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Acta de la sessió del Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon 

 

A Barcelona, a les 18.00 h del dia 18 de febrer del 2021, es fa la sessió del Consell de Barri de la 

Maternitat i Sant Ramon a la sala de plens del Districte de les Corts (plaça de Comas, 18). 

La taula que presideix el Consell està formada per: 

President (Regidor del Districte): Joan Ramon Riera Alemany 
 
Vicepresidència: Ana Ramón i Eduard Català  
 
Secretari del Consell: Víctor Nieto 
 
Assisteixen els consellers i conselleres següents a través de la plataforma decidim.barcelona: 
 
Sergi Mariné Santos, JxCAT 
Sonia Reina Sánchez, Cs 
Mercè Garrigosa, ERC 
Carlos Hornero Sánchez, PSC 
Lucía García Carretero, BComú 
Ivan Condés Sangenís, JxCAT 
 
Presencialment assisteixen els consellers: 
 
Mario Francisco Campelo Castro, ERC 
Manuel Becerra, PSC 
Jordi Guillen, Bcomú 
 
Per a la ciutadania la sessió va ser retransmesa en temps real a través de la plataforma digital 
de participació de l'Ajuntament de Barcelona decidim.barcelona. 
 

El regidor, el senyor Joan R. Riera, dona la benvinguda i dona pas a l’inici del Consell de Barri. 

 

1. Aprovació de l’acta del darrer consell 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

 

2. Modificació d’integrants de la Comissió de Seguiment 



 
 

 

 

El regidor informa de la necessitat d’incorporar a la comissió el senyor Pedro Alonso, 

representant del Banc Solidari. 

 

3. Participació: proposta d’elecció del representant del Consell de Ciutat 

 

És important renovar els diferents Consells. En el marc de la Comissió de seguiment s’han 

consensuat els noms del senyor Joan Hernández i el senyor Eduard Català, que s’elevaran 

per poder fer un procés a l'àrea de participació de ciutat. 

1a intervenció: El senyor César Fernández pregunta com es farà la votació de la proposta 

del representant del Consell de Barri. 

La senyora Eva Albadalejo respon que de cada comissió de seguiment sortirà una o dues 

persones interessades. El representant s’escollirà per consens, sense una votació. 

 

4. Nova planificació d’obres a l’avinguda de Joan XXIII 

 

El senyor Martí Padrisa explica que les obres van haver-se d’aturar durant l’estat d’alarma 

i s’han représ. Es van fer obres d’emergència per estabilitzar el talús del cementiri. Ja s’ha 

construït el nou carril de pujada. Rambla de pins: zona verda completament transitable. 

No hi ha hagut cap problema d’arrels ni de troncs dels pins i s’ha fet una poda perquè 

estiguin sans. Es treballarà per desviar instal·lacions soterrades i fer els acabats definitius. 

1a intervenció: El senyor César Fernández vol saber el nombre d’arbres talats i 

trasplantats. També pregunta pels arbres talats a les instal·lacions del FCB. 

S’informa que la documentació està publicada en el web de participació ciutadana. El 

document es va pactar amb Parcs i Jardins. A la masia hi ha un viver temporal amb els 

arbres considerats trasplantables. Es van retirar pins afectats per les ventades de la tardor 

amb perill de caiguda. Obligació d’un increment del 15% de les unitats arbòries. Hi ha la 

intenció d’augmentar la qualitat dels arbres i no només el nombre. 

2a intervenció: La senyora Felisa considera l’obra prematura, innecessària i de greu 

repercussió mediambiental i demana que es reconsideri. 

El regidor explica que l’Espai Barça va ser un projecte llargament debatut i consensuat. La 

prioritat és una execució ràpida per minimitzar molèsties. Encara és complex imaginar els 

guanys a l’espai. La Covid va paralitzar la ciutat, a la tardor es van fer intervencions 

d’emergència i s’ha recuperat el ritme des del gener. Es preveu finalitzar les obres al juliol. 



 
 

 

 

5. Jardins Quiron-Dexeus. Arbrat les Corts 2021 

 

La senyora Laura Lozano constata la retirada d’arbres malmesos. Es va trigar pel fet que la 

propietat havia de fer els tràmits. Els arbres es compensaran i se n’aportarà algun més. 

1a intervenció: El senyor Joan Hernández no està d’acord amb el permís atorgat i demana 

més informació. Critica la plantada de xicrandes i demana la documentació de protecció. 

La senyora Lozano explica que es van tramitar dos expedients. Els pins, a la llarga, tenen 

problemes, per això es va proposar canviar d’espècie. 

El regidor expressa que es pot demanar la vista de l’expedient corresponent per escrit. 

Aclareix que s’han substituït cinc pins per nou arbres fent servir criteris de diversitat, 

massa arbòria i valor patrimonial. 

La senyora Jaurrieta afegeix que es va informar les entitats amb tota la documentació. 

2a intervenció: La senyora Felisa manifesta el seu desacord amb les actuacions. Voldria 

que els regidors passegin amb els veïns per conèixer millor l’entorn. 

El regidor constata que es va enviar la documentació completa a qui la va demanar. 

Expressa la voluntat municipal de tenir una ciutat verda i demana confiança en els tècnics. 

 

6. Resum de l’any 2020 al barri de la Maternitat i Sant Ramon 

 

La senyora Sara Jaurrieta fa un resum de les activitats del 2020. Moltes activitats es van 

suspendre o van passar a ser telemàtiques a causa de la pandèmia. Tanmateix es van 

poder reprendre moltes activitats culturals. S’ha constituït la Taula del Campus Sud. Obres 

a Arístides Maillol i altres actuacions. Microtrobades en el projecte Radars. 

1a intervenció: El senyor César Fernández proposa rebaixar l’impost de circulació als 

majors de 60 anys. Discrepa de què certes intervencions es puguin fer sense consens. 

El regidor explica que TMB treballa per millorar la freqüència de pas i l’accessibilitat. La 

ciutat ha de ser més amable per tothom. Manifesta que no es preveu rebaixar l’impost de 

circulació i es treballa per consensuar una fiscalitat adequada a la crisi de la pandèmia. 

2a intervenció: El senyor Alex Arias agraeix el resum i demana disposar del document i 

d’informació sobre inversió en nova infraestructura i sobre els pressupostos participatius. 

3a intervenció: La senyora Marta Prats voldria una zona de càrrega i descàrrega a 

l’avinguda de Xile. S’adhereix a la petició de què els regidors passegin amb els veïns. 



 
 

 

 

El regidor assenyala que la inversió se centra en altres operadors. El districte gestiona 

directament pocs diners, però la inversió de l’Ajuntament és molt superior. Bona part del 

previst als pressupostos participatius s’ha gastat en el fons extraordinari Covid de 90 M€. 

Està sobre la taula tornar a obrir els pressupostos participatius amb una dotació inferior. 

S’han fet moltes passejades i quan tothom estigui vacunat es podran fer amb els veïns. 

 

7. Torn obert 

 

1a intervenció: El senyor Josep Cava vol saber com està el pla Danubi i quant ha costat la 

pintura dels armaris elèctrics. Pregunta si l’IBI dels bars baixarà i el criteri per l’ampliació 

de les terrasses dels bars. Vol saber quants cotxes oficials s’han reduït. Comenta que, 

entre els carrers Berlín i Guitard, un veí va ser agredit per portar un llaç groc i demana que 

la Guàrdia Urbana revisi les càmeres. 

2a intervenció: El senyor Antoni Peris fa palès la preocupació veïnal per les macrocuines. 

3a intervenció: La senyora Felisa creu que no s’ha valorat la repercussió de concedir les 

llicències per una macrocuina i un hotel. S’uneix a la petició d’abaixar els impostos. 

Demana saber quant va costar i com es va adjudicar el projecte “No estem sol*s”. 

4a intervenció: El senyor Eduard Català demana recuperar els parterres i jardineres a 

Riera Blanca. Troba interessant que es passegi més pels barris. Demana que es mantingui 

l’opció telemàtica dels Consells. Informa d’una manca de lavabos a causa del tancament 

dels bars. 

5a intervenció: La senyora Anna Ramon expressa el seu desacord amb la macrocuina i el 

mal estat dels jardins. Fa anys que es lluita per la residència del carrer Benavent. Denuncia 

robatoris per part d’ocupes. Vol saber si es faran obres a l’escola de la plaça de Comas. 

El regidor respon que el pla Danubi està en fase de negociació de l’expropiació i quan hi 

hagi una proposta assumida per les dues parts es comunicarà en el Consell de Barri. 

Aclareix que el projecte “No estem sol*s” és una intervenció artística feta amb una 

contractació menor de 15.000 € per homenatjar les persones grans, grans damnificades 

de la pandèmia. El sector de l'hostaleria és un dels grans damnificats econòmics de la 

pandèmia i es treballa perquè tanqui el mínim de negocis possible. L’ajuntament té menys 

cotxes oficials del que la ciutadania pot pensar. En la qüestió de l’agressió pel llaç groc, la 

policia pot fer poc sense una denúncia. També exposa que, amb el nivell d’exigència del 

districte, es necessita nivell de despesa. Pren nota del tema dels parterres i jardineres i 

constata que el Telèfon del Civisme funciona. S’ha de treballar en la proposta de Consells 

telemàtics. Encara no s’ha trobat un model de vàter públic que tingui qualitat urbana i 

permeti no ser vandalitzat. Els jardins de Bacardí requereixen d’una intervenció pública. 



 
 

 

 

La residència de gent gran està al conveni d’equipaments de Benestar Social amb la 

Generalitat i seguirà sent exigida. Comunica que els robatoris han baixat molt a Barcelona 

i està programada una sessió del Consell de Seguretat on es reportarà l’informe 

semestral. Es preveuen actuacions de manteniment a l’institut Ausiàs March abans de la 

seva obertura el setembre. 

El regidor comparteix la preocupació per les cuines. Després de rebre un comunicat 

d’obra, es va enviar inspecció i es va suspendre l’obra. Es va fer una reunió amb veïns per 

informar del que es proposa. S’està negociant per adequar la llicència d’activitats a la 

normativa vigent. Quan hi hagi una proposta se’n parlarà àmpliament. No es proposa un 

hotel. Insisteix que darrerament ha fet vàries passejades i se n’han de fer més. 

6a intervenció: El senyor Josep condemna els aldarulls alhora que qualifica de violència 

posar a la presó un noi per parlar o l’empresonament de nou representants polítics. 

El regidor no veu justificat obrir polèmiques sobre l’actualitat del país. 

7a intervenció: La senyora Felisa, respecte de les cuines, no entén com es permet una 

obra que impedeix la baixada d’aigües de la teulada adjacent. Agraeix el bon 

funcionament del Telèfon del Civisme. Dona suport a les propostes de baixada 

d’impostos. 

El regidor manifesta que es continuarà dialogant i informant sobre la situació de les cuines 

del carrer Felipe de Paz. Agraeix les intervencions i clou el Consell de Barri de la 

Maternitat i Sant Ramon. 


