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ACTA NÚM. 2/2021
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 15 d’abril de 2021 i essent les 17.09 hores, es reuneix en sessió sense
l’assistència de públic, 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, senyor Francisco Sierra. També es troben presents la gerent del Districte,
la senyora Sara Jaurrieta Guarner, la secretària de regidoria la senyora Amaya Colomé 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, atesa la situació
d’emergència sanitària i d’acord amb la normativa, l’Audiència Pública se celebra sense
públic i es pot seguir en streaming a través del web del Districte o del canal de YouTube. A
més, explica que la participació de les entitats veïnals i de la ciutadania es realitzarà a través
de l’enllaç remés a les persones que han demanat intervenir i de la plataforma Decidim.
El senyor Albert Bigordà pregunta quines polítiques pot fer l’administració per evitar
l’obertura de més locals d’associacions cannàbiques.
La secretària de regidoria llegeix la pregunta de la senyora Maria Colomer:
«Legislació obertura locals cannabis.»
El president manifesta que la senyora Esther Estruch també pregunta pel local cannàbic.
La secretària de regidoria llegeix la pregunta d’un veí:
«Hi ha alguna previsió per fer un carril bici a travessera de les Corts durant aquest mandat?»
El regidor constata que, malgrat la Covid, els òrgans de deliberació i participació del Districte
segueixen de forma telemàtica. Quant a la situació dels clubs cannàbics, tant al Districte
com a l’Ajuntament de Barcelona, les sentències del Tribunal Suprem 1577/2020 del 23 de
novembre i la 1630 del 30 de novembre anul·len determinats preceptes del Pla especial
urbanístic per l'ordenació territorial de clubs i associacions de consumidors cannàbics de la
ciutat de Barcelona. A la vegada, la sentència del Tribunal Superior de Justícia 1627 del 2
de juny del 2020, en el procediment iniciat per la Delegació del Govern, declara la nul·litat de
ple dret del mateix Pla especial per motius competencials. L’Ajuntament ha interposat recurs
de cassació davant del Tribunal Suprem, que està pendent de resolució. L’Ajuntament de
Barcelona ha suspès la tramitació d’informes urbanístics previs a la comunicació d’activitats
de clubs cannàbics incloses en el Pla. S’ha suspès la tramitació de comunicacions d’inici
d’activitats i d’obres incloses en el Pla especial. L’Ajuntament treballa en el control de les
activitats d’aquestes associacions, que hauran de ser exclusivament les emparades pel dret
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fonamental d’associació reconegut a l’article 22 de la Constitució espanyola. Queden a
l’espera de tenir una jurisprudència ferma alhora que s’intensifica l’activitat inspectora. En els
mesos vinents s’espera tenir el mar legal que empari una actuació amb major fermesa.
En referència a la intervenció del senyor Carlos García, esmenta que es tracta d’un projecte
que es troba com a proposta presentada als pressupostos participatius i es troba entre els
20 projectes finalistes en estudi per assegurar-ne la viabilitat. A mesura que avancin els
pressupostos participatius se n’anirà informant. Explica que, si no prospera en aquest marc,
serà molt complicat disposar del carril bici aquest mandat i fa una crida a la participació.
El senyor Genís Domínguez comenta que al carrer del Taquígraf Serra es recull la brossa a
dos quarts de dues de la nit, amb camins que fan molt soroll. Va plantejar una queixa a
través del web i la resposta va ser que està condicionat per la densitat del trànsit diürn. Ho
considera absurd, ja que la recollida del reciclatge es fa amb el mateix tipus de camions.
Pregunta per què es prioritza el trànsit de cotxes davant de la salut dels veïns i quants
camions fan la recollida de la brossa al districte i el seu horari. A més vol saber com canviarà
això amb el nou contracte de neteja.
La secretària de regidoria llegeix la pregunta de Barcelona Bici:
«Bon dia. Voldria demanar als responsables del districte un esforç més intens en combatre
l’aparcament il·legal de motocicletes i ciclomotors a les voreres dels nostres barris. Cal
retornar als vianants, als infants, a la gent gran, a les persones amb dificultat de moviment,
l’espai legítim que les motos ens roben. Aprofito per proposar una nova ordenança o la
instal·lació de senyalística que prohibeixi l’aparcament de qualsevol moto a qualsevol vorera
del districte, dirigint-les als llocs dedicats a calçada i aparcament subterrani. Cal augmentar
el control per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona i afegir-hi els controladors d’àrea.
Moltes gràcies.»
La senyora Josefa Balduque, de la Comissió de Seguiment de la Font de la Guatlla, Districte
de Sants-Montjuïc, comenta que a l’últim consell de barri de Sants-Badal es va plantejar que
a l’avinguda de Madrid es faria un tancament de carrers com s’ha fet a Creu Coberta. Amb
relació al tanatori, vol saber si el districte de les Corts hi està implicat. Pel que fa al Consorci
d’Educació de Barcelona, pregunta què es farà perquè els nens amb dificultats s’integrin a
les escoles, des de les llars d’infants fins a acabar el cicle.
La secretària de regidoria llegeix la pregunta de la senyora Joaquima Creus:
«Senyors, torno a demanar una resposta a la reclamació que vaig presentar; número de
registre 1202100100214961, presentada al registre d’entrada el 14 de gener d’enguany,
dirigida al senyor Riera Alemany. Concretament, no se m’ha respost a la petició d’establir un
horari d'ús del pipican de la plaça de les Corts. És un atemptat al descans i al respecte del
veïnat no regular un horari que disminueixi la contaminació acústica que produeixen els
gossos. Crec que si regulen els horaris de totes les altres activitats, no entenc per què els
gossos poden bordar a tota hora, el que vulguin, quan vulguin i el temps que vulguin. Si a la
plaça anés un tenor a assajar o a estudiar la guitarra o el violí, o a jugar a ping-pong, o a
assajar una coral de cant, suposo que la Guàrdia Urbana actuaria i seria una falta contra el
descans dels veïns per respectar el descans, però si es tracta de gossos poden bordar
l’estona que vulguin, siguin les sis del matí o la una de la nit. Em consta que el tema de la
contaminació que produeixen els gossos està sent denunciat en totes les places on hi ha
pipican. He parlat amb vàries persones d’altres indrets que també estan suportant i
denunciant aquest soroll constant. Parlen molt de pacificar els voltants de les escoles, quan
només estan unes hores al dia i no els caps de setmana i, en canvi, hem de suportar tots els
dies el bordar innecessari dels gossos. Voldria saber també que ha fet fins ara aquesta
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persona que dieu heu contactat per fer seguiment de les dinàmiques dels propietaris dels
gossos. Per ara, tot segueix igual, o pitjor. Des del principi del toc de queda encara notaves
que, d’un quart d’onze, ja no hi havia ningú. Ara, segurs de que no els hi diran res, estan
petant la xerrada mentre els seus gossos borden sense parar fins a les onze tocades. A mi
que no em compleixin el toc de queda m’és igual però, com a mínim, que no deixin que
bordin.»
El senyor Josep Maria Guillumet demana més facilitat per fer preguntes. Troba molt
complicat el sistema d’enviar a última hora el correu dient com s’ha de participar. També es
solidaritza amb la problemàtica de les residències, en especial quan s’acusa de manipular la
informació als familiars de les víctimes de la Covid. Encara que es pensés no s’hauria
d’haver dit; hi hauria d’haver suport, passi el que passi. Manifesta que durant el festival del
2019 ja es va dir que els jardins de Pedralbes estaven molt deteriorats, per deixadesa en el
manteniment i pel mateix festival, que ha anat creixent. Demana saber les despeses de
manteniment del 2020 i les pressupostades pel 2021. Donada la quantitat de rates en el
parc, vol saber quina empresa fa el control de plagues i quants controls s’han fet el 2020 i la
despesa pressupostada pel 2021. Pregunta quines accions es preveuen per evitar
destrosses al parc durant el festival de Pedralbes i on és el banc de Rubió i Tudurí i què es
farà amb ell. També pregunta quina previsió hi ha de rehabilitació de les edificacions del
parc de Pedralbes i quan es podrà fer ús de tots els edificis, ara tancats a la ciutadania. A
més, demana quan serà accessible el parc, ja que el sauló està desagregat, ple de
reguerots, basses i monticles. Vol saber quines gestions s’estan fent per l’adquisició per l'ús
social del local de la Caixa de Trias i Giró. Pregunta com estan les gestions de l’edifici a
Keynes amb Diagonal i els terminis previstos. Quant a la cessió de zones verdes al carrer
Keynes, s’ha demanat fer una habilitació provisional. També pregunta quan es recuperarà
l’espai sota el carrer de vianants, tancat amb tanques de ferro.
Sobre el tema de l’aparcament il·legal de motocicletes i ciclomotors a la vorera, el regidor
destaca que la ciutat està en transformació per guanyar espai al vehicle privat i que Mobilitat
amb la Guàrdia Urbana està desenvolupant un projecte de llarg recorregut destinat a baixar
les motos de la vorera. Aquest projecte es troba en la desena fase, havent baixat de les
voreres a estacionament en calçada més de 2.000 motos i ciclomotors a les Corts.
Amb referència al problema de sorolls plantejat pel senyor Genís Domínguez, s’hauria de fer
un informe de balanç de la contracta de neteja vigent, a més d’un informe d’explicació del
que serà la nova contracta. Amb la nova contracta es proposa que els vehicles siguin
elèctrics, el que implica una reducció de la contaminació acústica substancial. Explica que el
que marca la diferència en la contaminació acústica moltes vegades és la font del soroll.
El regidor manifesta que no té constància del projecte Obrim Carrers a travessera de les
Corts. En la qüestió del tanatori, el Districte no hi està implicat. Es fa molt seguiment de les
escoles bressol i parlar de nens amb dificultats és un terme molt genèric i s’hauria d’acotar.
Subratlla que els serveis educatius hi estan molt a sobre. Aquest Govern municipal aposta
per l’escola inclusiva perquè tots els nens amb diferents capacitats convisquin i aprenguin
plegats. Per raons de discapacitat severa també hem de tenir escoles d’educació especial.
Amb relació a la pregunta de la senyora Creus, el regidor explica que s’ha contractat un
ajudant de serveis a les comunitats per fer un seguiment de l’entorn, a la vegada que s’ha
encarregat una campanya pedagògica a la Guàrdia Urbana, fent ús d’advertiments i, si
s’escau, sancionar. Informa que, si no hi ha prou amb aquestes mesures, es demanarà que
el Departament de Gestió de Conflictes i Mediació intervingui.
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El regidor admet que hi ha dificultats en la participació arran de la Covid, però es necessita
un cert ordre, i demana que les intervencions es tramitin amb antelació per poder donar
respostes de més qualitat.
El regidor manifesta que hi ha un problema de governança pel que fa al parc de Pedralbes,
que espera es pugui abordar els mesos vinents. Aquesta governança respon a un protocol
signat el 2009 entre el president de la Generalitat i l’alcalde de Barcelona. La Generalitat no
ha fet l’acceptació de la gestió i no s’ha fet un conveni que determini les competències.
Recentment es va reunir amb la secretària del govern de la Generalitat en funcions per fer
trasllat de la necessitat de fixar una nova governança. Es va assolir el compromís que, en el
moment que hi hagi un nou govern de la Generalitat, el conseller de la Presidència rebi una
carta sobre la qüestió de si la Generalitat vol tenir una seu institucional a la ciutat.
Quant al tema dels rosegadors, s’ha avisat l’Agència de Salut Pública i la brigada de zoonosi
ja hi està actuant.
Pel que fa a les inversions previstes, el regidor explica que és competència de la Generalitat.
Les accions de manteniment i desperfectes al parc les assumeix l’Ajuntament i no queda clar
si ho hauria de fer la Generalitat. Els edificis i pavellons estan cedits a la generalitat, que els
té tancats. Reitera que una de les primeres coses que el conseller de la Presidència trobarà
sobre la taula una carta del regidor de les Corts demanant una entrevista.
Exposa que, en el Plenari del 4 de març, es va acceptar un prec en el qual el Districte de les
Corts es comprometia a negociar amb CaixaBank el local del carrer de Trias i Giró. Es va fer
arribar aquest acord al departament d’actius immobiliaris de CaixaBank, la gerència del
districte hi va contactar amb posterioritat, i l’entitat financera ha informat del contacte amb
l’associació de veïns i, tan bon punt decideixin què volen fer amb l’immoble, n’informaran.
El president de l’associació de veïns de Pedralbes, el senyor Lluís Sanglas, comunica
l’alarma veïnal pel centre de cànnabis. Afirma que totes les comunitats de veïns hi estan en
contra i vol que s’expliqui perquè l’ajuntament ha recorregut la sentència del Tribunal
Suprem. També pregunta les característiques i el calendari d’obertura de la guingueta dels
jardins de Pedralbes. A més, demana avançar l’horari d’obertura dels jardins a les vuit.
Explica que van tenir una reunió per veure si a Pedralbes es podria fer algun esdeveniment
de la Festa Major i l’únic lloc possible és la plaça dels jardins de Pedralbes, que va vinculat a
l’obertura de la guingueta. Dona suport a la intervenció del senyor Guillumet pel que fa al
festival de Pedralbes i no entén com una iniciativa privada no paga per utilitzar aquests
jardins. A més, vol obrir un procés participatiu per decidir si els jardins de Pedralbes passen
a la Generalitat. Considera l’enllumenat a Pedralbes un problema i vol saber si es pot
millorar, tot i no haver reeixit en el procés participatiu, ja que ho considera fonamental.
La secretària de regidoria llegeix la pregunta del senyor Josep Maria Guitart:
«Dignificació vorera avinguda Madrid. En què consisteix aquesta dignificació atès el seu baix
pressupost? Dates d’inici i finalització previstes de les obres. Moltes gràcies.»
El senyor Joan Hernández, de la coordinadora de veïns de Mejía Lequerica, dona suport a
les intervencions de les associacions de veïns de Zona Universitària i Pedralbes. Creu que
hi ha punts que fa molt temps que no se solucionen, el que demostra un problema de gestió,
i vol aprofitar les oportunitats perquè l’Ajuntament millori. Manifesta que van fer una proposta
per la participació de les entitats i veïns i demana una resposta. Considera important per a
tots els ciutadans el problema de seguretat pels robatoris a la Maternitat. Indica que la gestió
s’ha de millorar, ja que el 60% de la ciutadania diu que no és bona. Es manifesta en contra
de fet que enguany s’hagin apujat les taxes de l’aigua, el cementiri i les terrasses, així com
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l’impost de circulació, l’IBI, la taxa de grues, zones verdes, clavegueram i obres que també
s’han apujat en una època en la qual tothom està en una situació econòmica crítica. Informa
de destrucció de patrimoni a Can Capellanets, Can Planes i altres. A més, demana resposta
al fet que no es replanten els arbres morts des de fa cinc anys, hi ha una tala indiscriminada,
i es prioritzen espècies foranes. També es solidaritza amb la problemàtica de les
residències. Creu que l’Ajuntament no fa res pel que fa als patinets i motos que circulen per
les voreres. Manifesta que el tema de les cuines podria suposar la mort de molts negocis de
restauració al barri i demana despesa per part de l’Ajuntament per donar suport a aquestes
persones. Manifesta que s’ha demanat molts cops ser afegits al fitxer d’entitats. Voldria una
reunió amb la coordinadora per parlar de diversos temes, ja que no n’han tingut cap aquest
mandat. Demana que l’ajuntament hauria de donar més informació a les entitats, en
comptes d’assabentar-se pels mitjans de comunicació.
La senyora Rosa Maria Canals expressa estar d’acord amb tot el que han comentat els
veïns. Comenta que molta gent fa la seva intervenció per escrit perquè estan treballant i fer
les reunions en horari de treball és molt difícil, per això demana fer les reunions més tard.
Comenta que a cada Audiència fan les mateixes preguntes i no reben mai resposta. Tot i
haver demanat reunions, només poden parlar amb l’ajuntament a l’Audiència Pública i
demana que les respostes siguin més concretes per a tenir més temps per preguntar. Pel
que fa a la Caixa, voldria que en el local fos un centre social gestionat per l’Ajuntament.
Critica la falta de projectes al barri i reclama terminis per un equipament d’ús cívic i social.
Creu que els locals nocturns que s’obriran suposarà que tothom podrà obrir locals nocturns.
Vol saber quina és l’entitat responsable d’obrir i tancar el carrer entre Keynes i Trias i Giró,
on demana que es col·loqui un cartell amb els horaris. Manifesta que la gent està molt
contenta amb l’obertura d’aquest carrer i voldria que a la propera Ponència del Nomenclàtor
s’aprovi el nom del carrer. Sol·licita conèixer quan es farà el projecte definitiu d’aquest carrer
i poder participar en desenvolupament del projecte des del començament. Pel que fa a
l’espai tancat sota el carrer de vianants, creu que s’ha de recuperar aquest espai. Explica
que un magatzem, que abans havia sigut un restaurant, s’ha traspassat i fet un nou
restaurant, però en realitat és un club nocturn. També expressa preocupació pel fet que s’hi
poguessin consumir drogues. Voldria saber a quina hora han de tancar els restaurants i diu
que trucaran a la Guàrdia Urbana cada dia fins que el restaurant compleixi la normativa.
Quant al festival de Pedralbes, es mostra preocupada per la falta d’un conveni i la manca
d’informació. Pregunta quins passos previs al conveni s’han fet. Durant els primers anys, la
restauració estava a la gespa, que es feia malbé i es va demanar canviar-la de lloc. L’any
passat es van posar guinguetes per tot el bosc i aquest any està previst fer el mateix. Afirma
que des del 2009 el manteniment és mínim i el parc s’ha anat destrossant. Agraeix que
s'estiguin fent els primers passos i demana participar de les converses amb la Generalitat.
La secretària de regidoria llegeix la pregunta de la senyora Anna Ramon:
«Com està l’arranjament dels jardins de Bacardí, com a conseqüència del seu mal estat, inici
d’obres i data de les mateixes? Sol·licito la retirada de les tanques de les jardineres del
carrer Benavent. Sol·licito informació sobre la posada en marxa d’activitat de les
macrocuines fantasma del carrer Felipe de Paz 10, així com la retirada de la xemeneia i
l’excés de construcció de volumetria edificada en una zona de pacificació per una superilla.
No és no, a la seva instal·lació i posada en marxa.»
El regidor es remet a la seva primera intervenció sobre els clubs cannàbics, ressaltant que
es queda a l’espera d’una jurisprudència ferma. Comparteix la posició del senyor Sanglas i
afirma que aquesta ha de ser una activitat controlada i acotada. Respecte a Trias i Giró 9,
s’han realitzat dues inspeccions per tal d’avaluar si les obres s’ajusten al comunicat que han
trobat el local tancat. Afirma que s‘estarà amatent i demana que, si obrís, es notifiqui

5

ràpidament per procedir a la inspecció. Si no s’ajustés a la normativa, s’intervindria de
seguida.
Respecte a la guingueta, el regidor explica que es troba en un expedient d’obres i
contractació per part de Parcs i Jardins. Es preveu la col·locació de deu mòduls de taula
amb quatre cadires. Es troba en fase de licitació de contracte i al setembre, o abans, la
guingueta ja prestarà servei.
Pel que fa a la proposta d’obrir abans el parc de Cervantes, el regidor creu possible
anticipar-la fins a les 9:00.
Sobre els jardins del Palau de Pedralbes, es dona la particularitat que obre i tanca personal
de la Generalitat de Catalunya, i es donarà trasllat de la petició.
El regidor informa que l’ICUB impulsarà el conveni entre el promotor del festival,
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. El conveni està en fase de tràmit i no s’ha signat.
El Districte informarà quan es procedeixi a la signatura del conveni i tramitarà la llicència
extraordinària d’activitat.
S’han realitzat diverses intervencions de renovació de l’enllumenat en carrers del barri de
Pedralbes. Es preveuen noves intervencions a Josep M. de Sagarra, a l’avinguda de
Pedralbes entre Bosch i Gimpera i Creu de Pedralbes, i a González Tablas. En aquests
casos s’ha fet la renovació integral de l’enllumenat, línies i punts de llum, i llumeneres,
canviant a tecnologia LED i millorant els nivells lumínics i la sensació de seguretat. El
projecte de millora de l’enllumenat de Pedralbes ha quedat fora dels pressupostos
participatius, però això no vol dir que el Districte no ho tingui entre les seves prioritats.
Manifesta que la democràcia directa s’ha de saber complementar amb la democràcia
deliberativa i el Districte no renuncia a l’enllumenat per qüestions de seguretat.
Quant a la dignificació de la vorera de l’avinguda de Madrid, l’estiu del 2020 es va dur a
terme un seguit d’actuacions tàctiques desplaçant els cotxes aparcats i aconseguint una
amplada de set metres pels vianants. Actualment s’estan elaborant els criteris per la
redacció del projecte executiu de l’avinguda de Madrid. Hi ha un acord entre l’àrea
d’Ecologia Urbana, el districte de Sants i el districte de les Corts per impulsar un projecte
participatiu per definir els usos de l’avinguda de Madrid i redactar-ne el projecte aquest
mandat per fer una reforma integral a partir del 2023. Hi ha molts interrogants per abordar,
com l’autobús, l’amplada de la vorera, o com ha de ser el carril bici.
El regidor explica que es va identificar un increment de robatoris en horari escolar i subratlla
que ja s’han produït detencions. Manifesta que les Corts és un districte segur i Barcelona
una ciutat segura. En la passada junta de seguretat, els Mossos van informar que els fets
delictius havien baixat a gairebé la meitat. Molta activitat delictiva s’ha reduït de resultes de
la pandèmia i caldrà veure com evoluciona. Mirant l’Enquesta de Serveis, si bé la
preocupació existeix, és una preocupació heretada que no respon del tot a la realitat. En
matèria de seguretat caldrà estar atents al futur i per això es planeja incrementar el nombre
de places de la Guàrdia Urbana.
Pel que fa a la fiscalitat, el regidor recorda que les terrasses tenen una exempció per l’estat
d’alarma i la recaptació ha estat molt inferior. La pressió fiscal a Barcelona, en termes
europeus, és baixa. També explica que cada taxa o tribut respon a una finalitat i la taxa de
grua interpel·la exclusivament a qui comet una indisciplina viària.
Sobre el tema de les cuines, el regidor exposa que el Gremi de Restauració té un conflicte
amb la Generalitat i el PROCICAT per les normes de l’estat d’alarma. El Gremi demana
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poder treballar i si no ho pot fer, que hi hagi ajuts directes. Comparteix la reivindicació i la
circumscriu a un diàleg amb la Generalitat de Catalunya. Per part de l’Ajuntament, les
mesures extraordinàries de terrasses han representat salvar més de 1.500 llocs de feina.
El regidor reitera que CaixaBank ha de decidir què vol fer amb el seu local. Li agradaria
poder dotar el barri de Pedralbes de més equipaments i s’ha obert una via de diàleg amb un
objectiu clar.
Respecte a l’obertura del carrer de Josep Canals, que encara ha de passar pel Nomenclàtor,
s’obre cada matí a les 8:00, llevat d’incidències puntuals.
Quant al conveni del festival de Pedralbes, està en fase de negociació entre l’ICUB i el
promotor.
Amb referència als terminis del centre social, el regidor no voldria generar una expectativa
quan el privat no ho ha manifestat. Quan ho faci caldrà fer un projecte, terminis i inversions.
El regidor celebra que els veïns estiguin contents amb els arranjaments i el manteniment del
carrer de Josep Canals i pren nota pel que fa a posar un cartell amb l’horari.
El regidor assegura que el restaurant del carrer Jordi Girona 12 està tancat i difícilment hi pot
haver hagut molèsties. Es tracta d’un traspàs, de manera que conserva la llicència de
restaurant. Sembla que té aspecte de local nocturn, però, de moment, es tracta d’un
restaurant tancat. Ara mateix pot obrir fins a les 17:00 i fer menjar per emportar fins a les
21:30. En una situació normal, els restaurants tornaran a tenir torn de sopars. Si cal
s’enviarà inspecció i es passarà a la via disciplinària.
Amb referència a l’arranjament dels jardins de Bacardí, s’ha de fer la redacció del projecte i
l’execució de les obres durant el 2022 o 2023, que serà executada per Parcs i Jardins.
El regidor comunica que, de moment, no es retiraran les tanques del carrer de Benavent, ja
que primer s’ha de fer la tanca que s’ha demanat, seguint el model de la situada a la rambla
del Brasil. Un cop situada i arranjada es podran treure les tanques.
Sobre la qüestió de les macrocuines, el regidor que hi ha hagut una reunió amb els veïns de
l’entorn per informar de la situació. S’ha informat que la suspensió de les llicències d’obra
segueix vigent. A més, Barcelona ha impulsat una suspensió de llicències d’aquest tipus
d’activitat. Cal una regulació i una harmonització d’aquestes activitats amb la vida ciutadana,
ja que es tracta d’una activitat industrial. La línia de treball en el planejament urbanístic serà
d’abaixar el nombre de cuines. També s'ha informat que hi haurà un període d’informació
pública i caldrà debatre-ho amb el teixit comercial del districte, així com amb el Gremi de
Restauració i altres agents de la vida econòmica i veïnal de la ciutat. Afegeix que és
probable que el titular de l’activitat en algun moment demani un aixecament de la suspensió
d’obres per a fer intervencions de seguretat, ja que ha d’estar un any tancada.
El president constata que diversos veïns, que volien parlar de les macrocuines, no són
presents a sessió.
La secretària de regidoria llegeix la pregunta de la senyora Silvia Martín.
«El mes de maig passat, les veïnes i veïns que vàrem perdre els nostres familiars a la
residència Sanitas per una mala gestió, ens vàrem dirigir personalment al regidor senyor
Riera, quan estava a la plaça Comas, per demanar-li una reunió i demanar-li ajut. Vàrem
rebre dues convocatòries per reunir-nos, però les dues convocatòries es van cancel·lar per
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l’agenda del regidor, i el regidor ens va dirigir a la Regidoria de Salut i Envelliment de
l’Ajuntament de Barcelona. Nosaltres vàrem insistir en parlar amb el regidor i, després de
molt insistir, ens va dir que no podíem parlar amb ell però que ens atendria un conseller.
Nosaltres vàrem contestar que el regidor es va comprometre a rebre’ns i creiem que era la
seva obligació fer-ho. Ens varen dir que ens contestarien, però, fins avui, tot i que hem anat
trucant per preguntar, no hem rebut cap resposta de reunió, ni del regidor de les Corts, ni de
la Regidoria de Salut i Envelliment de l’Ajuntament de Barcelona. També volem denunciar
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 la informació que vàrem donar de la
mort dels nostres pares a la residència Sanitas. Després de la nostra exposició dels fets, la
directora de Sanitas va amenaçar de no venir més a la reunió. El Govern del districte de les
Corts es va solidaritzar amb la directora de Sanitas, va coartar la nostra llibertat d’expressió,
ens va acusar de monopolitzar i desvirtuar la informació donada, i va demanar que no es
repetís la nostra informació en properes reunions. Volem aclarir que en cap moment vàrem
donar cap informació falsa ni vàrem ofendre ningú i que solament vàrem relatar els fets que
vàrem viure i vàrem patir a la residència Sanitas.»
El regidor dona la raó a la senyora Martín pel que fa a la seva agenda. Es manifesta
coneixedor de la problemàtica i en va parlar personalment amb la regidora de Salut i
Envelliment. El regidor expressa plena voluntat per reunir-se, però fa palès que existeix un
marc competencial en l’Acord de Govern i que la regidora li va demanar entomar ella la
qüestió de les residències. A més, el regidor recorda la gravetat de la situació a les
residències de gent gran entre març i maig. Des de l’Ajuntament de Barcelona es va formar
una unitat de bombers per desinfectar les residències i es va poder respondre ràpidament,
però no es va poder evitar molta de la mortalitat de la Covid. Pensa que els serveis de
salvament van salvar vides. S’ofereix per fer la gestió per provocar la reunió, que hauria de
comptar amb la presència de la regidoria de Salut, ja que és qui coordina les intervencions
en matèria de residències i de l’emergència sanitària. Lamenta si, en el grup de treball
d’equipaments sociosanitaris del districte, hi va haver alguna desavinença i demana que no
es faci servir el Govern com arma llancívola en un conflicte entre una residència privada i
uns usuaris. La voluntat de tots els consellers de districte és millorar les condicions de vida
dels veïns i veïnes, i subratlla que les persones residents de residències o d’equipaments
sociosanitaris també són veïns de les Corts. Considera una victòria ciutadana que l’atenció
sanitària entrés a les residències de gent gran, cosa que ja passa a les residències
municipals. Els metges de família ja estan entrant a atendre els pacients a les residències de
l’Ajuntament.
El president ofereix i recomana al regidor la possibilitat de reunir-se i escoltar els veïns que
tinguin aquest problema, més enllà de l’Acord de Govern i de qüestions competencials.
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 19:25 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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