
1 

 

 

 
Districte de les Corts 
Departam ent de Serveis Jurídics-Secretaria 

 

Pl. Com as , 18, 1r 
08028 Barcelona 
93 402 70 00 
s erveis juridics les corts @bcn.cat 
www.lam eva.barcelona.cat/lescorts 

 
 
 
 
 
 

ACTA NÚM. 2/2018 
 

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  10  d’abril  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 
Comas,  18,  planta  soterrani  1,  sota  la presidència  de  l’Im.  Sr.  Francisco Sierra López, 
regidor  president  del Consell del Districte, i l’assistència de l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau, 
regidor del Districte de les Corts, així com del gerent del Districte, senyor Joan Cambronero 
Fernández, assistits per la secretària que subscriu, senyora Meritxell Cusí i Pérez. 

 
Entre el públic  es  troben presents  els  consellers senyors i senyores Laura Cañadas Pla, 
Antoni  Coll  Tort,  Rodolfo  Mancho  Iglesias,  Èric  Manzano  Casalins,  Àngels  Ventura  Gol, 
Sonia Reina Sánchez, Jorge Carlos Feijoo Suñol, Míriam Casanova Doménech, Xavier 
Cañigueral Gonzalez i Jordi Castellana Gamisans, la directora de Serveis Generals, senyora 
Cristina Suñé i Ruiz, el director de Serveis a les Persones i Territori, senyor Xavier Cubells i 
Galles,  el  director  de  Llicències   i  Espai  Públic,  senyor  Albert  Bassas  i  Parcerissas, 
l’intendent de la Guàrdia Urbana, senyor Jordi Verdaguer i Gladich, 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,  la 
senyora Patricia Agustí Casal, la senyora Emilia Vila i la senyora Laura Guerrero també es 
troben entre el públic. 

 
El president dóna la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió anunciant que en 
primer lloc intervindran les persones que han demanat fer-ho per correu electrònic. Dóna 
primerament la paraula a la senyora María Dolores Parrilla. 

 
La senyora María Dolores Parrilla, com a representant de l’Associació de Veïns de les Corts 
Sud, comenta que plantejarà tres temes. En primer lloc, assenyala que durant anys han 
sol·licitat  verbalment  i per  escrit  la col·locació  de bancs  al carrer  Maria  Barrientos,  les 
voreres del qual fan més de vuit metres d’amplada, encara que malgrat les barreres 
arquitectòniques és poc transitable. Es queixa de què aquesta petició no ha estat atesa i de 
què, dels quatre bancs que hi havia, n’han tret un per la seva reparació. Expressa que hi ha 
veus  que opinen que la causa de l’eliminació d’aquest banc és la protesta d’alguns veïns 
contra l’activitat de l’empresa “Al teu aire”; aquesta queixa es posà de manifest mitjançant la 
presentació al juliol de 2013 d’un escrit a la Regidoria del Districte, una còpia del qual els 
entregarà.  Sol·licita  que  es  doti  al carrer  Maria  Barrientos  del  mobiliari  urbà  demanat  i 
s’instal·li el banc retirat. Com a segon tema explica que fa més d’un mes s’estan fent obres 
de manteniment a la teulada del local situat al carrer Maria Barrientos 14, i requereix que els 
Serveis  Tècnics  les  inspeccionin  a  causa  de  la  complexitat  i  el  perill  que  suposa  la 
manipulació  de  les  plaques  d’uralita,  i informin  del  resultat  a l’Associació.  Finalment  es 
refereix a la menor presència policial a la zona sud del Districte de les Corts  els últims 
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mesos.  Aquest  fet  ha  propiciat  que  pisos  i locals  de la zona  hagin  estat  ocupats  per 
persones  sense sostre, sense permís  de treball i sense residència. Entén que un okupa 
només pugui ser evacuat quan el propietari presenti la denúncia, però no comprèn que dues 
hores després de l’ocupació s’adverteixi les autoritats i aquestes responguin que ja no es pot 
fer res. Per tot això, demana a l’Ajuntament s’estudiï la possibilitat de permetre a aquests 
okupes fer servir les dependències i alguns albergs que funcionen en l’actualitat. Indica que 
agrairà la resposta. 

 
El president dóna la paraula a la senyora Nuria Garcia. Atès que no hi és, cedeix la paraula 
a la senyora Stel·la Serra, presidenta de l’AMPA de l’Escola Les Corts. 

 
La senyora Stel·la Serra informa que aquesta carta es presenta conjuntament en nom de les 
AMPA de les escoles Les Corts, Barcelona, Duran i Bas, Ausiàs March, Itaca i Lavínia, i que 
va dirigida a la senyora Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació. El motiu de donar -la 
a conèixer en aquesta Audiència Pública és perquè consideren que aques ta qüestió pertany 
al barri. En primer lloc expressa el malestar de tots els signants per la reiterada falta de 
consideració  que  se’ls  presta  en  aspectes  que  afecten  l’educació  de  fills  i  filles  de 
nombroses  famílies.  Declara el disgust  que els  produeix l’incompliment  dels  acords  pels 
quals són considerats actors de la comunitat educativa de ple dret, el que significa que han 
de  ser  informats  i  consultats  de  qualsevol  variació  en  els  processos  de  matriculació, 
planificació de nous equipaments, establiment de noves directrius i en tot allò que afecta el 
model educatiu  públic  del Districte de les  Corts. Indica que s’han assabentat per vies no 
oficials   de  què   s’està   elaborant   una   modificació   en   el  procés   de  matriculació   de 
l’Ensenyament  Secundari  Obligatori  pel qual cada escola primària quedarà vinculada a un 
sol institut predeterminat pel Consorci d’Educació. Volen oferir donar al Govern l’oportunitat 
de rectificar i així fer-los coneixedor per tal de poder participar en la proposta del Districte. 
Així  mateix,  es  reserven  el  dret  de poder-ne  qüestionar  la seva  pertinència  en l’entorn 
concret del Districte un cop tinguin tots els elements de judici i puguin realitzar un debat en 
el sí de  les  seves  organitzacions  i en el marc  del moviment  AMPES  Unides . Finalment 
reitera la necessitat i la demanda de què se’ls consideri com un actor més de la comunitat 
educativa, i com tal exigeixen una reunió urgent amb el Consorci d’Educació de Barcelona, 
l’administració  del  Districte  de les  Corts, les escoles  públiques  i els  instituts.  Indica que 
esperen  una  resposta  ràpida  i que  seguiran  presents  al Districte  amb  les  accions  que 
creguin necessàries. 

 
Atès que la senyora Ana Fernàndez no hi és a la sala, el president Francisco Sierra cedeix 
la paraula al senyor Àlex Vallejo. 

 
El senyor Àlex Vallejo anuncia que té quatre preguntes i peticions al voltant del projecte de 
l’Arquebisbat  de  Barcelona  al recinte de la Fundació  Sant  Josep Oriol, situat als  carrers 
Galileu i Remei. En primer lloc demana poder inspeccionar conjuntament amb representants 
de les associacions de veïns de les Corts , el permís corresponent a la grua fixa que ha estat 
al solar de la Fundació Sant Josep Oriol des de fa més de dos anys , i que ha estat retirada 
el passat 8 d’abril. Vol saber si aquest permís  estava en regla fins a aquell moment. En 
segon lloc, explica que aquest fet comportà el tall del carrer Galileu entre Remei i Europa 
durant tot el matí, amb els problemes  de mobilitat conseqüents ; alguns cotxes van quedar 
bloquejats  durant sis hores. Pregunta per què no es va comunicar als veïns el desmuntat i 
trasllat  de  la  grua.  Seguidament  insisteix  en  l’estat  deplorable  en què  es  troba  l’edifici 
catalogat  que  hi  ha  al  recinte,  i  del  deteriorament  del  jardí  protegit  de  la  Fundació,  i 
considera que l’Ajuntament hauria de vetllar per aquest patrimoni de la ciutat. Finalment, en 
relació amb les dues proposicions votades per unanimitat al Consell Plenari del Districte de 
les Corts del passat 6 de juny, torna a demanar que s’obri un procés de comunicació entre 
l’Arquebisbat i els veïns. 

 
El president dóna la paraula a la senyora Ana Ramón. 
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En primer lloc, la senyora Ana Ramón es refereix a les obres del carrer Benavent que van 
començar el passat 26 de gener i que havien d’acabar a l’abril (li acaben de comunicar que 
finalitzaran al maig), i es lamenta de què no serà així perquè hi treballen només dues o tres 
persones; per demostrar-ho porta fotografies. També duu algunes signatures de comerciants 
del barri, desesperats  per la durada de les obres que impedeixen el pas per les voreres . 
Assenyala que avui mateix ha consultat un senyors que hi parlaven sobre quan s’acabarien, 
i ells li han respost que ells són els dels fanals. La senyora Ramón es pregunta com pot ser 
això si encara estan els tubs per les voreres. Recorda que el tema de l’aigua es va resoldre 
de tal manera que inclús van felicitar als treballadors. A continuació parla dels cinc arbres 
(quatre són dues magnòlies) tallats als Jardins Bacardí i s’imagina que és perquè són antics, 
però considera que s’haurien de col·locar-ne de nous perquè s’estan quedant sense arbres. 
Recorda que en altres ocasions ha comunicat que els arbres dels Jardins Josep Goday són 
molt prims i fan set pisos d’alçada, i quan fa vent van d’un costat a un altre. Comunica que 
han caigut dos  o tres i no s’han posat de nous. També ha notificat que hi ha una branca 
trencada i no sap si l’han tret, perquè des de casa seva no s’hi veu bé i tampoc ha vist ningú 
que ho fes. Resumint, creu que seria bo que es tallin una mica aquests arbres perquè com 
són tan prims existeix el perill de què caiguin més. Seguidament, comenta que l’edifici gran 
situat al carrer  Felipe de Paz cantonada  Comandante  Benítez , que fins fa poc estava en 
obres, té una mica de jardí que dóna a la vorera; aquest petit jardí abans estava limitat per 
una tanca que ja no hi és. Hi ha una mena de palmeres que queden a l’alçada de la vista i 
troba que representa un perill ja que si passa una criatura es pot clavar una fulla. Demana o 
bé que es tallin o que els propietaris  de l’edifici tornin a col·locar una tanca ja que aquest 
jardí és  privat.  Finalment  sol·licita  que  li enviïn  el canvi  de sentit dels  cotxes  per poder 
informar de com quedarà la circulació al barri. Per últim deixa les fotografies que ha portat. 

 
El  president  Francisco  Sierra  cedeix  a  continuació  la  paraula  al  senyor  Joan  Anton 
Meléndez. 

 
El  senyor  Joan  Anton  Meléndez  comença  la  seva  intervenció  recordant  que  fa un any 
participà en altre Audiència Pública demanant explicacions sobre l’estat d’abandonament del 
CAP  de  Les  Corts.  Especifica  que  hi  falten  metges,  servei  de  radiologia,  aparell  de 
ressonància, i quan els necessiten han d’acudir al CAP de Manso. Remarca que el Districte 
de  les  Corts  té vuitanta i escaig mil habitants,  més que molts  pobles  de Catalunya  que 
compten amb un més ampli servei sanitari. Afegeix que també han tret l’otorinolaringòleg del 
CAP Numància i que els pacients que necessiten aquest especialista han d’anar també al 
CAP Manso. Planteja que al CAP Montnegre es formen grans cues i que en moltes ocasions 
no  hi  és  l’especialista  que  desitgen,  i  que  normalment  també  són derivades  aquestes 
persones  al CAP  de  Manso.  Posa  l’exemple  d’una persona de vuitanta anys  que va en 
cadira de rodes i que té una pensió baixa, que per anar al CAP de Manso ha d’agafar un 
taxi, i opina que s’hauria d’ajudar aquestes persones . Passant a un altre punt, recorda que ja 
fa temps comunicà l’existència dels jardins del pixador i del caganer  que encara no tenen 
nom. Lamenta la desídia de la direcció municipal del Districte que fa que ningú vigili l’estat 
dels jardins. Es queixa igualment dels gossos: relata que hi ha uns rètols als jardins on posa 
que els gossos  han d’anar a tal lloc , on tenen fonts per beure, i que s’han de netejar els 
excrements, però res. Reconeix que és una mica repetitiu en les seves exposicions perquè 
torna a parlar dels Jardins del caganer que no tenen nom. De vegades li pregunten si està 
per allà el parc de Can Cuiàs perquè no hi troben el rètol amb el nom, i ell respon que la 
culpa la té l’Ajuntament de les Corts , perquè ell ja va avisar fa un any d’aquest fet. També es 
queixa de la gent i els gossos que van a tota hora a uns jardins a prop de casa seva i que el 
desperten a les sis del matí; quan treballava estava content perquè era un despertador, però 
ara no. A més diu que els veïns de aquella zona (carrer Numància i la part de darrere de del 
carrer  Marquès  de Sentmenat) estan molestos. A continuació comenta que aquest mateix 
matí ha vist al carrer Joan Güell un camió aparcat al carril bici. Recorda que molts altres 
veïns abans que ell ja s’han ocupat d’aquest tema, que està molt bé l’ús de la bicicleta, però 
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que  no  pot ser que no hi hagi llocs  de càrrega i descàrrega  pels  camions.  Després  es 
refereix a un aparcament de bicicletes elèctriques ubicat als carrers Marquès de Sentmenat i 
Numància fa aproximadament un any i mig, que sempre està buit. Retreu als representants 
del  Districte  que  aquesta  decisió  va ser  presa  entre  cometes  amb  els  peus , i que els 
impostos dels veïns es vagin a norris. 

 
El president Francisco Sierra cedeix la paraula al regidor Agustí Colom perquè respongui les 
cinc intervencions. 

 
El regidor Agustí Colom primerament respon a la senyora María Dolores Parrilla. En relació 
als bancs del carrer Maria Barrientos, assenyala que un nombre significatiu de veïns van 
demanar  la  retirada  del banc  quan  es plantejà que la sala de festes  “A tu aire” donava 
seriosos problemes, ja que es considerà un element més de conflicte, perquè els assistents 
hi romanien  una estona a la sortida del local per fumar  o xerrar. Comunica que aquesta 
mesura ha donat resultat a l’hora de pacificar el carrer. Planteja la possibilitat de tornar el 
banc, però no a la mateixa ubicació. Reflexiona sobre el fet que el nombre de bancs a la 
ciutat és limitat perquè no s’hi pot omplir de mobiliari urbà. En referència a les obres, l’1 de 
març  van detectar  la presència d’una bastida en el lloc que assenyala la senyora Parrilla, 
obra que no tenia llicència,  i com  a conseqüència  la van retirar. Explica que el passat 9 
d’abril es va admetre el comunicat presentat el 28 de febrer per l’execució de les obres de la 
coberta de l’edifici, que consisteixen en la col·locació de plaques i utilització de bastida, i ara 
ja es podran realitzar. Seguidament  comenta la qüestió dels locals ocupats, encara que no 
sap exactament  de quins es tracten. Suposant que es refereix als tres del carrer Emèrita 
Augusta, exposa que cap d’ells és de titularitat municipal. Declara que tots els casos estan 
en mans dels Mossos d’Esquadra, que demanen al propietari que presenti la denúncia 
corresponent; després aquesta segueix el seu curs fins que el jutge dicta ordre de 
desallotjament, i estan en aquesta fase. Afirma que no tenen denúncies i que si algun veí es 
troba amb algun problema, que truqui Guàrdia Urbana i que posi la denúncia corresponent. 
Torna a repetir que en cas de soroll o molèsties  el procediment és trucar Guàrdia Urbana 
per tenir constància de la denúncia. Igualment reitera que tècnics i Guàrdia Urbana van 
considerar que el banc situat davant de la sala de festes era una font de problemes, i per 
tant el col·locaran  en un altre lloc. El regidor  Agustí Colom  diferencia entre les persones 
sense  llar,  a  les  quals  se’ls  ofereix  alberg  i que poden acceptar  o no els serveis,  i les 
persones  que  ocupen  un  espai.  Aquestes  últimes  no  volen  desocupar  i  segueixen  el 
procediment anteriorment exposat, sempre i quan un privat hagi presentat la denúncia. Quan 
en aquests casos existeix una situació de vulnerabilitat, els Serveis Socials obren expedient i 
els atenen si correspon. 

 
Dirigint-se  a la senyora  Stel·la Serra, el regidor Agustí Colom en primer lloc demana una 
mica de seny. Remarca que els representats per la senyora Serra s’han assabentat , no per 
vies oficials que s’està elaborant una modificació important en el procés de matriculació en 
l’ensenyament  secundari  obligatori  i  de l’inici  d’un  procés  de treball  d’una  proposta  que 
respon a unes  demandes  i preocupacions  existents  a la ciutat, i que és justament l’estat 
inicial del procés el que justifica que encara no s’hagi parlat amb totes les parts implicades . 
Informa  que  ja  en  aquests  moments  a Barcelona  hi ha escoles  de primària adscrites  a 
instituts, i que el Districte de les Corts és un districte únic, és a dir, no hi ha adscripció entre 
centres de primària i de secundària. Posa l’accent en què als centres concertats i privats es 
pot treballar la continuïtat entre primària i secundària, cosa que no es pot fer a la pública per 
la incertesa que provoca el que en molts casos no es pugui saber l’institut que correspon a 
una determinada escola de primària. Indica que quan es tingui una proposta, aquesta es 
presentarà al Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, qui haurà de donar- 
li  validesa.  A continuació  es  farà  una presentació  a les  Juntes  Plenàries  de Direccions, 
proposta a tots  els  centres,  a la taula de referents de Districte, a la reunió de consellers 
d’educació  de districtes,  a la taula de corresponsabilitat  de Serveis  a les  Persones,  a la 
FaPaC i a les FAPAES, a la permanent del CEM, al plenari del CEM i dels Consells Escolars 
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de Districte i, seguidament es faran les al·legacions i la revisió. Recorda que encara s’està 
en  la  fase  de  plantejament.  Comunica  que  el  proper  dia  11 d’abril  està  convocada  la 
permanent del Consell Escolar on s’informarà de l’estat present i les previsions. Comparteix 
que efectivament, qualsevol modificació s’ha de fer comptant amb tots els agents del sector 
educatiu. Entén que el Districte de les Corts té unes característiques diferencials amb altres 
districtes a causa d’un major volum d’escoles primàries i d’instituts. 

 
El regidor  Agustí Colom  respon a continuació les quatre preguntes formulades  pel senyor 
Àlex Vallejo. En relació a la grua informa que, com ja sap el propi senyor Vallejo, ja ha estat 
retirada. Destaca la importància que tenen veïns i veïnes a l’hora de comunicar al Di stricte 
els  esdeveniments  ja  que,  com  es  tracten  molts  temes,  se’ls  pot escapar;  per això és 
essencial mantenir oberts els canals d’informació. Demana que es valori la capacitat de 
resposta, que en aquest cas es va reflectir amb la retirada de la grua que tenia el permís 
caducat. Per poder examinar l’expedient, el suggereix que demani “vista de l’expedient”. 
Contestant la qüestió dels talls de carrers, diu que quan es fa la retirada el protocol és avisar 
a la Guàrdia Urbana; no és pràctica del Districte notificar-ho als veïns, i creu que Guàrdia 
Urbana tampoc ho fa. Es planteja la possibilitat de valorar que en situacions planificades es 
pugui  comunicar  prèviament,  però  pensa  que  en qualsevol  cas  hi hauria d’haver  alguna 
patrulla de Guàrdia Urbana per indicar la circumstància. En referència a l’edifici catalogat, 
recorda que el privat començà un projecte de forma inadequada i el Districte el va aturar i el 
va convèncer de la modificació del projecte inicial. Després, la Fundació sant Josep Oriol va 
presentar una nova proposta, i per tant tot el projecte d’obres anterior va restar aturat inclòs 
la preservació  i adequació  de l’edifici. Aquest nou plantejament, presentat públicament pel 
privat, consistia en un centre residencial per gent gran que respectava els acords sobre les 
alçades. També es van comprometre a entregar aquest nou document però encara no ho 
han fet, i per tant encara no s’ha començat el nou procés. Quan l’entitat presenti aquesta 
modificació a Urbanisme i aquest Departament la validi, la portaran als veïns perquè puguin 
valorar-la. Exposa que si aquest procés es porta a terme en un temps raonable, l’edifici 
s’inserirà en el projecte, però si la situació es demora s’hauran de prendre mesures per la 
seva  conservació.  Informa  que  Patrimoni  està  pendent  del  tema  i si troba  algun  perill 
actuarà. El regidor entén que no cal cap reunió mentre no hi hagi document, ja que si no n’hi 
ha la reunió no tindrà efecte. Finalitza dient que ell personalment està també preocupat per 
l’assumpte. 

 
El regidor Agustí Colom respon la senyora Ana Ramón. Sobre la qüestió de les obres del 
carrer  Benavent,  assenyala  que a la licitació,  que és el que marca els tempus de l’obra, 
indica que la finalització  serà el 31 de maig. S’estableix un petit debat, ja que la senyora 
Ramón insisteix en què ella té entès  que acabaran  a l’abril, i el regidor es compromet a 
revisar els documents  i confirmar-ho. Diu que a l’organització interna de la feina el Districte 
no pot entrar, només demana que es compleixin els terminis. En relació a l’as sumpte dels 
arbres, el traslladarà a Parcs i Jardins. Respecte les plantes perilloses del carrer Felipe de 
Paz  s’enviarà  algú que ho revisi.  A la sol·licitud  del document  del canvi de direcció dels 
carrers, li assegura que se l’enviarà, i a més es compromet a estudiar una fórmula perquè la 
comunicació en aquest sentit sigui més àmplia. 

 
Per acabar  aquesta  sèrie d’intervencions,  el regidor  Agustí Colom  respon al senyor Joan 
Anton Meléndez.  En primer  lloc  li acusa de, malgrat presentar-se com ciutadà, en realitat 
ésser de Cs, i per tant no parla com un simple veí. 

 
S’estableix a continuació una discussió entre el president Francisco Sierra i el regidor Agustí 
Colom. El regidor s’empara en la seva llibertat d’expressió i el president li rebat argumentant 
que existeix la protecció de dades, i que el regidor desconeix si el senyor Meléndez és afiliat 
a Cs. El regidor afegeix que és públic que és apoderat d’aquest partit. El president defensa 
la  idea  de  què  el  senyor  Meléndez  està  intervenint  a títol  particular.  El  regidor  Colom 
insisteix en què no està simplement intervenint com qualsevol veí. 
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Responent   ja   les   qüestions   plantejades   pel   senyor   Meléndez,   el   regidor   comença 
assenyalant  que el tema de l’ambulatori  les Corts  correspon a la Generalitat, encara que 
traslladaran aquestes queixes. Informa de què aquesta és una distribució que es fa a nivell 
de ciutat, i que el senyor Meléndez coneix per la seva condició de metge. Amés, amb les 
retallades, s’han disminuït les prestacions. Opina que no només és l’Ajuntament s inó també 
s’ha  de  treballar  en  el Parlament  a través  dels  grups  parlamentaris.  Creu  que aquesta 
distribució i les retallades de serveis comporta una pitjor prestació als veïns del Districte de 
les Corts i als de la resta de la ciutat. Referint-se a l’assumpte dels jardins, recorda que els 
encarregats  d’aquests  espais són els jardiners  i no Guàrdia Urbana. Afirma que els jardins 
estan  controlats  i ho  han  traslladat  a Parcs  i Jardins.  Seguidament  reconeix la falta de 
civisme  d’alguns  propietaris   de  gossos ,  i  per  millorar  aquest  comportament  s’han  fet 
campanyes: amb els propietaris  perquè recullin els excrements  i perquè utilitzin els espais 
d’esbarjo corresponents  (una campanya a l’estiu passat i altra quan es va obrir l’espai dels 
Jardins Bacardí), amb botigues de gossos i amb veterinaris. Afegeix que no se’n deixen de 
fer. Quant a la designació dels jardins, informa que en general es fan servir uns panots verds 
on es posa el nom del jardí. Li adverteix que anar pel Carrer Joan Güell en contradirecció el 
podria portar a la presó i per això no li ho recomana. Exposa que actualment s’estan fent 
servir carrers transversals per la càrrega i descàrrega al carrer Joan Güell. Explica que van 
parlar amb el tècnic de mobilitat i va sortir aquest tema. en van prendre nota i van comentar 
que quan hi ha un canvi com el produït al Carrer Joan güell, primer es posen en marxa els 
canvis  i a continuació  s’estudia l’evolució  i les disfuncions generades.  Una possibilitat pel 
cas concret de Joan Güell seria la utilització per càrrega i descàrrega de carrers paral·lels en 
compte de transversals.  Aclareix que l’aparcament  de Numància Marquès de Sentmenat al 
que es refereix el senyor Meléndez no és de bici elèctrica sinó de bicis, que es va posar en 
l’època  del  senyor  Antoni  Vives  (regidor  amb  l’anterior  mandat)  i que no forma part del 
projecte bicing que és el del actual consistori. Coincideix amb el veí en què està bastant buit; 
es  compromet  a mirar  si existeix  alguna  concessió,  i si és  així rescindir -la quan  sigui 
possible, si s’arriba a la conclusió de què és una ocupació de l’espai públic poc útil. 

 
El  president  dóna  la  paraula  a  la  senyora  A.A.,  que  serà  l’última  persona  en 
intervenir. 

 
La senyora A.A. torna a parlar dels jardins. En aquest cas, davant de la previsió que hi ha 
de  restaurar  zones  de  gossos  i  de  jardins,  demana  que  la  restauració  es  faci  d’una 
manera acurada. Posa com exemple per actuar els bassals d’aigua que es formen sobre tot 
en  zones  de  més  fregament  com  poden  ser  els  gronxadors,  on de seguida  les  terres 
argiloses s’erosionen i apareix la capa dura i l’aigua triga molt en desaparèixer. Desconeix si 
depèn de qüestions econòmiques. A instàncies del regidor, menciona els jardins del Doctor 
Barraquer, de Pare Manyanet, Joaquim Ruyra... El segon tema pel que s’interessa és si ja 
ha finalitzat  el procés  de reallotjament dels veïns del carrer Anglesola, i si per tant es pot 
començar  la  urbanització  de  la  zona  verda  corresponent.  Finalment  demana informació 
sobre si s’ha desencallat el curs de Colònia Castells, ja que es parla de la zona verda, però 
també inquieta el reallotjament dels veïns. 

 
El regidor  respon a la senyora  Adela Gelet i li recorda en primer lloc que els informi dels 
jardins  concrets  on troba deficiències.  Respecte  als  de Doctor  Barraquer  assenyala  que 
estan recent urbanitzats, però que comprovaran si hi ha hagut algun tipus de desgast. En 
relació a la zona verda d’Anglesola, comunica que la farmàcia ja ha estat enderrocada; l’altra 
condició era el reallotjament dels veïns de Joan Gamper. Una vegada aquest procés estigui 
finalitzat el que voldrà dir que la part privada ha complert, la part pública farà el pressupost i 
passarà les quotes corresponents  i es farà. Quant al curs de Colònia Castells, exposa que 
en principi es va notificar al jutge, però no té constància de cap resposta. Juntament amb els 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament han tornat a insistir-hi. Assegura que si el jutge els transmet 
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que el dictamen serà en breu es prendrà una decisió, però que si es dilata en el temps en 
prendran altres. 

 
El president torna a donar la paraula a la senyora Ana Ramón. 

 
La senyora Ana Ramón exposa que els dies de partit, a les plaques de ferro que hi ha al 
terra, hi deixen llaunes de beguda. L’altre dia van trucar a Guàrdia Urbana i efectivament hi 
van treure una bossa. Assegura que també fiquen beguda als altres tres punts que hi ha al 
passatge, al costat dels horts. Demana que aquesta qüestió es tingui en compte en cada 
partit i que es controli. Finalment sol·licita que s’arregli els Jardins Bacardí, que són tot terra. 

 
El regidor Agustí Colom, responent la senyora Ana Ramón, l’informa que mentre ella feia la 
seva exposició  l’intendent  de Guàrdia Urbana prenia nota de les clavegueres  on amaguen 
les begudes, i l’assegura que ho tindran en compte. Respecte als Jardins Bacardí informa 
que  ara  no  estan  pressupostats.  Finalment,  comunica que han revisat les  notes  oficials 
sobre la licitació de BIMSA que indiquen que la finalització és al maig, no a l’abril, però que 
ho comprovaran. S’estableix un debat amb els veïns, i el regidor es compromet a mostrar el 
document, que a més és públic, i indica que una licitació no es pot canviar perquè seria una 
falsificació de document públic. 

 
El  president  Franciscà  Sierra,  abans  de  finalitzar  l’Audiència  Pública,  exposa  que  avui 
mateix,  al  Plenari  Municipal,  associacions  amigues  i  amb  certa  connivència  del  govern 
municipal, han anomenat “rates” a la majoria de regidors del Consistori. Igualment comenta 
que s’ha donat un incident similar a l’Audiència Pública del Districte de Nou Barris. Per tot 
això, ofereix l’oportunitat al regidor de què, si considera que ha pogut vulnerar els drets del 
senyor  Meléndez  per  fer  pública  la seva  filiació  i professió,  pugui  disculpar-se  si així o 
desitja. 

 
El regidor,  en primer  lloc  afirma que denuncia el fet de què qualsevol  persona insulti un 
membre de l’Ajuntament qualificant-lo de “rata”, com també va fer quan es va portar a una 
sessió anterior l’incident que van patir un company del Consistori i una diputada del partit del 
president al trobar unes pintades a prop del seu domicili identificant-los. Expressa que dins 
del joc polític s’ha de ser molt curós, i demana respecte per la seva persona igual que ell en 
té  pels  altres,  perquè  ell representa  la gent  que  el voten.  Manifesta  que  als  Plenar is  i 
Audiències  Públiques  del Districte es manté un comportament  adequat, el que fa que els 
debats siguin correctes, malgrat a vegades algú té un moment de desqualificació vers algú 
altre. Considera que no ha destapat cap detall del senyor Meléndez, primer perquè ha estat 
ell qui en diverses ocasions s’ha manifestat com metge, com figura en les actes d’altres 
reunions.  S’estableix  un  diàleg  entre  el regidor  i el senyor  Meléndez  i s’aclareix  que  la 
professió d’aquet últim pertany a l’àmbit sanitari. Continua declarant que el veí ha fet servir 
determinades   qualificacions   amb  les  que  li  falta  al  respecte.  Li  suggereix  que  podria 
expressar les coses de manera que no desqualifiqui el govern de la ciutat, cosa que ja ha fet 
en altres ocasions. Finalment diu que la informació que en té prové de les accions públiques 
del senyor Meléndez com pot ser portar un cartell o estar en col·legis electorals, i espera 
poder mantenir aquests debats en properes sessions amb una actitud més constructiva per 
part de tothom i que a tothom beneficiarà. 

 
La consellera Sonia Reina se sent al·ludida i demana la paraula. 

El regidor manifesta que en cap moment s’ha referit a ella. 

La consellera Sonia Reina diu literalment: “Si me permite el presidente. No es habitual que 
los partidos políticos intervengamos en las Audiencias Públicas, pero visto lo que estoy 
escuchando ahora... Una cosa es que usted se pueda quejar, porque no le guste el tono que 
utilizan los vecinos, que no es la primera vez, porque hay otros vecinos que ya se lo han 
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dicho; eso no tiene nada que ver. Lo que no puede usted hacer, que es lo que le ha dicho el 
presidente, es desvelar o decir, o achacar a un vecino que viene aquí a presentar una queja, 
y atribuirle un interés político o profesional, diciendo su profesión, estableciendo su filiación 
política si la tiene o no la tiene. Y lo que es más grave es lo que acaba de hacer ahora que 
es por lo que ya le he pedido la palabra al presidente, es decirle que le ha visto usted con 
una cartulina; por lo tanto lo identifica también como apoderado en unas elecciones de C’s”. 

 
El regidor la interpel·la dient que aquesta dada és pública. 

 
La consellera Sonia Reina continua dient literalment: “No es público. Es decir... Vamos a ver: 
una cosa es que usted lo vea; otra cosa es que usted lo publique en una Audiencia Pública 
que además se está visionando y se está emitiendo en streaming. Una cosa es que el señor 
Meléndez le haga a usted una pregunta o le haga a usted unos comentarios respecto a un 
tema del Distrito,  y que usted a él como vecino le tenga que contestar como regidor del 
Distrito. Y otra cosa muy distinta es lo que ha hecho, que ha sido, cuando ha empezado a 
contestarle,  no contestarle,  sino recriminarle  que venía aquí no como vecino a presentar 
unas quejas muy loables, sino como Cs, como representante de Cs. Céntrense, lo hicieron 
en  el  Distrito  de  Nou  Barris  y se  lo acaba de recordar  el presidente.  No pueden usted 
señalar a los vecinos en función de lo que usted cree que es su ideología; usted deben 
contestarles  a todos  y deben gobernar  para todos. Entonces,  lo que les pido, y se lo ha 
pedido el presidente, es que le pida disculpas, no que intente justificar lo que usted ha dicho 
porque no le ha gustado el tono en el que le ha hablado el señor Meléndez, sino que le pida 
disculpas  por atribuirle  una afiliación  y vulnerar  la protección  de datos.  Están vulnerando 
ustedes continuamente  la protección de datos, lo han hecho en la multiconsulta. Por favor, 
pídale disculpas”. 

 
El regidor li fa veure que en aquest moment la consellera està fent una intervenció política. 

 
La consellera Sonia Reina diu literalment: “Está señalando, está señalando a una persona 
por un tema político, y yo lo único que le pido es que pida disculpas. O sea, no se puede 
tolerar que en una Audiencia Pública se señale a la gente por su ideología”. 

 
El regidor  reitera que la consellera fa un discurs  polític  i que ell mai ha desvetllat res de 
filiacions polítiques. 

 
Finalment,   el  president   agraeix  totes   les   intervencions,  s ’acomiada  de  les  persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 20.20 hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 

 
 
 
 

Vist i plau 
El president La secretària 

 
 
 
 
 

Francisco Sierra López Meritxell Cusí Pérez 


