condemna que es tiri sofre, que és un atemptat contra 
la salut pública, tant per als animals com per a les persones. També demana que 
s’endureixi la normativa perquè no s’està aplicant. 

Respecte a la Font del Gos, diu que el 2015 el partit que ara governa va votar a favor 
del Pla de Convergència i Unió per a aquest barri i que és evident que no tenen només 
la responsabilitat administrativa. Per això, demana que no utilitzin l’excusa de la 
Generalitat i de la resta d’administracions, perquè com a Ajuntament no estan fent el 
que es podria fer per a la Font del Gos. 

Quant a la ronda de Dalt, posa de manifest que si no arriba a ser per l’oposició, el 
Govern no hauria fet res per a la cobertura de la ronda, atès que la seva prioritat era el 
projecte del tramvia, i que gràcies al PSC es van aconseguir els 15 milions per iniciar 
les obres. Recorda que a la consulta ciutadana impulsada per l’Ajuntament de 
Barcelona va sortir com a primera prioritat la cobertura de la ronda de Dalt, tanmateix, 
manté que el Govern ho ha ignorat. En aquest sentit, demana quina inversió hi ha 
prevista per a l’any vinent. 

Pel que fa a la superilla d’Horta, assegura que no és veritat que els veïns hi estiguin 
d’acord, que només cal mirar les actes dels consells de barri. Afegeix que l’informe de 
la síndica demana que es facin consultes per al tema de les superilles i que no se’n 
fan. Així mateix, insisteix que tampoc no és veritat que es facin processos participatius, 
sinó que el que es fa són operacions de màrqueting. Afirma que la participació 
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ciutadana real és que la ciutadania decideixi i que això no s’està permetent, per tant, 
que és un altre incompliment més del programa electoral de Barcelona en Comú. 

La senyora Rubio indica que el conseller tècnic no ha respost totes les seves 
preguntes. Pel que fa a les papereres, diu que és lògic que si les escombraries volen 
cada vegada que fa vent, cal buscar unes altres papereres, perquè, si no, el carrer 
sempre està brut. I demana de qui depèn aquest tema. 

El conseller tècnic respon que el model de paperera no depèn d’ell. 

La senyora Rubio pregunta que a qui s’ha d’adreçar per demanar que canviïn les 
papereres. 

Quant al microbús, reitera que no caldria que fes marxa enrere, que al final de carrer 
Mühlberg hi ha una zona habilitada per a maniobres. Per tant, demana que no doni 
més l’excusa que l’autobús no té espai per maniobrar, perquè és mentida. 

Respecte a les assemblees del Carmel, reitera que sí que es feien cada tres mesos a 
la Biblioteca Juan Marsé, que fa vint-i-vuit anys que viu al barri i ella hi assistia. Admet 
que el que no existia eren els consells de barri. 

Quant a la divisió, manifesta que en poden dir com vulguin, però que està mal feta. 
Afegeix que no és cert que no afecta en res, perquè ella, per exemple, va rebre una 
carta que havia d’anar a fer la declaració de renda al carrer Ciències, que és a Horta, 
mentre sempre la feia a plaça Lesseps. 

D’altra banda, apunta que el conseller tècnic no ha respost el tema de quin ús es 
donarà a Vil·la Clara. 

També posa en relleu que el parc del Guinardó està al Turó de la Rovira, no al Carmel, 
que és un espai molt gran i, tanmateix, no té ni una sola zona d’aparells per fer 
exercici. En aquest sentit, subratlla que el que li interessa és que la joventut faci 
exercici, i no la gent gran, perquè els joves que fan esport estan sans físicament i 
psíquicament i no es dediquen a altres coses, com fumar porros o fer ampollots.  

El senyor Del Egido assenyala que ha arribat a la conclusió que el personal de l’Àrea 
de Mobilitat són uns ganduls, perquè tot i que tenen ja la seva sol·licitud, perquè des 
del Districte d’Horta-Guinardó se’ls hi va fer arribar per correu electrònic, s’han posat 
en contacte amb ell perquè els faci un resum del contingut, la qual cosa indica que no 
tenen ganes de llegir-la. Apunta que una altra opció és que siguin incompetents. 

D’altra banda, planteja que potser qui mana és el conseller tècnic i no la regidora i que 
ell li filtra les visites. Comenta que en un ajuntament normal qui mana és l’alcalde o el 
polític, per tant, reclama que si la regidora es va comprometre a rebre’l que li donin dia, 
hora i lloc. 

Seguidament, manifesta que la senyora Rubio li proposa que sigui ell qui assisteixi a la 
reunió que té concertada amb el conseller tècnic, i recorda que alguns temes són de 
mobilitat. Per tant, insisteix que si el conseller tècnic o la regidora volen delegar en el 
conseller de Mobilitat d’Horta-Guinardó, que ell no hi té inconvenient, que pot reunir-se 
amb ell. 

En darrer lloc, apunta que si finalment és ell qui assisteix a la reunió s’haurà d’estudiar 
els temes dels busos i de mobilitat que plantejava la senyora Rubio. 
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El conseller tècnic apunta que no respondrà temes de mobilitat perquè no són 
competència seva, i que aquesta serà sempre la seva resposta, de la mateixa manera 
que tampoc no pot respondre temes d’un altre districte.  

Quant a les escales de la Font de la Mulassa, respon a la senyora Olga que estan 
previstes en el planejament, però que no estan programades per a aquest mandat. No 
obstant això, explica que a l’inici del mandat següent caldrà fer un exercici de 
priorització de les inversions i que aquesta és una necessitat que cal tenir en compte. 

Respecte al pal de telèfon, apunta que miraran com es pot solucionar. En aquest 
sentit, diu que se soterren els cables quan es fa el carrer nou, però que en aquest cas 
de moment no està previst. 

Seguidament, i amb referència a la intervenció del senyor Oriol, esmenta que hi ha 
l’OPAB, l’Oficina de Protecció als Animals de Barcelona, i el Consell Municipal de 
Benestar Animal, dos espais en què els tècnics de l’Ajuntament i els professionals que 
estan en entitats debaten sobre les línies que cal seguir a la ciutat en matèria 
d’animals. 

Pel que fa al desplegament de l’ordenança, assenyala que des del Districte es va fer 
una proposta d’ubicació de les zones d’ús compartit, després de contrastar-la amb la 
Plataforma Espai Gos, amb professionals i amb les associacions de veïns de cada 
barri. Comenta que algunes propostes van decaure per problemes diversos. En aquest 
sentit, admet que les zones d’usos compartits són insuficients, però que el que estan 
fent ara és desplegar el mínim que marca la normativa, que és una a cada barri. 
Defensa que a Horta-Guinardó s’ha fet una mica més que a la resta de la ciutat, tot i 
així reconeix que és insuficient.  

Afegeix que és competència de l’Ajuntament fer aquest desplegament i que des del 
Districte estan treballant perquè es faci com més aviat millor. Informa que hi ha previst 
fer una campanya informativa sobre quins zones són, quin ús se’n pot fer, en quines 
condicions, horaris, etc. I subratlla que, com que no s’ha fet el desplegament, l’àrea del 
submarí encara no és una zona d’ús compartit. Insisteix que des del Districte fa temps 
que reclamen que es desplegui, si més no als districtes com Horta-Guinardó que ja 
havien presentat la llista, la qual cosa no vol dir que totes les associacions de veïns ni 
la plataforma Espai Gos l’hagin avalada.  

Quant al tema de Mas Guinardó, diu que en parlaran amb Guàrdia Urbana i amb 
Serveis Tècnics per mirar si es pot fer alguna cosa de manteniment, tant de l’àrea de 
gossos com de l’entorn. 

Manifesta que ara s’està fent el desplegament de les àrees d’esbarjo de gossos més 
grans als districtes i que el juliol es farà el desplegament de les zones d’usos 
compartits, i que, llavors, també es vol repassar les àrees de gossos o pipicans ja 
existents, perquè n’hi ha que no estan en condicions o no són adequats. 

Pel que fa als jocs dels gossos, reitera que des del Districte es va traslladar la 
proposta que es va fer des de la plataforma, però que és l’Ajuntament qui decideix els 
requisits que han de tenir les àrees de gossos que s’estan fent a la ciutat. En aquest 
sentit, insisteix que el Districte no pot intervenir gaire en quins jocs té una àrea de 
gossos, de la mateixa manera que tampoc ho pot fer en els jocs de les zones infantils, 
i que li sap greu que no s’hagin recollit totes les peticions. 

Respon a la senyora Quenca que no esborren mai els vídeos, que estan al YouTube. 
Quant a la resta, diu que no respondrà, que no és la primera vegada que l’amenaça. 
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D’altra banda, contesta al senyor Cairell que les reivindicacions i les crítiques veïnals 
són benvingudes, que és la tasca que han de fer els veïns. 

Quant a la normativa i l’autoria, comenta que ells van recollir la idea que va sortir en 
una sessió i la van tirar endavant, com fan amb altres propostes i que no és habitual 
fer constar qui ha donat la idea. Tot i així, admet que segurament ho podien haver fet 
diferent. Per això, assenyala que si es torna a fer una campanya específica, poden 
mirar de posar-hi el logotip i les dades de contacte de la plataforma. 

Exposa que la regulació i la implementació de les zones d’usos compartits depenen de 
l’Ajuntament de Barcelona i que el Districte només fa la proposta de les ubicacions. 

Així mateix, diu que poden tornar a fer arribar la llista amb les zones proposades a qui 
vulgui perquè pugui fer més propostes o indicar coses que no li agradin. També diu 
que, per exemple, la rambla del Carmel continua sent a la llista perquè no hi ha cap 
altre espai possible, malgrat que saben que des de les entitats es va dir que no era un 
lloc òptim. 

Llavors, indica que les zones de la llista són els jardins d’Hiroshima, al costat de les 
pistes de Tenerife, els jardins de Frederica Montseny, la tercera terrassa del Nen de la 
Rutlla, la rambla del Carmel, els jardins de Violant de Bar, els jardins de Montbau i el 
parc de les Rieres d’Horta. Afegeix que farà arribar la llista a l’associació i que durant 
el maig miraran si es pot fer algun canvi quant a horaris o lloc abans no s’implementin 
les zones compartides el juliol. 

Així mateix, informa que la idea és fer una campanya de difusió de com s’ha de tenir 
un animal en condicions, quins drets i deures té l’animal i el propietari, i que, per 
aquest motiu, estan intentant fer algun acord amb els veterinaris que permeti utilitzar 
les seves dades per fer l’enviament de cartes informatives, atès que són més realistes 
que les de l’Ajuntament, que només té dades d’una petita part de la gent que té gos. 

Quant a la bústia ciutadana, assenyala que ho traslladaran al Departament d’Atenció 
Ciutadana, que és qui gestiona tant la web com la resposta, perquè seria lògic que hi 
sortissin les zones per a gossos de manera més específica, de la mateixa manera que 
surten les àrees de joc infantil. 

Respecte a la reunió, proposa buscar conjuntament una data, i que hi assisteixi tothom 
qui vulgui i que tingui alguna cosa a aportar sobre la qüestió dels gossos. 

En resposta al senyor Christian Arbós, diu que el tema de la Font del Gos no és com 
l’explica. En aquest sentit, manifesta que al mandat passat es va fer un exercici de 
prioritzar les necessitats del barri i que amb el canvi de mandat van contrastar amb els 
veïns si realment eren les prioritats que tenia el barri, i un cop confirmades, van 
començar a definir i concretar una actuació per a aquest mandat, que era el primer 
nivell d’intervenció dels tres que hi havia previstos. Diu, però, que tot això no s’havia 
consensuat ni contrastat amb la Generalitat, que és qui ha d’avalar que es pugui 
actuar en un terreny que és parc forestal. Per tant, afirma que fins que la Generalitat 
no doni el vistiplau a la intervenció, no la podran tirar endavant. 

Quant a la ronda de Dalt, manifesta que no van ser 15 milions posats pel PSC, sinó 
que van sortir d’un acord de l’equip de govern, que en aquell moment era de Barcelona 
en Comú amb el PSC, amb Esquerra Republicana. Comenta que no recorda si la CUP 
es va abstenir. Relata que hi havia una proposta inicial de 12 milions que es va 
incrementar fins a 15 amb l’acord i la participació d’aquestes forces polítiques. 



 

 45 

Assegura que la cobertura de la ronda és una obra necessària i que començarà en 
aquest mandat. 

En darrer lloc, comenta que abans ja hi havia papereres amb tapa, però que la gent no 
les obria perquè s’omplien de brutícia. Afegeix que l’any vinent es farà el nou contracte 
de neteja i que serà el moment per millorar aquest tema. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el vicepresident agraeix la participació a tots 
els assistents i aixeca la sessió. 

 
 
 
 
El cap de Comunicació      Vist i plau  
          El vicepresident 
 


	ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA
	Identificació de la sessió
	Assistents
	Vicepresident


	Consellers i conselleres
	Cap del Departament de Comunicació
	Gerent
	Desenvolupament de la sessió


