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ACTA NÚM. 1/2018 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 

A Barcelona, el dia 6 de febrer de 2018 i essent les 19.00 hores, es reuneix l’Audiència 
Pública de l’Estat del Districte de les Corts a la sala de plens de la seu, ubicada a la plaça de 
Comas, 18, planta soterrani 1, sota la presidència de l’Im. senyor Francisco Sierra López, 
regidor president del Consell del Districte, i l’assistència de l’Il·lustríssim senyor Agustí 
Colom Cabau, regidor del Districte de les Corts, així com del gerent del Districte, el senyor 
Joan Cambronero Fernández, assistits per la secretària que subscriu, la senyora Meritxell 
Cusí i Pérez. 
 
Entre el públic es troben presents els consellers senyors i senyores Laura Cañadas Pla, 
Antoni Coll Tort, Cristian Sais Fettahauer, Rodolfo Mancho Iglesias, Èric Manzano Casalins, 
Àngels Ventura Gol, Sonia Reina Sánchez, Míriam Casanova Doménech, Xavier Cañigueral 
Gonzalez, Marc Faustino Vidal i Carlos Hornero Sánchez; la directora de Serveis Generals, 
la senyora Cristina Suñé i Ruiz; el director de Serveis a les Persones i Territori, el senyor 
Xavier Cubells i Galles; el director de Llicències i Espai Públic, el senyor Albert Bassas i 
Parcerissas; la cap del Departament de Comunicació, la senyora Pilar de Luna Polo, i la cap 
del Departament d’Obres i Manteniment, la senyora Eva Maria Julian Garcia. La senyora 
Maite Aznar Girona i la senyora Patricia Agustí Casals també es troben entre el públic. 
 
El president dona la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió explicant que, 
primer de tot, el regidor Agustí Colom respondrà les consultes fetes mitjançant correu 
electrònic. Dona la paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom dona la benvinguda als assistents i respon, primerament, a la 
senyora Carmen Manrique sobre la Colònia Castell, i la convida a explicar el motiu de la 
seva consulta ja que no l’ha especificat. 
 
La senyora Carmen Manrique, representant de la Comunitat de Veïns del carrer d’Entença, 
251-261, planteja dues qüestions respecte a la plaça de la Colònia Castells: el primer tema 
fa referència a la utilització inadequada d’aquest espai per part dels amos de gossos. 
Comenta que, durant tot el dia, moltes persones amb el seus gossos (un dia es van comptar 
fins a dinou) han agafat aquesta zona com un pipicà gegant. Mentre els amos es distreuen 
parlant, jugant amb els animals, etcètera, aquests passegen deslligats i, inclús, s’enfilen als 
bancs on han de seure les persones, i també als testos. Relata que la porta del parc, que ha 
de romandre oberta, és tancada pels propietaris dels gossos perquè aquests puguin estar 
deslligats. Recorda que una ordenança municipal obliga a portar els gossos lligats. Demana 
que es vigili aquest comportament, especialment en moments determinats, ja que aquesta 
afluència s’incrementa a l’hora de passeig dels gossos i els caps de setmana. En segon lloc, 
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parla del reallotjament de quinze famílies —segons té entès— del passatge de Piera i el 
carrer del Taquígraf Serra. Sembla que el sorteig previst per a la setmana passada ha estat 
paralitzat pel jutge a causa de la denúncia posada per un veí que no té dret al reallotjament. 
Pregunta si pròximament està previst fer un sorteig, si el jutge ha de donar-hi permís, en 
quines circumstàncies i amb quins condicionants. També s’interessa per si aquests fets 
poden endarrerir el procés. Seguidament, i respecte a la casa construïda al carrer d’Entença 
que té trenta-set habitatges, vol saber si la resta d’habitatges, després que s’hagin reallotjat, 
mitjançant sorteig, les aproximadament quinze famílies, trigaran molt a ser ocupats, ja que 
encara queden famílies que s’han de reallotjar. Finalment interroga sobre la cantonada entre 
els carrers d’Entença i del Taquígraf Serra —creu que és un espai construïble—, si es 
construirà pròximament o romandrà buit durant molt de temps. 
 
El president dona la paraula al senyor Pedro Alonso perquè expliqui el motiu de la seva 
consulta i l’informa que també pot aprofitar per fer ús de les dues paraules demanades. 
 
El senyor Pedro Alonso demana informació sobre dos temes: per una banda, sobre les 
al·legacions presentades per part de veïns i organitzacions en el tema de l’Espai Barça. 
D’altra banda, vol conèixer en quina situació es troba l’estudi de l’última fase de la xarxa 
d’autobusos, especialment els que afecten el Districte: 54, H8, H10, 75, 157. Sap que 
aquesta és l’última fase que resta per desplegar i que al llarg de l’any passat no es va fer res 
perquè es van presentar dificultats, i el que es pretén és que els veïns no les pateixin. Per 
últim i, aprofitant que té el micròfon, prega al regidor Agustí Colom que quan disposi d’un 
moment, informi els veïns de l’assumpte del PERI Danubi, del qual s’han assabentat una 
mica detalladament a través de La Vanguardia. Exposa que aquest ha estat un tema de 
lluita de la zona de la Maternitat i Sant Ramon durant molts anys, i que ara, com a 
conseqüència de la qüestió de l’Espai Barça i d’una acció del govern del Districte, això pot 
canviar, però pensa que no és lògic que els veïns se n’assabentin per la premsa. Conclou 
agraint al conseller Antoni Coll i al gerent del Districte el seu interès per la necessitat que 
tenen les persones que hi passegen de descansar i asseure’s, i que per fi atenen les seves 
peticions. 
 
El president, Francisco Sierra, dona pas al senyor Albert Moreno. 
 
El senyor Albert Moreno consulta sobre la proliferació dels coloms. Té la sensació que n’ha 
augmentat el nombre, ja que cada dia n’han de fer fora del balcó, i la cosa s’agreuja quan 
estan alguns dies fora de casa. Demana informació de les mesures que s’estan prenent pel 
control d’aquestes aus. La mateixa opinió té pel que fa a les gavines.  
 
El president, atès que les senyores Eva Biela i Àngels Garcia no es troben a la sala, dona la 
paraula al senyor Josep Maria Guillumet. 
 
El senyor Josep Maria Guillumet planteja diversos temes de mobilitat. En primer lloc, parla 
del semàfor dels carrers González Tablas, Manuel Ballbé i Cavallers que impedeix que, 
quan està verd, els vehicles del carrer Cavallers puguin anar al carrer de Manuel Ballbé, ja 
que al carrer de González Tablas queden cotxes de baixada que taponen l’entrada a Manuel 
Ballbé. Per aquest motiu, sol·licita que el semàfor de baixada se situï abans de la cruïlla amb 
Manuel Ballbé. Reconeix que s’ha pintat una graella de color groc però que no evita aquest 
pas. Respecte a un altre semàfor, el de l’avinguda de l’Exèrcit cap amunt, pel carrer de 
González Tablas, continua demanant que hi hagi el gir i que es posi en ambre al moment de 
passar, ja que no representa perill per als vianants, millora la mobilitat i el col·lapse 
circulatori i, com a conseqüència, baixen les emissions de fums, que és allò que tothom 
intenta a Barcelona. En segon terme s’ocupa de les noves estacions de Bicing. Recorda que 
a la taula de mobilitat es va parlar de canviar-ne la ubicació, i porta un escrit —que els 
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entregarà— amb la proposta següent: desplaçar una parada de les dues del carrer de Sor 
Eulàlia d’Anzizu als carrers de Jordi Girona i Gran Capitán; deixar la parada del carrer de 
Jordi Girona entre Joan Obiols i John Maynard Keynes tal com està; recol·locar les parades 
de l’avinguda Diagonal posant-ne una al Palau Keynes, que és aproximadament l’entrada a 
Econòmiques, i l’altra a Econòmiques-ADE, que és on hi ha el metro. Insisteix en la qüestió 
de la zona verda d’aparcament. Relata que els caps de setmana, en èpoques d’exàmens 
per estar les biblioteques obertes, en dies de futbol i per esdeveniments diversos, els veïns 
no hi poden aparcar. Així mateix, demana l’ampliació del nombre de places, ja que la gent 
gran ha marxat del barri i al seu lloc han arribat parelles joves amb nens i cotxe, i que només 
disposen d’un aparcament públic que moltes vegades està tancat. A continuació menciona 
la parada de l’H4 de l’avinguda de l’Exèrcit. Diu que allà paren molts autobusos i alguns 
s’acumulen al carrer de González Tablas quan giren des de l’avinguda Diagonal; aleshores 
es tapona perquè només hi ha un carril bus, i els cotxes comencen a tocar el clàxon. Caldria 
observar i solucionar aquesta situació. D’altra banda, apunta que és conegut que 
l’Ajuntament de Barcelona no aposta per les rotondes, però que als carrers de John 
Maynard Keynes - Jordi Girona es planteja un problema greu: si un cotxe ve del carrer de 
Jordi Girona per la banda de la caserna del Bruc i vol fer un canvi de gir, ha d’anar tot Jordi 
Girona fins al final, agafar el passeig dels Til·lers, girar cap al carrer de Tòquio, baixar per 
Pedralbes, tornar a agafar un tros del passeig dels Til·lers i recórrer una altra vegada el 
carrer de Jordi Girona. Malgrat haver de donar tota aquesta volta, des de l’associació 
sempre aconsellen fer el trajecte correctament, ja que si no s’arrisquen a ser multats. Passa, 
seguidament, a informar que els parterres i bancs de la banda mar —la part 
d’Econòmiques— del carrer de Trias i Giró estan molt degradats. Es queixa que els oms del 
carrer mencionat (que coincideixen amb els de Jordi Girona) embruten la vorera i els cotxes, 
i sol·licita que se’n canviïn pels nous arbres previstos. I, finalment, suggereix que si no se 
substitueixen els arbres de les placetes de Trias i Giró siguin podats els actuals. 
 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom respon les diverses intervencions i comença contestant la senyora 
Carmen Manrique. Respecte als gossos deslligats, diu que pren nota de la queixa. Comenta 
que ja s’ha posat un pictograma que ho recorda, però que tothom coneix aquesta normativa, 
i lamenta que alguns amos tinguin un comportament incívic. Del tema de la porta, informa 
que han fet un sistema perquè no es pugui tancar. En relació amb el reallotjament, confirma 
l’exposició feta per la senyora Manrique, i diu que es va comunicar als afectats i als grups 
municipals. Dos dies abans del sorteig, una família que no compleix els requisits per ser 
reallotjada i que va sol·licitar un pis d’unes dimensions de les quals n’hi ha un nombre limitat, 
va presentar un recurs davant del jutge i va reclamar una cautelar que el jutge va dictar. 
Com a conseqüència, es va suspendre el sorteig i les adjudicacions. El jutge va considerar 
que si a aquesta família li donés finalment la raó i hi tingués dret, el fet que s’hagués produït 
el sorteig no li permetria tenir accés al pis perquè ja estarien adjudicats. Després de 
consultar els Serveis Jurídics i aprofitant el període d’al·legacions, volen proposar-li al jutge 
que permeti fer un nou sorteig en el qual hi hauria unes bases en què constés que aquesta 
família podria accedir-hi de manera provisional i a efectes que es consolidés una sentència 
que li fos favorable i, per tant, de manera provisional els permetria accedir al sorteig i a una 
adjudicació en aquest sentit provisional. Espera que el jutge, atenent aquesta proposta, no 
perjudicarà aquesta família i en canvi beneficiarà el conjunt de famílies que estan afectades, 
i, per tant, es pugui fer un nou sorteig amb aquestes condicions, que permetria donar sortida 
al bloqueig al reallotjament de les famílies que estan afectades. Del tema dels pisos, declara 
que actualment el nombre d’habitatges és superior al d’afectats amb dret de reallotjament. 
Amb referència a l’espai situat a Entença - Taquígraf Serra, una part es destinarà a zona 
verda i una petita parcel·la a habitatge, i la voluntat és que hi sigui de lloguer, no com al 
període anterior, en què anava al mercat lliure. Actualment, la previsió és que pugui ser un 
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edifici de reallotjament, igual que la zona de la plaça del Carme. Conclou que quan s’acabi la 
fase actual s’hauran d’analitzar les necessitats i donar a aquests terrenys, respectant tots els 
protocols signats, una funció definitiva.  
 
Responent al senyor Pedro Alonso, informa que les al·legacions de l’Espai Barça estan en 
aquests moments en fase d’estudi per part d’Urbanisme i del Futbol Club Barcelona, per tal 
de fer una proposta. Referint-se al PERI Danubi, opina que sortir en un mitjà de comunicació 
és donar informació. Manifesta que, abans de donar la notícia al diari, es va explicar al grups 
municipals, i també se’n parlarà al proper Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon, 
que és on s’exposen aquests temes més concrets. Per a les persones que no s’han 
assabentat de la notícia, en fa un resum: indica que aquest govern ja tenia la intenció de 
desencallar aquest assumpte que ve de fa quaranta anys, des del Pla comarcal i que, a 
més, s’havia fet una modificació del PGM. En primer lloc, es van afectar unes cases baixes 
que després es van desafectar. Hi havia una demanda al contenciós administratiu que, en 
cas de ser atesa pel jutge, posava en perill aquesta desafecció. Es va aconseguir parlar amb 
la propietat i desencallar aquesta situació: hi ha un principi d’acord amb la propietat perquè 
retirin la demanda a canvi que l’Ajuntament comenci amb les expropiacions. Aquest procés 
tindrà dues fases: la primera configura la zona verda i l’edifici protegit que es creu que serà 
un equipament amb un ús d’escola bressol. La segona fase s’ocuparia de la resta de la part 
protegida, que passaria a pública mitjançant un canvi de qualificació. Aquesta última fase 
permetria el retorn i la recuperació d’un patrimoni industrial molt important per a la ciutat i 
sobre tot per al districte, espais que serien la base per nous equipaments que encara estan 
per determinar, però tractant-se d’un espai fabril i amb la idea de conservar-ne l’arquitectura 
i l’esperit, podria convertir-se en un espai de creació o coworking que dinamitzi la zona 
probablement més feble econòmicament del districte. Una altra possibilitat seria fer un 
equipament per a gent gran, servei que també escasseja a la zona. Informa que es disposa 
de dotze mil metres quadrats per a zona verda i quatre mil per a equipaments. Declara que 
en aquests equipaments es podrien canalitzar les compensacions econòmiques i l’Espai 
Barça. Aquesta zona verda podria ser també un pulmó per al barri. Finalment, reconeix que 
aquests avenços s’han produït gràcies a tot l’equip del districte. Quant a la qüestió dels 
autobusos, es compromet a donar-li per escrit les respostes al final de la reunió, ja que fer 
l’explicació allargaria molt l’Audiència. 
 
Amb referència al tema dels coloms plantejat pel senyor Albert Moreno, el regidor Agustí 
Colom respon que és un tema del qual ja s’ha parlat i reitera que actualment la limitació del 
nombre es fa a través del control de la reproducció, procediment d’acord amb les tècniques i 
exigències de benestar animal. Assenyala que a la plaça de les Corts del districte s’han 
col·locat dos expenedors de menjar amb nicarbacina, substància que els provoca 
l’esterilització. Aquesta actuació forma part d’un programa pilot que ha encetat l’Ajuntament 
de Barcelona, i encara se n’ha de valorar l’efectivitat. Avisa que la nicarbacina no té cap 
repercussió sobre altres animals. La intervenció sobre les gavines és més complicada, 
perquè acostumen a posar-se en espais privats (terrats o teulades) on l’Ajuntament no pot 
accedir, i són, per tant, les comunitats de veïns les qui han d’intervenir. Recomana, però, 
que en cas d’alarma creada per aquestes aus, i davant d’una situació no genèrica sinó 
específica d’alguna colònia que mostri alguna agressivitat i per tant pugui posar en perill les 
persones, la comunitat afectada es pot posar en contacte amb el Districte i es pot parlar i 
buscar si hi ha alguna fórmula que es pugui desplegar. 
 
El regidor Agustí Colom respon les diverses qüestions plantejades pel senyor Josep Maria 
Guillumet. Primer de tot, i amb referència al semàfor de González Tablas, explica que la 
graella de color groc s’ha col·locat de manera provisional mentre no es resol el tema. Pel 
que fa a les estacions de Bicing, es traslladarà a Mobilitat. Quant a l’assumpte de la zona 



 

5 
 

verda d’aparcament, ja se n’ha parlat en altres ocasions. És una qüestió de dimensió i, per 
aquest motiu, BSM de moment no considera la possibilitat d’establir-ne perquè no té la 
massa crítica. Declara que és un problema que tenen present. La qüestió de la parada 
també la traslladen a Mobilitat. Sobre les rotondes, descarta la possibilitat de fer-ne una a la 
zona. Aporta una solució al problema de la circulació pel carrer Jordi Girona: baixar per 
González Tablas i agafar la Diagonal. Es compromet a fer el recorregut plegats per 
demostrar al senyor Guillumet que el trajecte que ell proposa és més ràpid. Amb relació als 
problemes del carrer de Trias i Giró, avança que ho miraran. Dels arbres se n’encarrega 
Parcs i Jardins, que segueixen uns protocols per la poda i altres aspectes de la cura de 
l’arbrat. 
 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula a les persones que han emplenat el full, en 
primer lloc al senyor Juanda Gómez Mañas. 
 
El senyor Juanda Gómez s’interessa per la parada del bus V5 de travessera de les Corts - 
Joan Güell, que s’ha anul·lat, però la marquesina s’ha corregut una mica més endavant. 
S’estranya d’aquest fet i demana què ha passat i com quedarà. 
 
El president, a continuació, dona la paraula a la senyora Ana Ramón. 
 
La senyora Ana Ramón afirma que serà breu. En primer lloc, diu que ha demanat una 
residència al rei Gaspar però que lamentablement el dia de Reis no va sentir la seva petició. 
Amb referència a aquesta qüestió, exposa el cas concret d’una veïna el marit de la qual l’han 
portat al carrer Muntaner, on està en un pis al menjador del qual han de cabre vint o vint-i-
cinc persones; a més, explica que no pot sortir al carrer ja que va amb cadira de rodes. Es fa 
ressò de la difícil situació econòmica d’aquesta família, ja que el senyor cobra poc més de 
sis-cents euros, que ha de donar a la residència, i es pregunta com podrà viure la família i 
pagar totes les despeses. Remarca que el tema de les residències s’ha de tenir molt en 
compte; es parla molt de Bacardí i del que es necessita, però en realitat es necessiten 
quatre residències, perquè és inhumà que la gent hagi de viure en un pis amb aquestes 
condicions. Seguidament, s’ocupa del tema dels jardins de Bacardí: ja s’està acabant el 
pipicà i li agradaria saber què més es farà, ja que quan treguin l’altre pipicà només hi 
quedarà terra i dues palmeres que fa vint anys que les van tallar. Afirma que si no s’hi fa res 
més serà una vergonya i que aquell jardí quedarà horrorós. A continuació felicita la 
companya d’Aigües (també ho va fer personalment als treballadors) que es va encarregar 
del carrer de Benavent. Admet que van ser nets, ordenats i que no van deixar res pel mig. 
Recomana que contractin aquesta mateixa empresa si s’ha de fer alguna obra similar. 
Comenta que al parc de Benavent, allà on va la residència, i a Bacardí, entre Benavent i el 
parc, hi havia unes columnes amb la foto d’uns nens, i que aquestes fotos han desaparegut. 
Voldria saber què se n’ha fet, si estan en algun magatzem, ja que ho troba molt estrany. En 
relació al passatge de Felipe de Paz, relata que és molt petit i que ja van dir que no es 
neteja, encara que es va comentar que hi passarien les màquines de la neteja. Declara que 
molta gent el fa servir com a pipicà, ja que deixen els gossos deslligats i aquests ho fan tot 
allà. Es queixa que és un tema del qual s’ha parlat molt però que continua sense solució. 
Sol·licita que quan es facin les obres del carrer de Benavent (que segons el calendari ja 
s’havien d’haver començat) se l’informi del lloc on aniran els bancs. La planta baixa del 
número 14 en té un davant, i pateix tots els sorolls com si els tingués dins. Comenta que ha 
informat el senyor Bassas que al carrer de Felipe de Paz i a l’avinguda de Madrid es formen 
tolls. Reitera la seva indignació per l’assumpte de la residència i torna a lamentar-se de la 
situació expressada al principi de la seva exposició. Prega que aquest tema no es deixi de 
banda. 
 
El president dona la paraula a la senyora Elisabet Casañas. 
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La senyora Elisabet Casañas interpel·la sobre la retirada de la propaganda electoral 
corresponent a les eleccions del 21 de desembre passat, que encara roman als carrers de 
Vallespir i dels Comtes de Bell-Lloc, i envolta una zona escolar. Porta unes fotografies 
d’aquesta publicitat, concretament de la CUP. També s’interessa per les pintades presents a 
tota la ciutat i també al districte de les Corts, que acostumen a estar a prop de les escoles. 
Vol saber què es farà al respecte, i opina que s’ha de diferenciar entre la llibertat d’expressió 
i embrutar els carrers. 
 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula al senyor Joan Hernández. 
 
El senyor Joan Hernández planteja diverses qüestions. En primer lloc, es presenta com a 
representant de la Coordinadora de Veïns del carrer de Mejía Lequerica. Dirigint-se al 
regidor Agustí Colom, li diu que els agradaria que alguna vegada els faci cas, cosa que no 
ha succeït en tot aquest mandat. Referint-se a l’Espai Barça, recorda que la FAVB ha dit que 
es tracta d’un pelotazo il·legal sense acord veïnal. Sol·licita les actes de les taules de treball 
que es van celebrar sobre aquest tema per conèixer els compromisos a què va arribar 
l’Ajuntament ja que, fins ara, no ho té clar. També demana si respondran les seves 
al·legacions i si això es farà després d’haver aprovat el pla, ja que pels diaris s’ha informat 
que el regidor ha declarat que s’aprovaria al febrer. Seguint amb l’assumpte del Futbol Club 
Barcelona, insisteix en l’incivisme quant a aparcaments, motos, cotxes, voreres, brutícia, 
deixalles al carrer, perill per als vianants, inacció de la Guàrdia Urbana, etcètera. Relata que 
ells han avisat reiteradament on es produeixen aquests fets però que no ha passat res. 
Recorda que la Masia de Can Planes és un patrimoni del districte que s’ha de cuidar i que 
tothom ha de ser responsable dels seus actes. Amb relació al recinte de la Maternitat, 
anuncia que a partir de la setmana vinent tornaran a posar denúncies perquè han detectat 
manca de manteniment i obres mal fetes. Així mateix, requereix que s’investigui, tal com 
exigeix la síndica de Barcelona en resposta a l’informe presentat pels veïns, per què s’ha 
talat des del 2011 un 25% dels arbres de la Maternitat. La normativa d’aquest recinte diu que 
s’han de reposar tots els arbres talats, cosa que no s’ha fet malgrat l’ordre de la síndica de 
fa sis mesos. En relació amb el tema de la gent gran, expressa el seu desig que la 
residència que tenen funcioni bé. Es queixa que la síndica de Barcelona ha ordenat que la 
treballadora social treballi a totes les residències del districte, tant privades com públiques, 
perquè pugui certificar les coses que no es fan bé, i tampoc s’ha fet res al respecte. 
Seguidament, comenta que està d’acord amb les superilles però és una qüestió que s’ha de 
consensuar amb els veïns. Les places d’àrea verda estan disminuint, i troba injust que 
mentre es construeixen 3.500 places d’aparcament al Futbol Club Barcelona s’expulsin els 
cotxes dels veïns. Apunta també la necessitat de consens en relació amb la implantació dels 
carrils bici. Manifesta el seu desacord que els aparcaments de bicis siguin utilitzats per 
empreses de lloguer d’aquests vehicles, i lamenta que Barcelona sigui l’única ciutat de l’àrea 
on no s’hagin posat Bicibox. Entén que respecte al supermercat del carrer de Mejía 
Lequerica, l’Ajuntament no ha actuat correctament ja que, sense informar, ha deixat que es 
construeixi en una zona alegal. Demana que s’aclareixi el fet que l’Ajuntament ha recomanat 
a l’empresa la presentació d’un nou projecte que prevegi  tot allò que se li ha indicat, i se li 
donarà l’aprovació. Es queixa de l’apropiació de les voreres i de la inacció del Districte. No 
pugen les despeses socials. Expressa que fa temps que no s’informa sobre la col·locació 
d’antenes de telefonia mòbil, i afirma que aquesta instal·lació és un fet il·legal. Per últim, 
mostra la seva solidaritat amb els veïns de Sants respecte al pla per a Juan de Sada, ja que 
es va decidir fer una zona verda que finalment no es construirà.  
 
El president dona la paraula a la senyora Adela Agelet. 
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La senyora Adela Agelet, primerament, fa referència a un tema ja tractat en aquesta 
Audiència i sobre el qual pensa que hi ha diverses opinions; es tracta de la relació existent 
entre el Districte (regidor, gerent, etcètera) i els ciutadans. Considerant que en aquests 
moments estan reunides unes seixanta persones, pensa que és un bon lloc per informar 
sobre les grans transformacions del districte, com el PERI Danubi, tenint en compte, a més, 
que segurament coincideixen persones de tots els barris, no com als consells de barri, on 
s’especifica i es detalla més. Insisteix que és un esdeveniment prou important ja que és 
l’últim gran pla del Districte que marca el final de la transformació de les Corts. Com a 
segona qüestió, planteja la posada en marxa d’una comissió (anunciada per a després de 
vacances) per mantenir una relació entre el Districte i la Diputació. Aquesta taula de treball 
és necessària a causa de la reiterada disconformitat dels veïns amb les actuacions fetes per 
la Diputació (restauració d’edificis amb poca cura, manteniment deficient d’espais verds...). 
Manifesta que la voluntat dels ciutadans no és posar denúncies. Exposa una actuació 
concreta que es podria discutir en aquesta comissió: amb la renovació de l’Arxiu s’han 
instal·lat uns aparells de renovació de l’aire bastant sorollosos; preveu que amb l’arribada de 
l’estiu es produiran queixes per part de tots els veïns del carrer de Mejía Lequerica i, per 
tant, opina que s’hauria de començar a treballar sobre aquesta qüestió. Finalment, aborda el 
tema del Pla Europa-Anglesola. Atès que ja s’ha trobat ubicació per a la farmàcia i se l’ha 
traslladat, vol saber si està resolt el pla de reallotjament i els veïns saben on aniran a viure. 
Suposa que, si és així, d’alguna manera es desbloqueja la construcció de l’escola a la cruïlla 
d’Anglesola. 
 
El president, Francisco Sierra, cedeix la paraula al regidor Agustí Colom per respondre. 
 
El regidor Agustí Colom respon primerament al senyor Juanda Gómez. Referint-se a la 
parada del bus V5, confirma que s’ha traslladat la parada però es manté la marquesina i 
expressa que han traslladat el dubte a Mobilitat, perquè ells tampoc tenen idea de què ha 
passat. 
 
Pel que fa a les diverses qüestions plantejades per la senyora Ana Ramón, el regidor Agustí 
Colom comença dient que sobre el tema de la residència no farà broma. Recorda —ja 
s’havia explicat en anteriors ocasions— que ell personalment n’havia parlat amb l’anterior 
consellera i li va fer saber el compromís que hi havia i que es va truncar per la crisi 
econòmica, però que en període de recuperació calia reprendre’l. A més d’aquesta acció, 
explica que cada any, mitjançant el seu grup parlamentari, s’ha actuat als pressupostos de la 
Generalitat. Pensa que probablement altres grups han fet el mateix. Continuant amb el tema, 
informa que la consellera li va assegurar que parlarien de l’assumpte. El conseller Antoni 
Coll en reiterades ocasions va intentar comunicar-se amb el cap de gabinet fins al moment 
que la consellera va entrar a la presó, punt en què el Govern va deixar de ser efectiu. En cap 
moment van tenir resposta de la Conselleria. Considera que fins no hi hagi un nou govern no 
té sentit moure el tema, i començarà a fer-ho en el moment que n’hi hagi. Exposa que no cal 
oblidar que el projecte d’aquesta residència es va presentar en alguna proposta d’esmena i 
que va ser rebutjada per alguns grups parlamentaris que formaven la majoria del govern. 
Amb referència a l’espai d’esbarjo per a gossos dels jardins de Bacardí, manifesta que el 
projecte executiu és exclusivament per a la construcció d’aquest espai, no per fer la plaça; sí 
que a la finalització d’aquestes obres tot l’espai ha de quedar restituït i dignificat. Respecte a 
l’assumpte de les fotos, no en sap res i es compromet a mirar-ho. En relació amb el 
passatge de Felipe de Paz, aclareix que quan hi ha una demanda de neteja es verifica si es 
fa correctament. Reflexiona sobre els contractes de neteja i diu que quan s’atén un espai es 
deixa de netejar un altre, ja que el pressupost és limitat. Afegeix que en cas d’una situació 
que puntualment necessiti una actuació es fa, però per al manteniment diari ja n’hi ha un 
projecte. Informa que dins de l’acord de la taula de convivència de l’Espai Barça, 
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l’Ajuntament ha incrementat la neteja d’una sèrie de carrers (no sap si aquest hi està inclòs) 
d’aquella zona els dies de partit. Finalment, sobre els bancs del carrer de Benavent, 
assenyala que ho miraran. 
 
A continuació respon les dues preguntes formulades per la senyora Elisabet Casañas. En 
primer lloc, informa que la publicitat política de les eleccions no es retira a no ser que estigui 
en un espai no regulat per aquest fi, i quan es treu no és perquè hagin passat les eleccions 
sinó perquè està col·locada en una localització no regulada. La convida que informi del lloc 
per retirar-la en cas que estigui en un indret no regulat. Exposa que els partits polítics tenen 
llibertat d’expressar les seves opinions tant si és període electoral com si no; en cas que ho 
sigui s’instal·len àrees específiques que es retiren després de les eleccions. En relació amb 
les pintades, explica que les que estan presents en espais públics es netegen. Davant la 
interpel·lació de la veïna, afirma que no es deté ningú per fer una pintada, però sí que se li 
multa. Si la Guàrdia Urbana descobreix algú cometent alguna irregularitat l’identifiquen i, si 
cal, li aixequen un acta de sanció, però el problema és que moltes vegades no se’n troba 
l’autor. 
 
Aprofitant l’absència del president, el regidor dona la paraula al senyor Josep Maria 
Guillumet. 
 
El senyor Guillumet comenta que a tota la ciutat es troben banderes espanyoles i catalanes 
que tapen els senyals de trànsit, cosa que dificulta molt la circulació. 
 
El regidor respon que s’estan retirant, però que en són moltes. 
 
Seguidament passa a contestar les diverses qüestions plantejades pel senyor Joan 
Hernández. Referint-se a l’Espai Barça, assegura que les al·legacions presentades es 
respondran després de ser estudiades, i espera que algunes d’elles serveixin per millorar 
alguns aspectes del projecte. Nega que hagi parlat mai d’una data d’aprovació concreta, i 
que aquesta notícia no ha sortit als diaris. Afirma que, des de fa mesos, el Districte i la tinent 
d’alcalde treballen per trobar un consens entre veïns, Districte, Urbanisme i Espai Barça. 
Recorda que ningú com ells han fet seure al Futbol Club Barcelona en taules i tallers. Sobre 
aquesta qüestió, finalment informa que totes les actes estan penjades a la web d’Urbanisme 
i que els en donaran l’enllaç. Declara, així mateix, que el Futbol Club Barcelona ha retirat el 
projecte de la Masia de Can Planes per la falta de consens, i afegeix que són ells els primers 
que s’han atrevit a sancionar l’entitat, encara que la resolució està recorreguda i a l’espera 
de la decisió del jutge. Expressa que en aquests moments el club ha presentat un projecte 
per restituir la façana, que és el bé protegit i és allò que van fer sense llicència. En relació 
amb l’assumpte dels arbres de la Maternitat, declara que l’informe de la síndica l’han 
traslladat a Parcs i Jardins, que és l’organisme de l’Ajuntament encarregat de vetllar per 
l’arbrat de la ciutat. A més, s’està elaborant un pla director d’ordenació de l’arbrat dins de la 
Maternitat que quan estigui enllestit es treballarà amb la Diputació. Amb referència al tema 
del dictamen de la síndica respecte a Serveis Socials, en demanarà informació. Manifesta 
que la superilla de Maternitat i Sant Ramon està treballada i consensuada. Pel que fa al 
supermercat del carrer de Mejía Lequerica, exposa que la llicència és reglada i que, si es 
compleixen els requisits estipulats, l’Ajuntament la donarà, ja que si no fos així seria una 
arbitrarietat. Assenyala que, ja d’entrada, Bonpreu va cometre la irregularitat de començar 
les obres sense llicència; aquestes obres es van aturar tan bon punt se’n van assabentar. 
Apunta que es va presentar un projecte que l’Ajuntament va revisar; posteriorment es va 
exposar públicament i es van presentar les al·legacions corresponents per part de veïns i 
associacions veïnals. Després de la revisió de les al·legacions, es va considerar que 
algunes s’havien d’incloure al projecte. A causa de les successives modificacions del 
projecte inicial s’ha demanat que l’empresa elaborés un document amb totes les 
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modificacions afegides. Aquest nou text es va enviar als veïns, que van poder aportar noves 
al·legacions, i, tant si aquestes motiven canvis ulteriors al projecte com si no, els veïns en 
seran informats. Diu que està en contacte permanent amb el vocal i va demanar una 
ampliació del termini i es va concedir. Finalment, adverteix que quan l’expedient compleixi 
amb les condicions legals exigibles es donarà la llicència. 
 
Per acabar aquest torn de intervencions, el regidor respon la senyora Adela Agelet. En 
primer terme, expressa que mai al Districte en una Audiència Pública el regidor ha presentat 
els temes, ja que no és aquest el format que es va decidir que tindria. De totes maneres, 
ofereix la possibilitat de canviar-lo. Recorda que al principi del mandat plantejaven que, com 
que entenien que els Consells de Barri reproduïen el format de l’Audiència Pública, van 
decidir que als Consells de Barri, a més de fer preguntes els veïns, servirien per explicar, per 
part del regidor, les qüestions importants per al barri. Per tant, argumenta que no és aquest 
el lloc per exposar el PERI Danubi, i torna a oferir la possibilitat d’obrir un debat per poder, si 
es creu convenient, deixar uns minuts al principi de l’Audiència per donar algunes notícies, 
però, per ara, aquestes notícies es donen o bé als Consells de Barri o bé pels mitjans de 
comunicació. En relació amb la qüestió de la comissió per tractar temes amb la Diputació, 
torna a parlar del pla director sobre el qual s’està treballant, i anuncia que en el moment en 
què es disposi d’un esborrany el portaran per poder treballar. Referint-se al Pla Europa-
Anglesola, comunica que la farmàcia ja s’ha traslladat. Pel que fa a l’edifici on s’havien de 
reallotjar els veïns, fins ara no disposava dels serveis bàsics, però BAGURSA ja ha informat 
que s’està ultimant el reallotjament. Explica que el reallotjament no és un pla directe de 
l’Administració, per la qual cosa és més difícil el control des de l’Ajuntament. 
 
El president, de nou, dona la paraula breument al senyor Joan Hernández.  
 
El senyor Joan Hernández explica que quan tenien lloc les negociacions amb el Futbol Club 
Barcelona, un senyor va comentar que s’havia publicat als diaris que s’havia arribat a un 
acord amb els veïns; des del Districte es va negar aquesta informació, però va resultar que 
sí que era certa. Passant al tema de les denúncies, manifesta que van posar-ne tres al 
Barça i algunes al supermercat per irregularitats en les obres, i que per aquest motiu les van 
haver d’aturar. Totes aquestes dades li fan creure que alguna cosa falla, perquè és 
l’Ajuntament qui té els tècnics i, en canvi al final es va fer cas als veïns. Respecte a 
l’assumpte de la Masia de Can Planes, afirma que tot el que es va fer és perquè els veïns 
van acudir a la Fiscalia, ja que mentre tots els partits van votar en contra del projecte, el 
govern es va abstenir. Declara que sap que el regidor és al Districte quatre hores a la 
setmana i que no té temps, però insisteix que no reben informació del Districte. Insisteix que 
molta informació els arriba pels diaris i es queixa que els enganyen. 
 
El regidor Agustí Colom expressa que, amb referència a l’acord amb el Barça, es va produir 
una filtració interessada, però que, malgrat això, si la senyora Janet Sanz i ell mateix diuen 
que no hi ha acord és que no n’hi ha. En relació amb el projecte de la Masia de Can Planes, 
assenyala que l’aprovació del pla especial havia arribat al límit i que s’aprovaria per silenci 
administratiu. Ratifica que el govern no volia aprovar-lo, però com que eren ells els qui ho 
portaven a la sessió, no hi podien votar en contra, i va ser aquest el motiu pel qual van 
abstenir-se i així guanyar temps. Paral·lelament, el regidor va parlar amb el Barça per 
demanar-li la retirada del projecte. 
 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula a la senyora Felisa Marco. 
 
La senyora Felisa Marco comença la seva intervenció retraient al regidor la seva falta 
d’interès pel districte a causa, entre d’altres motius, del poc temps que l’hi dedica. Admet 
que arrosseguen problemes de fa vint anys i que no tot és atribuïble al govern actual. Mostra 
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la seva satisfacció perquè de tant en tant algú del Districte li fa cas, però sobretot perquè els 
veïns estan units per defensar les Corts, ja que si no ho fan ells ningú els ajudarà. Es queixa 
de la falta de comunicació del govern amb els veïns; aquests envien correus però ningú 
contesta, i creu que el fet de respondre és compatible amb la utilització dels mitjans de 
comunicació. D’aquest comportament posa com exemple que des del mes d’octubre ha 
enviat reiteradament missatges de correu electrònic al conseller Antoni Coll i no ha rebut 
resposta, i considera que és una falta d’educació; aquests correus es referien a unes herbes 
aparegudes al talús del carrer de la Maternitat cantonada amb travessera de les Corts, i li 
van comunicar que es tallarien al desembre del 2017 però encara hi són. Opina que si no 
resolen aquests temes tan petits no seran capaços d’abordar assumptes com el Barça, la 
Masia, les escoles, els autobusos o la Maternitat. Insisteix en la manca de proximitat del 
regidor amb els veïns i compara aquest sistema amb l’anglès, en el qual es voten les 
persones, i quan aquestes no compleixen, van fora. A continuació s’interessa per la 
matriculació a l’escola Ausiàs March de la plaça de Comas. Referint-se a la qüestió de 
Tallers García, comenta que pels volts de Nadal algú va portar a les cases un CD que 
contenia més de vuit-cents fulls amb informació sobre el tema. Curiosament feia mesos que 
els veïns s’hi interessaven reiteradament i la resposta del Districte era que no sabien res, i 
de cop envien un document de més de vuit-centes pàgines. Malgrat les dificultats, els veïns 
van aportar al·legacions. Quant a la Masia de Can Planes, manifesta que la multa que se li 
va posar al Futbol club Barcelona fou gràcies a la denúncia que els veïns van presentar a la 
Fiscalia, i li demana que lluiti per aquest edifici i que doni la mateixa importància a l’interior 
que a l’exterior per mantenir les característiques d’una masia antiga. Lamenta que el Barça 
ja n’ha modificat molt l’interior traient baranes, escales i mosaics, però que això no pot 
continuar permetent-se. En relació amb el projectat Pla director de la Maternitat, afirma que 
no volen cap pla director i menys dissenyat pel govern actual. Aventura que el que vol el 
Districte és dividir-la perquè hi passi el Barça pel mig. Exposa que els veïns del barri fa vint-
i-vuit anys que hi lluiten i que seran ells qui se’n cuidin i la protegeixin per al futur, ja que 
considera que no es pot canviar res del que hi ha. Continuant amb la Maternitat, demana al 
regidor Agustí Colom que es comprometi a protegir-ne els arbres centenaris i a plantar-hi els 
que falten. Pensa que és important posar l’accent a millorar el civisme perquè hi puguin 
conviure adults, nens i gossos. També s’haurien de restaurar els edificis de l’hospital i 
treure’n els barracons. Torna a instar el regidor que públicament es comprometi a escoltar la 
proposta dels veïns, que consistirà en la cura mediambiental i conservació d’edificis, natura i 
arbrat centenari, descartant absolutament qualsevol pla especulatiu. Recorda la mala 
experiència que tenen d’un pla director anterior en què es va intervenir sobre el Frenopàtic, i 
on gràcies a la lluita veïnal, es conserven quatre arbres que miren la Maternitat, però que no 
es va conservar res més. Pel que fa als jardins de Bacardí, entén que l’espai on hi havia 
l’antic pipicà està contaminat pels pipís dels gossos i ara es contaminarà també el nou espai, 
i inquireix si el que volen és que els nens juguin en un espai contaminat. Entén que es 
podria haver millorat l’anterior, que ja era prou gran, i ara el que han aconseguit és tenir tot 
el parc contaminat. Tocant a la marquesina del carrer de Joan Güell, creu que no és qüestió 
de demanar sinó d’exigir a “planejament” que es mantingui on és a fi que sigui visible per les 
persones que venen de la travessera de les Corts i del metro. Suggereix que, si el problema 
és la falta d’espai per al gir, treguin una plaça d’aparcament de moto. Afegeix que el carrer 
de Joan Güell s’ha convertit en un carrer pluriexplotat, i que només li cal un bulevard a sobre 
per posar-hi un jardí. Passant a un altre assumpte, protesta pel fet que les màquines 
expenedores de tiquets de zona verda d’aparcament ja no en donen, ja que ha canviat la 
modalitat i ara s’hauran de treure per internet, i expressa que no s’ha comunicat aquesta 
modificació ni enviant cartes ni posant una nota en les mateixes màquines expenedores. 
Apunta que el carrer de Conxita Supervia no necessita la remodelació que estan fent, ja que 
les voreres són suficients per als vianants, i sospita que la causa d’aquesta reurbanització és 



 

11 
 

la presència d’unes naus explotades per algun conegut del govern del Districte i d’uns pisos 
que encara no s’han donat.  
 
El regidor interromp per interpel·lar la senyora Felisa Marco sobre qui són les persones que 
ell coneix. 
 
La senyora Marco aclareix que es tracta d’unes naus explotades com a discoteques llogades 
o rellogades que ocupen un espai destinat a zona verda i insisteix que aquesta reforma no 
és prioritària. A continuació especifica qüestions que ella sí que creu prioritàries, com són els 
arbres. Seguidament parla d’un anunci publicitari fet conjuntament entre el Futbol Club 
Barcelona i l’Ajuntament on surt una dona amb una cosa a la mà que vol llençar a la 
paperera, l’objectiu del qual és promoure el civisme i la neteja, i es pregunta quant deu haver 
costat. Expressa que el seu desig és que els dies de partit no es permeti que les motos es 
col·loquin davant dels contenidors de les escombraries, que es multin i que se les emporti la 
grua, si cal, com passa amb els cotxes mal aparcats. Avisa que la xapa corten de la font del 
Cinturó fa ja anys té pintats uns grafitis, i quan ho ha exposat li han dit que la neteja 
correspon a les obres del cinturó. Convida el Govern a anar en autobús perquè comprovin la 
incomoditat que suposa els molts canvis que s’han de fer amb la nova xarxa, i després de 
posar diversos exemples demana que es restableixi la parada que havia a la gran via de 
Carles III amb travessera de les Corts. Li sorprèn que durant molt de temps van demanar la 
col·locació de bancs a la travessera de les Corts i la gran via de Carles III des del Mercat i 
mai s’han posat, i ara els instal·len al carrer de Mejía Lequerica on no els havien demanat. 
Finalment aborda el tema de Tallers García: diu que no parla del supermercat sinó dels cinc 
mil habitants que hi viuen al voltant i que han patit les molèsties mediambientals que es 
donaven. Ara continuaran els problemes amb soroll, fums, trànsit, tant de dia com de nit. 
Acusa el regidor de contaminar i perjudicar la salut de tots els que hi viuen. Proposa que per 
evitar tots aquests mals, l’Ajuntament compri aquest espai amb la finalitat de construir-hi 
alguna cosa més beneficiosa per al medi ambient, per al veïnat i per al mateix Ajuntament. 
Per últim, reitera el prec que el regidor s’estimi més el Districte, que hi hagi una comunicació 
més fluïda i que tinguin en compte les seves necessitats.  
El regidor Agustí Colom pren la paraula per respondre al senyor Joan Hernández i a la 
senyora Felisa Marco. Al senyor Hernández li recrimina que Audiència rere Audiència el 
renyi sense cap raó, que digui mentides, que afirmi que no ve pel districte, i li ofereix un 
pacte: es dirà tot allò que es vulgui, però sempre respectant els altres (veïns, regidor, gerent, 
president). Es compromet a ser respectuós si ho són amb ell. Si plantegen qüestions i 
accepten la resposta, ell respondrà acceptant les discrepàncies. Retreu el to que fa temps 
que aguanta, i manifesta la seva seguretat que en altres períodes no ha existit aquesta 
actitud. Expressa el seu desig que les properes intervencions siguin respectuoses. Lamenta 
que algú digui que ell té interessos en alguna empresa, en aquest cas la discoteca A tu aire. 
A la senyora Marco, que en reiterades ocasions ha interromput el regidor, li diu que li 
respondrà quan ella el tracti amb respecte. 
 
Després d’avisar la senyora Felisa Marco que no té la paraula, el president la cedeix a la 
senyora Lourdes Santané Velasco. 
 
La senyora Lourdes, referint-se a l’assumpte de Tallers García, opina que ja està tot més o 
menys decidit. Informa que és veïna del carrer de Mejía Lequerica i que el seu balcó dona 
directament a la uralita d’aquest local. Manifesta que, gràcies a les al·legacions presentades 
pels veïns, s’ha aconseguit que es reconsideri l’obertura a causa de les irregularitats del 
projecte. En primer lloc, menciona la contaminació que presenta el sòl de la nau, així com la 
que produeix el clavegueram que està trencat. Afegeix que la nau esmentada actualment no 
té la condició de solar edificable. En segon lloc, avisa que en cas d’incendi, els recorreguts 
d’evacuació són insuficients, a més que el foc pot propagar-se als habitatges veïns com ara 
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el d’ella mateixa, ja que la distància entre edificis enfrontats és inferior a la permesa. Exposa 
que fa uns anys, Tallers García volia construir un pàrquing i que gràcies al fet que van 
demandar-los —família Casas, assessorats per l’advocat Tomàs Pou— es va aconseguir 
que el projecte no tirés endavant, entre altres coses perquè Bombers de Barcelona no el va 
autoritzar, al·legant que les mides de les emergències no eren reglamentàries. En relació 
amb les entrades i sortides de vehicles, refereix que l’edifici ja disposa de dos pàrquings i 
que l’espai d’accés a l’exterior té una profunditat de quatre metres, i si ara s’afegeixen els 
camions s’hi dificultarà molt la circulació; a més recorda que el passatge d’accés és privat. 
Assegura que a les nits no es podrà descansar a causa del trànsit (segons l’informe, les 
descàrregues es faran a les nits), al soroll produït per les màquines de l’aire condicionat, i a 
la retirada de residus (que també, segons l’informe, es farà a la nit). Recorda que al 
programa electoral de la senyora Ada Colau hi figurava la protecció de la ciutadania i la 
recuperació d’illes interiors, i precisament els veïns de l’illa afectada mereixen, després de 
cinquanta anys suportant les molèsties provocades per Tallers García (deteriorament 
mediambiental, soroll, fums, pudor a pintura, etcètera) que algú els faci cas. 
 
A continuació, el president dona la paraula al senyor Jesús Pomares. 
 
El senyor Jesús Pomares afirma que és químic jubilat i que ha estudiat l’informe de Bonpreu 
relatiu al sòl que segons el seu parer està contaminat. Bonpreu en vol reparar una part, però 
afirma que està tot contaminat i en recomana la substitució de la totalitat. Finalment, se 
solidaritza amb tot allò expressat per la senyora Lourdes. 
 
Per acabar les intervencions, el president, Francisco Sierra, dona la paraula al senyor José 
Luis Calvo. 
 
El senyor José Luis Calvo, primerament, felicita els veïns del barri, perquè, agradi o no el 
que diuen, demostren que estan vius, cosa que fa que el barri també ho estigui. Entrant al 
tema del pipicà dels jardins de Bacardí, afirma estar d’acord amb tot allò exposat, inclús amb 
el comentari que si ja n’hi havia un, perquè se n’ha fet un altre. Enllaçant amb el tema 
anterior, es queixa (com ha fet en altres ocasions) que a la gran via de Carles III els 
parterres estan fets malbé a causa dels gossos, i reflexiona sobre l’evidència que, per allà, hi 
viuen persones grans que en tenen i que no aniran al pipicà dels jardins de Bacardí. Per 
aquest motiu, reivindica la construcció d’un pipicà en un parterre que està molt desfet situat 
en aquest carrer pujant a mà esquerra, al costat del carrer de Mejía Lequerica. Al·ludeix a un 
semàfor ubicat a la plaça del Mercat que està tapat des de fa molt temps. Així mateix, s’ha 
posat un reductor per abaixar la velocitat dels cotxes, construït de tal manera que “rasca” els 
baixos. Menciona que en un carrer (del qual no recorda el nom) que va de la travessera de 
les Corts deixant la Masia a l’esquerra, arribant al final a prop de l’Hotel Princesa Sofia, hi ha 
un estop on seria necessari un semàfor, ja que en sortir d’allà no es veuen els cotxes que 
venen. Concretant en l’assumpte de Tallers García, aconsella portar a l’Audiència Pública o 
al Consell de Barri els tècnics que han elaborat el projecte, ja que la majoria dels ciutadans 
no en coneixen els ets i uts. D’aquesta manera, i gràcies a les aportacions no previstes pels 
tècnics que puguin fer els veïns en aquell moment, es podrien solucionar algunes 
discrepàncies, o bé els tècnics, amb els seus arguments, podrien convèncer-los. Continuant 
amb aquest tema, afirma estar d’acord amb l’última senyora intervinent: la sortida, 
efectivament, és de quatre metres i tot el local està envoltat per pisos. Finalitza la seva 
intervenció manifestant que el Futbol Club Barcelona no hauria d’estar al Districte. 
 
Per acabar l’audiència, el president dona la paraula al regidor Agustí Colom per respondre 
els tres últims participants.  
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Primerament, el regidor Agustí Colom manifesta a la senyora Lourdes entendre-la 
perfectament en allò que es refereix a l’assumpte de Tallers García, però declara que igual 
que hi ha veïns que es queixen per la construcció del nou supermercat, d’altres el demanen. 
Exposa que en aquest tema hi ha un conflicte d’interessos però, segons la normativa, si es 
compleixen tots els requisits es podrà construir; reflexiona sobre la necessitat que tothom té 
de mercats, supermercats, llocs de feina, etcètera. Explica que la funció de l’Ajuntament és 
vetllar pel compliment de les normes existents. Recorda que, com ha dit la mateixa senyora 
Lourdes, que Bombers va emetre un informe contrari a l’emplaçament d’un pàrquing, però 
que en relació amb el supermercat, l’informe de Bombers ha estat favorable, i són aquests 
professionals els encarregats de determinar-ne la idoneïtat. Reconeix que, pel que fa a la 
qüestió dels residus, ell no sap si el sòl està molt contaminat o poc, però els tècnics de 
l’Agència de Residus han dictaminat que ho està i han recomanat les actuacions adients per 
descontaminar-lo. Indica als veïns que si no estan d’acord amb els informes d’ambdós 
organismes poden interposar un recurs contenciós administratiu. Informa que quan es van 
construir els pisos Tallers García ja hi era, i afegeix que el pàrquing dels veïns ocupa un 
terreny d’aquesta empresa. Reitera que l’Ajuntament aprovarà qualsevol llicència que 
reuneixi les condicions demanades per la normativa. Dona a conèixer que l’Ajuntament fa 
temps va fer una normativa per regular les limitacions del comerç a la ciutat, que no ha tirat 
endavant pels entrebancs posats per la Generalitat i l’Estat, i per tant no s’hi pot limitar el 
comerç. 
 
Amb referència al semàfor tapat, el regidor respon al senyor José Luis Calvo que s’està fent 
una operació al carrer. 
 
El regidor Agustí Colom informa al senyor Jesús Pomares que l’organisme que dictamina 
sobre l’estat del sòl i els mecanismes per la seva descontaminació és l’Agència de Residus, 
que com el veí coneix és una entitat rigorosa amb els seus tècnics, que també són 
competents. 
 
Després de nombroses interrupcions per part d’alguns veïns i advertiments del president, el 
regidor considera que ha respost totes les intervencions. 
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 20.35 hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 
 
 
 

Vist i plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
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