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ACTA NÚM. 3/2021
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 de juny de 2021 i essent les 17.08 hores, es reuneix en sessió
semipresencial, 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 del regidor
president, l’Il·lustríssim Senyor Francisco Sierra López, regidor president del Consell del
Districte, i l’assistència de l’Il·lustríssim senyor Joan R. Riera Alemany, regidor del Districte
de les Corts, així com la gestora de Secretaria, senyora Laura Guerrero Rodríguez i assistits
per la secretària que subscriu, la senyora Meritxell Cusí i Pérez.
El president dona la benvinguda a tots els assistents i comunica que es continua amb una
modalitat semipresencial. A continuació llegeix els advertiments:
«Per rebre la convocatòria de les sessions de l’Audiència Pública de les Corts cal omplir i
presentar a l’Ajuntament el formulari d’autorització. També cal que autoritzeu el tractament
de les vostres dades degut a què constaran a l’acta i es farà divulgació de la mateixa.
Altrament, si no presenteu l’autorització, les vostres dades no constaran a l’acta. Tret
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop
acabada la gestió de l’activitat iniciada, indicada per la seva finalitat. Per més informació
podeu consultar la pàgina web del Districte.
Respecte a les imatges o fotos de les persones que participin o puguin participar, la gravació
i difusió de les imatges d’aquest acte haurà de revisar-se donant compliment a la normativa
de protecció de dades. Si us plau, respecteu el dret dels assistents i no enregistreu la seva
imatge o veu i no la difongueu a internet o xarxes socials sense tenir la seva autorització.
A les persones que vulguin participar a través de l’enllaç que s’ha remès aquest matí els
recordem que la sessió es grava en streaming i, per tant, hauran de mantenir la càmera
apagada si no volen que la seva participació sigui retransmesa en directe. Així mateix, els
recordem que no podran captar la imatge dels intervinents a la sessió sense el seu
consentiment exprés i explícit de la resta de persones intervinents a la sessió a fi de
preservar el seu dret a la protecció de dades personals.»
Un cop fets els advertiments que marca la llei, el president dona la paraula a un bloc
d’intervenció de cinc participants. Com ja es va parlar a la Junta de Portaveus d’aquest
districte tindran un torn per fer una matisació de la intervenció o per repreguntar al regidor, si
volen, de forma potestativa.
El president dona la paraula al senyor Josep Maria Guillumet, qui no està present a la
sessió. Seguidament dona la paraula a la senyora Vanesa Gómez Fresno, qui tampoc es
troba present. El president indica que en aquest cas, a diferència del senyor Josep Maria
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Guillumet, tenim la intervenció que ha presentat per escrit, pel que la senyora Laura
Guerrero procedirà a la seva lectura.
La senyora Laura Guerrero llegeix la petició de la senyora Vanesa Gómez Fresno, que té
com a assumpte “Festival de Jardines de Pedralbes”:
«Estem molt cansats de l’elevat soroll provocat pel Festival de Pedralbes, que van a més.
Tenim dues filles, de 13 i 17 anys. A les nits, molts dies el soroll del concert és molt elevat, i
s’allarga fins passades les dotze. Això ens obliga a tancar totes les finestres. No tenim aire
condicionat. Així i tot, alguns dies molesta. Les nostres filles estan en època d'exàmens; la
gran té proves d’accés a la universitat el 7, 8 i 9 de juny, i costa gaudir d’un descans
adequat. Després del concert, alguns dies, passades les dotze, el moviment de motos i
cotxes s’allarga passada l’una. Ens han dit que hi ha activitat d’oci a l’interior dels jardins fins
aquesta hora. Molts dels veïns de la mateixa finca ens diuen el mateix. Demanem a
l’Ajuntament que facin alguna cosa al respecte i que es limitin els horaris nocturns. Un veí va
mesurar amb un sonòmetre des de la finestra i els nivells de soroll superaven els 75 dB.
Està permès aquest nivell de soroll? Faran alguna cosa des de l’Ajuntament per fer complir
la normativa? Si vostès tinguessin fills en edat escolar sotmesos a aquest soroll durant la
seva època d'exàmens, els hi molestaria?»
El president agraeix a la senyora Laura Guerrero la lectura de la intervenció en nom de la
ciutadana. A continuació, el president indica que la següent intervenció correspon al senyor
Lluís Tarafa que tampoc es troba present, pel que procedeix a la lectura de la seva
intervenció la senyora Laura Guerrero.
Intervenció del senyor Lluís Tarafa:
«En el projecte del Festival d’enguany – es refereix al de Pedralbes, segons aclariment de la
senyora Laura Guerrero - es descriu l’ocupació de 24 carpes de guinguetes, unes 400 taules
i 1.500 cadires per tot el parc, endinsant-se a tots els racons del parc. A més de carpes de
promoció i venda de roba i calçat, tres punts de promoció, sis generadors, dos escenaris
secundaris amb 100 cadires, vuit carpes de lavabos, i diversos magatzems de contenidors.
Cal comptar, a més, desaigües amb tubs perforats pel terra que travessen zones de
sotabosc. Aquests elements i instal·lacions ocupen de forma desproporcionada zones de
gespa, zones arbrades, zones de matoll i arbust, i zones de flors. La majoria d’elements es
disposen sobre substrats vegetals de diferent composició. Observem: que aquests elements
i instal·lacions ocupen de forma desproporcionada zones de gespa, sotabosc, zones
arbrades, zones de matoll i arbust, i zones de flors. La majoria dels elements es disposen
sobre substrats vegetals de diferent composició. Que tot i així s’han ocupat més zones de
les que indica el projecte. Per exemple, a la part dels quadrats, el projecte inclou catorze
guinguetes i se n’han instal·lat disset. Que una zona de sotabosc a la part nord-oest, on es
va dir que es traurien els matolls, s’ha arrasat completament per fer una nova zona de
guinguetes. Que zones destrossades a l’edició anterior no s’han reparat i s’han tornat a fer
servir amb estructures iguals o més àmplies que l’estiu passat. Per exemple, la zona de
guinguetes amb zona de vegetació davant del palau ha passat de dos a tres estands. Petició
2: Demanem que s’escolti els veïns i les associacions, que es complementin els informes de
l’estat del parc de Parcs i Jardins amb les observacions dels veïns sobre les destrosses i
que es faciliti la informació sol·licitada per transparència de les fitxes de destrosses dels
anys anteriors des del 2019.»
El president agraeix a la senyora Laura Guerrero la lectura de la intervenció en nom del
ciutadà.
El president dona la paraula a la senyora Rosa Maria Canals que tampoc es troba a la
sessió. El president demana a la senyora Adela Agelet i li dona la paraula, però no respon.
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Així doncs, es passa la paraula a la senyora Josefa Balduque que tampoc es troba present.
El president demana a la senyora Laura Guerrero que procedeixi a la lectura de la pregunta
de la senyora Josefa Balduque:
«Avinguda de Madrid, des del carrer Arizala fins a la plaça del Centre. Com a membre de la
Comissió de Seguiment del barri de la Font de la Guatlla-Magòria, districte Sants-Montjuïc,
una pregunta relacionada amb l’avinguda de Madrid, des del carrer Arizala fins la plaça del
Centre, Obrim Carrers. A l’anterior Audiència Pública, amb data del 15 d’abril del 2021, a la
seu del Districte virtual, instància dirigida al president del districte de les Corts, senyor
Francisco Sierra. Data de registre: 23 d’abril del 2021.» i es comenta que esmenta el
número de registre.
A continuació, el president indica a la senyora Laura Guerrero que continuï amb la lectura de
la intervenció del senyor Pedro Alonso:
«En nom de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de les Corts, efectuem
aquest prec. Al recinte de la Maternitat es reuneixen persones grans, molts nens, i persones
amb gossos. Tots han de conviure i respectar les normes. És així en la majoria de casos.
Últimament s’incompleix amb certa freqüència que els gossos vagin lligats amb corretja i
acompanyats, ja que arriben així al parc, però després els deixen anar per córrer i jugar amb
altres, deteriorant i embrutant una zona que pot fer servir tothom. Fa anys es va implantar
una vigilància amb la intenció de conscienciar i educar. Primer van advertir i després van
sancionar els residents, i el parc es va normalitzar. Ha passat el temps i l’acord s’ha esborrat
per alguns propietaris, pel que entenem que per mantenir la convivència s’hauria d’iniciar
una campanya en el mateix sentit que la de fa anys, primer, d’advertència, i si és necessari
arribar a la denúncia. Ho sotmetem a la seva consideració, amb la confiança de que sigui
estudiat i atès.»
El president agraeix la lectura i indica que per últim i per tancar aquest bloc de cinc
intervencions, com que ja es troba a la sala el senyor Josep Maria Guillumet li cedeix la
paraula.
En primer lloc, el senyor Josep Maria Guillumet agraeix la col·locació de cartells al nou
carrer de la Zona Universitària, tot i que encara no són els definitius, ja que no està acabat
tot el tema del nom del carrer. Estan molt contents perquè la gent ja veu que allò és una
cosa pública, que hi pot passar, i remarca la seva importància des d’un punt de vista
municipal.
Pel que fa al Festival de Pedralbes, els veïns diuen que fa molt soroll. En algunes actuacions
sobrepassa els 65 dB. Demana fer mesuraments als pisos alts i als pisos afectats, sobretot
en dies de més intensitat. També comenta que van demanar la documentació pel dret de
transparència i informació pública, i van rebre dues documentacions: un, el conveni del
Festival, i, dos, l’avantprojecte d’activitats, però no és tota la documentació que vam
demanar. Comenta que van demanar tots els informes tècnics dels diferents departaments,
com el de patrimoni de la Generalitat i patrimoni de l’Ajuntament, però no els van rebre, per
això els fa la sensació que potser no es tenen, però com que els van demanar tenen el dret
que se’ls doni. Quant al festival en si, considera que, potser per sortida de la pandèmia, és
totalment desmesurat el nombre de gent, taules, restaurants, etc. es troba sobrepassat en
quatre vegades el nombre d’assistents i en quatre vegades el nombre de concerts respecte
d’anys anteriors. S’utilitzen pràcticament totes les zones verdes. Comenta com aspecte
positiu que pagant 7 euros pots accedir a les zones verdes, prendre alguna cosa, no al
concert, i d’aquesta manera podríeu anar i comprovar que tot està sobre zones verdes.
Ja comentant el conveni, indica que està millor fet que altres anys, però indica que continua
havent-hi la clàusula 5a que diu que, a causa de l’interès internacional i a l’interès cultural no

3

hi haurà cap pagament en concepte d’ús de l’espai. Indica que demanaran els convenis
d’altres concerts que se celebren a la ciutat per veure si paguen o no, i cita l’exemple del
Sònar que també gaudeix de rellevància.
El president li agraeix la intervenció i li dona la paraula al regidor.
El regidor dona la benvinguda als que estan presents a la sala i a aquells que estan seguint
l’audiència de forma telemàtica. Demanant l’aprovació del president, li agradaria fer una
primera resposta agrupada sobre el Festival de Pedralbes. En primer lloc, i en referència al
Festival de Pedralbes, agraeix els comentaris del senyor Guillumet sobre transparència i
redacció del conveni. El regidor comenta també que, tal com ha indicat la intervenció de la
senyora Vanesa Gómez, s’han celebrat les proves de selectivitat i que ens trobem en un
moment d’estudi intens pel qual informa que en el districte hi ha dues sales d’estudi
habilitades que obren fins a dos quarts de dotze de la nit a les dues biblioteques del
Districte, essent un servei molt utilitzat, especialment en aquestes dates. El regidor, ja
entrant en matèria, indica que al llarg del darrer any s’han mantingut reunions amb les
Associacions de Veïns de Pedralbes i amb les Associacions de Veïns de la Zona Franca, i
se n’ha parlat en el marc del Consell de Barri, i com ha comentat el senyor Guillumet, s’ha
fet vista de l’expedient de la llicència i es farà un informe de valoració a la cloenda del
Festival, el qual es presentarà públicament en algun òrgan de participació o a plenari o en el
marc de l’audiència. Pel que fa a la llicència d’activitats, el regidor comenta que és un tràmit
reglat que requereix d’informe favorable dels diferents estaments de l’Ajuntament en funció
de l’afectació en qüestió. Indica que hi ha informe favorable de Bombers i de Parcs i Jardins.
Com a novetat, ja que és una nova preocupació, s’ha incorporat informació relativa a la
biodiversitat i s’està vetllant pel compliment de les limitacions sonomètriques del festival.
Ahir la Guàrdia Urbana va fer una inspecció en el marc del festival, durant un concert de
pop-rock. El regidor agraeix els comentaris respecte la redacció del conveni i informa que és
mèrit dels tècnics i juristes de l’Institut de Cultura de Barcelona, que és el promotor cultural
de la ciutat de Barcelona, és qui ha impulsat el conveni i, en tot cas, és qui valora si es
considera d'interès general o d’interès per a la ciutat, i pot ser exempt de taxes. Aquesta
valoració és aplicació directa de l’ordenança i decisió tècnica política en el sentit de si és
d’interès general i té una afectació econòmica. Pel que fa a les sonometries, el regidor
esmenta que avui dia només s’ha produït una trucada per molèsties de sorolls de música,
produïda el dia set a dos quarts de dues de la matinada, i no hi ha hagut cap més trucada
produïda per sorolls. Si s’hagués de fer alguna sonometria des de casa d’un veí, es pot
coordinar amb els Serveis de Llicències i Inspecció, tant del districte com de la DSI, que és
la direcció que gestiona el tema dels sonòmetres. Pel que fa a l’ocupació del verd, el regidor
esmenta que es veurà quan es disposi de l’informe d’inspecció. Es va fer la inspecció i
estem a l’espera de l’informe, en el que veurem si hi ha una sobreocupació no ajustada a
llicència o si s’ajusta a la llicència que es va donar en el seu moment. Seguint amb el tema,
el regidor comenta que el promotor va presentar una proposta que ocupava substancialment
el parc i ara es veurà si s’ajusta o no.
El regidor agraeix també els comentaris sobre el carrer Keynes, que és cert que té una
senyalització provisional.
El regidor confirma que s’ha fet la lectura de la intervenció de la senyora Josefa Balduque. El
regidor reitera que es va fer una intervenció tàctica a l’avinguda de Madrid fa uns onze
mesos, el juliol passat, i es va acordar, des d’Ecologia Urbana, impulsar un procés
participatiu per definir-ne el projecte de reforma. El regidor es reafirma en aquest acord que
es va prendre i espera que amb l’àrea de participació d’Ecologia Urbana, a la tardor vinent,
setembre-octubre es pugui iniciar el debat, que ja anticipa com a complex.
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Finalment, en referència a la intervenció del senyor Pedro Alonso, el regidor manifesta que
la Guàrdia Urbana farà un seguiment dels gossos sense lligar en els horaris de major
conflictivitat. També comenta que el parc de la Maternitat és de la Diputació, que té un
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, i obliga a fer una actuació coordinada, per tal de
tenir cura no només de l’espai físic sinó també dels usos que s’hi fan, per la qual cosa
intensificarem la vigilància.
El president agraeix la intervenció del regidor i pregunta si algun intervinent del primer torn
vol afegir algun comentari. Dona la paraula al senyor Guillumet.
El senyor Guillumet explica que, el dia anterior cap a la una de la matinada, davant de la
UPC, hi havia gent que cridava molt, i van haver de trucar al 112. No van veure que la
Guàrdia Urbana arribés, però sí la seguretat de la UPC. Consideren un error conceptual
posar les coses a sobre de zones verdes i suggereix canviar-ne la ubicació per alliberar
pressió de la zona verda.
El senyor Alonso, en nom de la Coordinadora de Veïns i Entitats de les Corts, agraeix
l’atenció del regidor. Sap que és competència de la Diputació, però inclou a l’Ajuntament.
Demana que les mesures s’implementin com més aviat millor i agraeix que s’escolti el prec.
El regidor agraeix la intervenció del senyor Alonso. Creu que a més de l’activitat s’han de
vigilar els entorns. L’activitat es va produir a la 1:25 del dia 7, en el moment d’evacuació del
recinte. Expressa que van fer bé de trucar al 112. Es suma a la necessitat de fer un debat
conceptual de com ha de ser un festival als jardins de Pedralbes, on hauria de participar la
ciutadania, l’Ajuntament, i els promotors. A la tardor es podrà treballar amb l’informe
d’avaluació d’aquest any.
El president cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Canals, sense rebre resposta.
També constata l’absència de la senyora Adela Agelet. Tot seguit demana fer lectura de la
pregunta del senyor Joan Francesc Vidal.
La senyora Laura Guerrero llegeix la intervenció del senyor Joan Francesc Vidal:
«La cruïlla del carrer Equador, davant del carrer Breda, mai no ha tingut cap facilitat, pas de
vianants o zebra, per al seu creuament per part de vianants que hi passen diàriament.
L’obertura, ja fa molts anys, al trànsit, així com el posterior desenvolupament urbanístic dels
voltants va fer que la quantitat de vianants augmentés sense tenir en compte aquesta
mancança, la qual sempre ha generat un perill en quant al seu creuament entre ambdues
bandes del carrer Equador. Actualment, els passos de vianants o semàfors queden massa
lluny, sense referència visual i no són utilitzats pels mateixos vianants degut a la seva
disfuncionalitat. Convido a tothom qui vulgui a apropar-se a aquest punt del carrer i
comprovar-ho. Al llarg dels anys, accions posteriors sobre l’ordenament vial, com ara el
canvi de sentit dels vehicles, obres de clavegueram, semàfors, reducció de velocitat i molt
especialment l’adaptació de les voreres a persones amb mobilitat reduïda, han continuat
sense tenir en compte aquesta realitat, la qual ha empitjorat darrerament amb l’envelliment
de la població resident del barri i la manca de facilitats per al pas de persones amb restricció
de mobilitat: caminadors, cadires de rodes, etc. Davant l’interès manifest aquest darrer
mandat per part de l’Ajuntament per tal d’humanitzar els carrers, apropar-los als seus
vianants i atorgar-los el protagonisme m’agradaria demanar-vos, al districte de les Corts,
aquesta millora de la seguretat que finalment, després de tant de temps, posaria solució al
problema: instal·lar un pas de vianants al carrer Equador, davant dels números 22-24,
aproximadament, que permeti, per fi, el creuament sense obstacles que fins ara han patit els
veïns i els vianants.»
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El president cedeix la paraula al Senyor Sanglas.
El senyor Sanglas agraeix al Districte els bancs dels jardins de Tòquio. Han pogut constatar
un canvi d'hàbits; ara la gent està caminant. Demana que els parcs públics s’obrin a les vuit
del matí, en comptes de les deu. Fa deu anys que demanen millorar la il·luminació del barri
de Pedralbes, que té un problema de seguretat per la manca d’enllumenat i proposa
instal·lar llums LED. Carrers com Marquès de Mulhacén, al costat del Liceu Francès, on no
hi ha habitatges, fan por. Manifesta que tothom està en contra de l’obertura de centres
cannàbics i no entén per què l’Ajuntament ha recorregut la sentència del suprem, que
inhabilitava l’Ajuntament a donar concessions pel tema del cànnabis.
A continuació, el president dona la paraula a la senyora Felisa Marco.
La senyora Felisa Marco pregunta si la xemeneia de les cuines de Bacardí és il·legal o no.
Assegura que si ho és s’ha de treure. Pel que fa als clubs cannàbics, creu que no s’haurien
de permetre les obres si són per a aquesta activitat. No pot ser que es permetin obres si
seran per una activitat que agredeix la ciutadania. L’Ajuntament hauria de preguntar quina
és l’activitat abans, ja que no és el mateix un bar que un club cannàbic. Considera que la
Maternitat és un patrimoni que s’està descomponent i on prolifera el civisme. A les set de la
tarda s’omple de gossos A la zona infantil abans hi havia coses perquè els nens juguessin,
però s’ha fet una obra agressiva, eliminant part de la superfície de jocs amb la que els nens
hi perden i es perd seguretat. Demanen que es replantegi. Els bancs estan a fora amb una
tanca pel mig. Creu que per donar accés a les cadires de rodes s’ha fet una baixada que ha
de girar per entrar. Seria fàcil que les famílies puguin ajudar ràpidament quan un nen cau i
guanyar espais amb ombra. No s’ha de fer minvar la zona sinó augmentar-la. Hi ha
propostes, ja que el parc l’han de compartir persones, nens i gossos, però la gent té por dels
gossots. Fins i tot ha pensat que s’hi haurien de posar drons. Creu que el patrimoni verd s’ha
de reorientar perquè hi guanyin les persones i la convivència. Si es deixen els nens jugant
allà, has de quedar-te fora, i els nens cauen o es barallen. A la zona hi ha arbres molt
històrics i si es limités, afegint-hi verd als voltants, almenys els nens no tocarien els pixats.
Aquest patrimoni no es pot perdre. Quant al parc de Pedralbes, es disposava d’un museu i hi
havia entrades i sortides, però han observat que el parc ha quedat per a usos burocràtics i
turístics, i s’ha perdut pels ciutadans. Pregunta com s’ha pogut prendre a la ciutadania en
tants aspectes. Queda un lloc molt elegant, d'elit, molt classista, però els ciutadans han
perdut el parc. Hi ha un patrimoni que no s’ha de prendre a la lleugera. Qui vulgui menjar
sobre la gespa haurà de cercar unes instal·lacions amb gespa, però l’Ajuntament no pot
deixar-ho per sempre, o el deteriorament es descontrolaria. També vol saber si dels dos
milions dels pressupostos participatius s’ha de descomptar la propaganda. Algunes
propostes són obres que les ha d’assumir l’Ajuntament. Un carril bici o una biblioteca s’han
de fer, no per participatius, sinó perquè són necessaris. Pensava que els pressupostos eren
per aquelles petites coses que no se li acudien a l’Ajuntament, però són importants per a un
barri. No li encaixen les obres del carril bici a Travessera, ja que es tracta d’una obra grossa.
Pregunta si les bicicletes no poden anar per un carrer i tornar per un altre, com els cotxes.
Expressa que els carrils bici estan creant molta inseguretat. El seu fill, que feia servir la
bicicleta, ara va en moto, perquè se li fa més insegur passar entre la vorera i la parada de
l’autobús, on un dia va tenir un ensurt. Les parades d’autobús tenen unes plataformes de
ciment que el dia que es treguin suposaran una despesa. Considera els pressupostos
participatius més una eina de propaganda que quelcom eficaç. Reitera que algunes
propostes d’obres grosses s’haurien de treure dels pressupostos participatius. Tot el barri
està empaperat amb la propaganda i només són dos milions que s’han de repartir per a tot.
Proposa que els carrils bici s’estudiïn com els carrers, amb un d’anada i un de tornada, com
els cotxes. La gent està farta dels carrils bici. Posa l’exemple de la gran via de les Corts
Catalanes, on el carril bici va per l’esquerra i, a la zona de càrrega i descàrrega, l’han posat
a la dreta i quan ha de baixar del cotxe venen bicicletes. Aquest carril bici te un traçat amb

6

moltes giragonses i l’han posat per on els hi ha semblat, sense normes ni seguretat. Insisteix
que els clubs cannàbics no han de tenir permís d’obres, i que mai es posin a prop dels nens.
Considera que les persones que es refugien en el cànnabis han de rebre una altra mena
d’educació i de respostes. Pregunta si hi ha unes ràtios establertes com amb les farmàcies.
Agraeix que se li permeti expressar-se i demana al senyor regidor que reconegui que un
altre dia no se li va donar l’oportunitat que necessitava per participar telemàticament.
A continuació, el president dona la paraula al senyor Joan Hernández.
El senyor Joan Hernández explica que, el dia anterior, al web de l’Ajuntament no es podien
entrar preguntes ni altres participacions. Va trucar a l’Ajuntament i l’única persona que li va
trucar va ser la senyora Eva Albaladejo, a qui li agraeix, i que els ho va arreglar a tres quarts
de cinc. Hi ha persones que no sap si ho han pogut entregar i demana que en aquests casos
s’obri la participació més temps, ja que no es permet presentar noves preguntes passades
les cinc. Vol saber si ha arribat una pregunta d’unes veïnes de les Corts. Han preguntat al
regidor per la sostenibilitat i l’emergència climàtica. El 2019 i el 2020 l’equip de govern va dir
que respondrien i creu que no ho han fet perquè l’Ajuntament fa sis anys que no canvia els
arbres morts dels escocells. Afirma que cada arbre descompon el diòxid de carboni d’un
cotxe i un 7% són morts, el que suposa milers d’arbres que podrien netejar l’atmosfera, però
l’Ajuntament no hi fa res. L’Ajuntament intenta treure els cotxes, però no posa arbres, i no
col·labora en l’emergència climàtica. Parla dels incendis que el regidor té al barri i dona el
seu suport pel que fa al cànnabis. Tenen un club cannàbic al costat i no se’ls informa de res.
Només se n’assabenten pels diaris. Pel que fa a les cuines fantasma, l’Ajuntament va rebre
la petició de permisos el 2020 i no va actuar fins que el deu de gener els veïns van sortir al
carrer. Ho considera una deixadesa amb el problema que ja està fet. Tot seguit exposa que
el patrimoni de Can Capellanets s’està destruint. Tenen el jardí en ruïnes sense fer-hi res.
Sempre se’ls diu que es posen multes, però volen que, tal com diuen les ordenances,
l’expropiació de la zona perquè fa més de cinc anys que no hi ha manteniment del propietari
i que passi a patrimoni. En comptes de comprar un edifici d’habitatges al centre per 17
milions, que es podria haver comprat en una zona no tan cara, es podria haver comprat
aquest patrimoni. Pel que fa a Can Rigal, el regidor es va comprometre a parlar amb els
ajuntaments de l’Hospitalet i d’Esplugues perquè el parc sigui com ha de ser i es conservi el
patrimoni del parc, que està descuidat, destrossat, i amb gent vivint-hi en tendes de
campanya. Els bancs estan destruïts. Tots els ajuntaments haurien d’anar units perquè són
del mateix partit, el del regidor. Expressa que només es pot accedir a la Maternitat amb
transport públic, però hi ha pàrquings per 410 vehicles. També hi ha 225 barracons. Hi havia
un compromís de l’Ajuntament per treure els barracons i els 410 vehicles. Li sembla bé que
la gent vagi a treballar amb cotxe, però sense aparcament. A continuació manifesta que el
regidor no ha parlat amb les veïnes que el van anar a veure per parlar dels problemes que
han tingut amb la mort de familiars. El regidor no les ha rebut, una persona de l’Ajuntament
els hi va dir que per ara no pot i s’ho passen els uns als altres. Han rebut per transparència
la informació dels morts de la residència Sanitas, i van ser 70 morts. La residència que ha
tingut més morts de Barcelona és Sanitas-les Corts. La de Montnegre no n’ha tingut. La
residència on es van infectar més treballadors va ser Sanitas-les Corts. Recorda que, en la
primera reunió dels equips de les residències, el Govern i la directora deien que tot havia
anat molt bé, es felicitaven per les seves accions i per com havia anat tot. Ara ja saben que
les Corts és el districte negre en morts de tot Barcelona. La masia Can Planes del Barça
està igual que Can Capellanets, fa cinc anys que és tancada i s’està destruint. S’ha ordenat
que la restaurin, però no fan cas. L’hauria d’agafar el Districte i que serveixi per al barri.
Pensen que el que hi ha al parc d’Europa-Anglesola és un disbarat, ja que les persones no
poden seure, hi han plantat quatre arbrets, i hi han posat xicrandes. Al Corte Inglés es va
morir un pi i el que han posat nou també és una xicandra. Si no hi ha diàleg amb els veïns,
el Govern no està actuant com un servidor públic. Afegeix que, a les reunions, el regidor
intenta fer propaganda del seu govern, gastant el màxim temps i no deixant parlar les altres
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persones. El president sempre els rep ràpidament. Finalment, agraeix a tothom que hagin
escoltat la seva intervenció.
El president dona la paraula al senyor Genís Domínguez.
El senyor Genís Domínguez creu que la resposta que se li va donar a la darrera Audiència
no responia les consultes que va fer. Pregunta per la recollida de brossa a altes hores de la
nit. Comenta que a Taquígraf Serra el camió de les escombraries passa a dos quarts de
dues fent molt soroll. L’altre dia es va fer la recollida de mobles a les tres de la matinada
sense gens de respecte pel silenci, llençant els mobles dins del camió fent molt soroll. La
resposta que va rebre deia que no és possible fer la recollida en horari diürn, ja que està
condicionada per la densitat del trànsit. Va insistir-hi i la resposta deia que la recollida de
mobles i altres deixalles són serveis que s’han de fer en horari nocturn, per tal d’evitar els
col·lapses del trànsit. Pregunta per què l’Ajuntament prioritza el trànsit al descans dels veïns.
També va preguntar quants camions hi ha per la recollida de brossa, a quina hora comencen
i quin recorregut fan. Les respostes no tenen sentit. Aquest matí, en horari diürn, ha passat
el camió del reciclatge i ha pogut operar sense problemes. Considera contradictori que es
doni aquesta excusa com a justificació quan es fa de dia sense problemes per altres tipus de
brossa. Vol saber si aquests problemes es solucionen amb el nou contracte. Creu que no
n’hi ha prou amb que els vehicles siguin elèctrics i cal un canvi d’horari. Llançar el contingut
dels contenidors dins del camió continua fent soroll. Finalment pregunta quan comença el
nou contracte i quins canvis d’horari hi ha.
El president agraeix la intervenció i tot seguit dona la paraula a la senyora Silvia Martín.
Havent comprovat que no es troba a la sessió, demana la lectura de la seva intervenció.

A continuació, la senyora Laura Guerrero llegeix la intervenció de la senyora Silvia Martín:
«Les veïnes i veïns, abandonats pel regidor i el Govern del Districte de les Corts, continuem
demanant que el regidor i el Govern del Districte, com a servidors públics, ens rebin per
denunciar la situació de la residència Sanitas de les Corts, que ha sigut la residència amb
més morts de Barcelona per Covid, en concret 70, amb més professionals infectats, en
concret 77, i on varen morir els nostres familiars. Aquesta informació l’ha donat el
Departament de Serveis Socials de la Generalitat. El senyor Riera, com a regidor del
districte de les Corts, integrant del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i responsable
de la Regidoria de Persones Grans de l’Ajuntament de Barcelona, no pot posar el cap sota
de l’ala i dir que no l’afecta i que no ens vol rebre. Els informem que, encara que el regidor
es va comprometre quan li va demanar el president del Districte, a rebre’ns, encara no hem
rebut cap trucada. Volem agrair la tasca al president del Districte, senyor Sierra, per la seva
humanitat i imparcialitat.
Les veïnes i veïns denunciem l’actuació repressiva i partidista del grup de treball
d’equipaments sociosanitaris del Districte. El Govern del Districte, dintre del grup de treball
d’equipaments sociosanitaris va fer una presentació de les excel·lències de la residència
Sanitas les Corts on es va dir que tot havia anat bé. No entenem com el Govern del Districte
va fer aquesta presentació quan la residència Sanitas les Corts va ser la residència amb
més morts per Covid de tot Barcelona, en concret 70 morts, i va ser la residència amb més
treballadors infectats de Barcelona, en concret 77 treballadors infectats. També denunciem
que no hem rebut cap resposta a la denúncia que vàrem fer per l’actitud del Govern a
l’última reunió del grup de treball d’equipaments sociosanitaris del Districte de les Corts, on
el Govern ens va recriminar als familiars la informació que vàrem donar de la mort dels
nostres pares a la residència Sanitas i ens va coartar la nostra llibertat d’expressió. Ens va
acusar de monopolitzar i desvirtuar la informació donada i va demanar que no repetissim la
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informació en reunions següents. Volem deixar clar que no vàrem mentir i que la informació
de morts i infectats és del Departament de Serveis Socials de la Generalitat. Demanem al
Govern de la Ciutat respecte, empara, escalf i llibertat d’expressió. Demanem als partits
polítics de l'oposició que, tal com em varen dir a la reunió que vaig fer amb ells, ens ajudin a
les veïnes de les Corts en aquests moments tan durs de la pèrdua dels nostres familiars
perquè es demani responsabilitats i això no torni a passar més. Per un altre costat, hem de
destacar que, a les Corts, la residència Montnegre va ser una de les residències que no va
tindre cap mort i cap treballador infectar per Covid.»
No havent-hi més intervencions del públic, el president cedeix la paraula al regidor.
Amb referència al pas de vianants proposat pel senyor Joan Francesc Vidal Clemente, al
carrer de l’Equador 22-24, el regidor exposa que els tècnics i la Guàrdia Urbana
desaconsellen instal·lar passos de vianants que no estiguin semaforitzats. Han decidit elevar
la proposta a la taula tècnica d’Accessibilitat i Mobilitat per estudiar el cas concret que
proposa. Els tècnics valoraran aquesta cruïlla i faran una proposta per facilitar la mobilitat.
Tot seguit, agraeix el comentari sobre els jardins de Tòquio. Informa que Pedralbes és al Pla
d’Enllumenat i són conscients de la necessitat de renovar l’enllumenat al barri. Comenta que
disposa d’un informe del mes de juny amb un reguitzell d’intervencions d’enllumenat
finalitzades els anys 2020 i 2021 o en execució, que se li podria fer arribar per correu
electrònic. Ja s’han fet un munt d’intervencions tant a la zona residencial de Pedralbes com
al Campus Nord. Esmenta que hi ha hagut 17 intervencions en matèria d’enllumenat,
algunes en execució i una que està aturada.
Quant a obrir els parcs a les vuit del matí, es va parlar amb Parcs i Jardins i amb el
responsable tècnics del parc de Cervantes, que manifesten que per tenir cura de la
vegetació i prestar el millor servei als ciutadans de Barcelona, el parc s’ha d’obrir a les deu
del matí. En cas contrari s’estaria prestant un servei només a les mascotes, que farien
malbé un patrimoni viu de la Ciutat. Es mostra d’acord amb el fet que ara mateix els jardins
de Pedralbes tenen un ús bastant privatiu de resultes del Festival, però a l’agost es tornarà a
l’horari convencional. Qui obre i tanca els jardins és la Generalitat de Catalunya pel conveni
de col·laboració. Afegeix que la guingueta dels jardins de la Creu de Pedralbes ja estarà
aquest mes d’agost.
Pel que fa a la intervenció de la senyora Felisa Marco, el regidor comença disculpant-se per
si no es va sentir escoltada. Amb referència a les macrocuines, com la de Felipe de Paz, en
les reunions amb els veïns han explicat que la Llei Òmnibus del Parlament de Catalunya del
2011 va replantejar la manera de tramitar les llicències. En aquest cas és un comunicat, això
vol dir que el responsable de complir la legalitat és el titular que tira endavant l’activitat.
Abans, quan es tramitava la sol·licitud de llicència, l’Ajuntament l’estudiava i validava si
complia la legalitat o no. Des del 2011 hi ha moltíssimes activitat en les quals és el propietari
qui es responsabilitza de complir la legalitat i comunica a l’administració l’obertura o l’obra.
És cert que partint d’una demanda veïnal, es van activar els serveis d’inspecció per verificar
si el promotor complia amb el comunicat. Ja fa deu anys que va canviar, però en la cultura
de la Ciutat segurament hi ha la percepció que és l’Ajuntament qui dona permís, quan la
realitat material és l’estructura econòmica de la ciutat corresponsabilitza molt més el titular
de l’activitat en detriment de l’administració. L’administració conserva l’autoritat d’inspecció i
sanció, que és el que es va activar. Es manté la suspensió d’obres i la suspensió de
llicències a tota la Ciutat, plenament vigent. Ara, des de Serveis Jurídics, estem en fase de
respondre els diferents recursos. Esmenta que no hi ha molèsties de fum i soroll perquè no
hi ha activitat. L’Ajuntament ha pogut respondre abans de tenir un problema realment seriós,
que hauria sigut que aquesta activitat hagués obert sense estar ajustada a dret i que hagués
generat molèsties de tota mena. Demana que tothom es posi en situació del que hagués
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pogut ser i de la reacció ciutadana, política, institucional, i tècnica que tots plegats hem
pogut fer. Subratlla que no són gens partidaris de deixar obrir clubs cannàbics al Districte i
està tota la tramitació aturada. No pot parlar per altres districtes, però a les Corts la
tramitació està aturada a l’espera de tenir la jurisprudència i saber del cert com han d’actuar.
Quan els diguin com han d’actuar hauran de complir l’estat de dret, però espera i desitja que
aquests clubs cannàbics no puguin obrir.
Quant al parc de la Maternitat, el regidor explica que és un entorn complex amb múltiples
activitats. Comparteix l’anàlisi de la senyora Felisa respecte a la zona infantil i la tanca. Es
pot mirar si cal algun ajust, però s’ha de fer una anàlisi de si es vol un parc on els nens estan
tancats en un espai i els gossos campen, o un espai on els nens tenen tot l’espai per ells i
els gossos estan en un espai tancat. Aquest és una anàlisi que s’ha de fer entre tots. Opina
que l'interès de l’infant hauria de passar per davant del de la mascota. Pel que fa als
múltiples usos de l’espai del parc de la Maternitat, si els barracons són per l’activitat
hospitalària, els hi agrada tenir aquella activitat allà. Defensen que l’Hospital Clínic tingui
dependències al barri de la Maternitat i Sant Ramon. Voldrien que aquesta activitat estigués
en les millors condicions possibles, amb construccions fixes i més dignes. Es pot fer una
anàlisi sobre els usos del parc, però defensen que ha de tenir una multiplicitat d’usos que
donen vida a la Ciutat. Hem d’entendre el Districte com un espai residencial amb qualitat de
vida, però també com camp de treball. Molts homes i dones treballem a les Corts i hem de
ser capaços de conjugar tots dos interessos.
El regidor comparteix la inquietud pel museu del Palau de Pedralbes. L’edifici és titularitat de
la generalitat i els hi agradaria que agafés més vida. Anuncia que han fet arribar a la
Consellera de la Presidència de la Generalitat una carta per saber la voluntat del nou
Govern respecte als jardins de Pedralbes. Hi ha voluntat d’entomar els jardins en la seva
globalitat, no només pel que fa al festival, a un arbre, o un manteniment, sinó que volem que
siguin els jardins de Pedralbes i quines necessitats té la Generalitat. S’ha de treballar
conjuntament i esperen que doni fruits.
El regidor informa que els diners de la comunicació no es treuen dels dos milions d’euros
destinats a la participació. Subratlla que hi ha dos milions d’euros que es posen a disposició
de la ciutadania i dels que no es descompta res. El criteri de l’Ajuntament no és només
prendre sempre la decisió més eficaç; el més senzill seria no convocar cap òrgan i que una
persona decidís. No és la seva manera de prendre decisions. Ja saben que la participació
requereix temps i els òrgans de control requereixen informació amb la qual deliberar. En
termes d’eficàcia, un procés participatiu no és el millor mètode, però es fa expressament per
poder compartir les decisions i fer aflorar els debats i els desacords. Accepta la crítica a la
inseguretat del carril bici, però considera que també és causada per l’incivisme i la
indisciplina viària. Segur que hi ha elements de disseny millorables, però hi ha algunes
velocitats que s’han d’ajustar. Recentment, la Direcció General de Trànsit va ajustar la
velocitat màxima a les grans ciutats a 30 km/h en carrers d’un sol carril i sentit. L’Àrea de
Mobilitat està estudiant com ha de ser la implementació a Barcelona, que certament
permetrà fer un espai públic una mica més senzill i amable, ja que permetrà descarregar
d’elements i, en carrers petits es podrà plantejar circular conjuntament amb les bicicletes
amb una plataforma única, ja que tots dos vehicles han d’anar a una velocitat màxima de 30
km/h. Això són coses que estan sobre la taula i estem vivint aquesta transició. Tant a
l’avinguda de Madrid com a la travessera de les Corts, la demanda ciutadana és seguir
desplegant la xarxa de carrils bici. Al moment de superar la xarxa de carrils bici encara li
queden uns anys. Ara mateix la demanda és seguir-ho desplegant amb la millor seguretat
possible i la millor disciplina viària que li pugui donar la Ciutat.
Pren nota de les incidències informàtiques manifestades pel senyor Joan Hernández. Ho
faran arribar a l’Institut Municipal d'Informàtica. Desconeix si hi havia una norma fins a les
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cinc de la tarda; aquest criteri ja hi devia ser de fa bastant temps. Demana l’adreça dels
escocells que fa sis anys que no es reposen per fer-la arribar a Parcs i Jardins. Comparteix
la preocupació pels incendis a Collserola. Està plovent poc, l’ambient és molt sec, i els
Bombers de la Ciutat estan en màxima alerta per l’elevat risc d’incendi. Agraeix el suport
quant als clubs cannàbics. Explica que ja ha respost sobre les cuines fantasma. Respecte a
Can Capellanets, el dia anterior en van parlar al Consell de barri de les Corts. L’Ajuntament
es manté en l’acord que va fer amb els veïns. S’han tirat endavant les multes i es va acordar
parlar-ne amb els veïns quan entri la llicència. Insistiran al titular per veure que tenen sobre
la taula. Pel que fa a l’expropiació, no poden fer entrar en conflicte prioritats que són molt
importants. L’expropiació de Can Capellanets pot ser important, però també és important
desenvolupar la política d’habitatge públic a la ciutat de Barcelona. També és important que
aquesta política d’habitatge públic es desenvolupi a tot el territori. Els experts en habitatge
diuen que és barat construir pisos a Bellvitge, com feien als anys 60 i 70, i amuntegar les
classes populars en pisos petits, però la política moderna, democràtica, i que genera model
de ciutat, és fer una política d’habitatge diversa i extensa en el territori. Li agradaria que, tot i
el preu del metre quadrat, les Corts tingués promocions d’habitatge públic. És important fer
una ciutat vertebrada on tots puguem viure amb harmonia i amb diversitat. No qüestiona el
fet que l’Ajuntament hagi comprat una finca perquè és important que l’Ajuntament tingui
habitatge públic. Respecte a Can Rigal, reconeix que encara no s’ha fet la reunió amb els
veïns. Aquesta mateixa setmana hi va anar. Hi insistiran perquè el costat de Barcelona està
raonablement mantingut i urbanitzat, i hi ha alguns espais amb un dèficit d’urbanització. Està
d’acord en reunir-se com més aviat millor per parlar de la residència. Manifesta que ningú de
l’ajuntament ha tret pit de la bona gestió de l’emergència. En els moments més difícils de la
Ciutat en dècades van complir amb el seu deure sense esperar l'agraïment de ningú. Van fer
el que creien que havien de fer. Es van muntar els equips de desinfecció de Bombers i els
dispositius de suport de la Guàrdia Urbana. El segon avió en aterrar a la península ibèrica
amb material clínic va ser llogat per l’Ajuntament de Barcelona. No esperen reconeixements;
si algú ha tret pit, s’ha equivocat. L’Ajuntament va fer el que havia de fer en moments molt
difícils. Pel que fa a la reunió de la Taula d‘Equipaments Sociosanitaris, el regidor no hi era,
però creu que hi va ser una reunió desafortunada on hi va haver paraules desafortunades
per part de tothom. Tots hem de fer un esforç per parlar amb serenor.
Amb referència als horaris de neteja que comentava el senyor Genís Domínguez, el regidor
creu que no es pot crear un conflicte entre la recollida de residus i les activitats que es
desenvolupen en horari diürn. No els hi agrada especialment el cotxe privat, però els agrada
que la gent vagi a treballar i que es pugui fer la càrrega i descàrrega en les millors
condicions possibles. La voluntat política és fer-ho tot al matí, com ja s’està fent amb la
recollida del vidre, que és tremendament sorollosa. També amb el cartó. Suggereix informar
com més aviat millor de la contracta de neteja en algun Plenari o Consell de Barri. Es va
estar dissenyant el mandat passat, s’està contractant ara, i es farà un desplegament per tota
la ciutat de Barcelona. Seria oportú explicar els calendaris de com es desenvoluparà la nova
contracta de serveis de neteja, en quin lot es troba les Corts, en quin moment serà adjudicat,
i quines són les novetats de la nova contracta. La nova contracta de neteja ha de ser la gran
aposta per l’electrificació de la flota. Subratlla que la voluntat és treballar més al matí, però
s’ha de respectar la resta d’activitat de la Ciutat.
El president obre un segon torn per demanar aclariments. Demana al senyor Lluís Sanglas
si vol intervenir, sense rebre resposta. Tot seguit dona la paraula a la senyora Felisa Marco.
La senyora Felisa Marco torna a preguntar per la xemeneia. Si s’ha vist que no ha fet el que
tocava, la xemeneia hauria d’eliminar-se ja. Entén que els clubs cannàbics de les Corts
estan parats. Afirma que el parc de Pedralbes no pot prioritzar l’activitat privativa i elitista, i
els veïns no hi poden sortir perdent sempre. Assenyala que hi ha zones on el carril bici s’ha
fet precipitadament i no està ben traçat. No creu que s’hagi fet amb mala voluntat, però a
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Barcelona hi ha punts negres. Quant a la neteja, vol saber si el camió deixa algun senyal de
quan el contenidor està massa ple, ja que moltes vegades està massa ple i no s’hi poden
ficar les coses. El camió hauria de portar una estadística. Caldria posar estratègicament dos
contenidors allà on la gent els faci servir. La gent s’hauria d’acostumar a fer-los servir i que
estiguin sempre plens, això voldria dir que reciclem. Això seria una primera fase educativa
perquè molta gent ho llença al gris. Considera la Maternitat un recinte verd amb patrimoni.
Tot allò que s’afegeixi ha de ser menys prioritari. Els barracons del Clínic poden ser-hi, però
ja van 25 anys amb ells i es troben en unes condicions que no són ni dignes. Sap que hi ha
un projecte per fer un edifici, però també cal que els barracons passin a ser zona verda i
aquests serveis siguin dignes. Climàticament gasten molt perquè són barracons. S’han
d’equilibrar els usos del parc i equilibrar-los. S’haurà de trobar quin espai és per cada un,
però pot crear conflictes. Creu que els cotxes a 30 km/h contaminaran el doble perquè
hauran d’anar en primera i segona marxa. Pel que fa a les escombraries, demana que es
comenci parlant amb les associacions de veïns per veure quines necessitats hi ha als barris i
després es faci la planificació. Li agradaria que per aquests projectes hi hagués una reunió
sense burocràcia que reculli el que passa a cada barri. Fa 30 anys que hi ha projectes com
el de Can Rigal i és hora que agafin forma. Afegeix que a la Maternitat no hi pot haver 400
cotxes i 300 motos.
El president agraeix la vocació de servei dels intervinents, però recorda que l’Audiència
Pública és per tractar temes concrets, i demana intervencions breus. A continuació cedeix la
paraula al senyor Hernández.
El senyor Hernández creu que s’aniria molt més ràpid si el regidor estigués més atent i
respongués a allò que se li ha preguntat. Considera que cada pocs mesos es van sumant
les coses i el regidor té la tàctica de no respondre. El regidor li ha respost pel que fa als
incendis sense haver-li parlat d’això. No li ha dit res d’uns quants arbres dels escocells, sinó
que fa sis anys que no es canvien els arbres morts dels escocells de tot Barcelona. Fa dos
anys que ho diu, però es manipula la cosa cap a un altre costat. Pregunta quan es canviaran
els arbres morts de tot Barcelona. Quant als barracons, no els considera equipament
hospitalari. Quan parlava dels 410 cotxes no es referia a vehicles d'ús hospitalari sinó a gent
que aparca a la Maternitat. Han demanat saber qui aparca i no troba lògic que hi hagi gent
que pugui aparcar gratuïtament dintre de la Maternitat. Al centre de Barcelona, en una zona
d’oficines, han comprat un edifici per 17 milions. Poden fer pisos en zones de les Corts que
poden expropiar. A Can Capellanets es podrien fer moltes coses pel barri, si volguessin
expropiar-ho. Creu que es podria expropiar per fer habitatge públic a les Corts. Afegeix que
la Llei Òmnibus, el 22 de desembre del 2011, es va aprovar gràcies al PSC i li sobta que es
responsabilitzi a un altre partit. No entén com el regidor pot dir aquestes coses i demana una
rectificació. Sobre Can Capellanets, afirma que no informen ni han informat mai als veïns, no
els consulten i se n’assabenten pels diaris quan ja està tot fet. Demana que el regidor primer
es reuneixi amb els veïns i els informi. Com a coordinadora, han demanat al regidor una
reunió que encara no ha concedit. Si hi hagués diàleg, tot això no passaria. Demana que el
regidor compleixi amb els seus deures i faci les reunions amb els veïns. Finalment, dona les
gràcies i desitja una bona tarda a tothom.
El president agraeix la intervenció del senyor Hernández. Tot seguit pregunta si el senyor
Genís Domínguez vol demanar algun aclariment i li dona la paraula.
El senyor Genís Domínguez creu que no hi ha voluntat de fer la recollida d’escombraries al
matí. Es continua justificant amb que la gent pugui treballar i fer descàrrega. Intenta esbrinar
quants camions hi ha, quan comencen a fer el recorregut, i quin recorregut fan. Un sol camió
no provocarà un problema en el trànsit del barri. Es mostra preocupat perquè es faci un nou
contracte i no ho solucioni. Critica que els operaris llencin els mobles al camió fent molt
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soroll. Demana una resposta per escrit a les peticions i no deixar-ho per la següent
Audiència Pública o Consell de barri.
El president agraeix la intervenció i cedeix la paraula al regidor.
El regidor comença afirmant que es donarà resposta per escrit a la qüestió plantejada pel
senyor Genís Domínguez.
Amb relació a la xemeneia, cada cosa segueix el seu curs i ara és moment de respondre els
recursos que se’ls han presentat i que s’estan tramitant. No respondrà a un recurs durant la
sessió abans que ho sàpiga el titular. Hi haurà la resposta pertinent i amb transparència.
Creu que la paraula elitista no és adequada per referir-se al parc de Pedralbes, però
comparant l’estructura econòmica del barri amb altres barris de Barcelona és evident que el
cas de Pedralbes no és un cas de massa barreja. És el primer interessat en què els usuaris
dels jardins de Pedralbes responguessin a un perfil molt més barrejat que el que hi ha avui.
Explica que existeixen sistemes per saber quins contenidors s’omplen més i funcionen. Fa
una crida a la participació ciutadana. El Telèfon del Civisme (902 226 226) segueix en
funcionament i quan veiem un contenidor ple, com passa sovint amb el del cartó que té
residus més voluminosos, s’hi pot trucar i el servei respon. Manifesta la seva discrepància
quant a les prioritats, ja que creu que la primera prioritat a la Maternitat han de ser les
persones, i el verd ha d’estar al seu servei. Estaran encantats de fer el manteniment si el
parc té un ús ciutadà cívic. Pregunta de què serveix un patrimoni si ningú en fa ús. La millor
manera de tenir cura del patrimoni és que estigui al servei de la ciutadania.
El regidor admet que no es situa amb els barracons i que aniran a donar-hi un cop d’ull. Amb
referència a l’aparcament, aquest mandat tenen el compromís de l’Àrea de Mobilitat que tot
l’aparcament del Districte de les Corts ha de ser regulat abans d’acabar el 2023. Si hi ha
algun aparcament no regulat, se’l miraran. Entén que el senyor Hernández no sigui massa
amic del partit polític del qual participa, però la Llei Òmnibus va ser tramitada a instàncies
del Govern presidit per Artur Mas. Diria que el seu partit polític es va abstenir. El cas és que
és una llei i l’han de complir tots. Aquesta llei reformula tot el tràmit de llicències,
comunicats, etc. i fa aquest canvi en els equilibris de forces entre administració i promotors.
Per algunes coses està bé perquè empodera al privat i fa que tot sigui molt més àgil, però
també posa en risc alguns compliments. Ara costa més detectar algunes pràctiques fora de
norma i cal recolzar-se més en la denúncia veïnal, quan abans per la via administrativa ja es
detectaven els incompliments.

Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 19:30 hores, aixeca la
sessió, la qual cosa certifico.

Vist i plau
El regidor del Districte

La secretària

Ramon Riera Alemany

Meritxell Cusí Pérez
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