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ACTA NÚM. 4/2021 
 

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 17 de setembre de 2021 i essent les 17.05 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 tots els assistents a l’Audiència Pública de les Corts. A 
continuació llegeix les advertències de protecció de dades: 
 
«Per rebre la convocatòria de les sessions de l’Audiència Pública de les Corts, cal que 
ompliu i presenteu a l’Ajuntament el formulari d’autorització. També cal que autoritzeu el 
tractament de les vostres dades degut a que constaran en l’acta i se’n farà divulgació. 
Altrament, si no presenteu autorització, les vostres dades no constaran en acta. Tret 
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers, i seran eliminades un cop 
acabada la gestió de l’activitat indicada a la seva finalitat. Per més informació podeu 
consultar la pàgina web de l’Ajuntament.» 
 
«D’altra banda, i respecte a que possibles persones del públic facin fotos o vídeos de la 
sessió que es puguin penjar a les xarxes socials o a internet, us informen que, tal com 
consta als cartells col·locats a l’entrada i als laterals de la sala, la gravació i difusió de les 
imatges d’aquest acte hauran de realitzar-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, 
ni la difongueu per internet o les xarxes socials sense tenir la seva autorització.» 
 
«Els recordem que la seva sessió es gravarà en streaming, i per tant haurà de mantenir la 
càmera apagada si no vol que la seva participació sigui retransmesa en directe.» 
 
Tot seguit, el president dona pas a les intervencions, recordant que es faran en grups de 
cinc. 
 
La senyora Anna Maria Ruiz Baylach informa que modificaran la seva pregunta, ja que feia 
al·lusió a una informació apareguda a La Vanguardia el dos de juliol i, un cop enviada, el 14 
de setembre va aparèixer una nova informació. A continuació, llegeix la seva intervenció: 
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«La informació apareguda al diari La Vanguardia del passat dos de juliol del 2021, a l’apartat 
“Vivir”, pàgina tres, fa esment a un informe tècnic preliminar elaborat per Ramon Sanabria 
(arquitecte) i Ramon Canal (serveis mèdics) que promou l'opció d’un probable emplaçament 
per l’anomenat nou hospital Clínic de Barcelona (270.000 m2 de superfície construïda) als 
terrenys de l’actual parcel·la dels serveis d’esports de la Universitat de Barcelona, situada al 
barri de la Maternitat i Sant Ramon del Districte de les Corts, avinguda Diagonal 689-701. 
Aquesta opció es complementa amb una segona que situaria aquest equipament hospitalari 
als terrenys de l’actual caserna militar del Bruc.» 
 
Aclareix que segons la informació del dia 14, la caserna del Bruc perd totes les possibilitats 
per dificultats amb el Ministeri de Defensa i l'opció de les pistes universitàries és la que pren 
més força. Tot seguit, llegeix la pregunta: 
 
«Ha rebut l’Ajuntament de Barcelona, a través d’aquest Districte de les Corts o del 
departament d’Informació i Documentació de la gerència d’Ecología Urbana i gerència 
adjunta d’Urbanisme, consultes, sol·licitud de certificació o informe urbanístic, presentació 
d’algun pla urbanístic específic, etc. relacionat amb la dita parcel·la?» 
 
El senyor Juan Luis explica que durant els mesos d’agost i setembre s’ha tallat la circulació 
al carrer d’Anglesola, dins d’un pla per evitar trànsit als patis de les escoles. Aquest tall ha 
significat desviar el trànsit per la zona de vianants. Vol saber si abans de realitzar el tall 
s’han fet estudis de mobilitat. El carrer d’Anglesola és un carrer ample, amb voreres, i els 
carrers als quals s’ha desviat el trànsit no estan preparats per assumir-lo. Han ficat trànsit a 
Doctor Ibáñez amb Solà, a la plaça de la Concòrdia, on hi ha nens corrents. Pregunta si 
s’arregla una cosa per espatllar una altra o si hi ha algun projecte per arreglar aquesta 
situació. 
 
El senyor Francesc Pou s’afegeix a la queixa del senyor Juan Luis. Creu que és desvestir un 
sant per vestir-ne un altre. El trànsit del carrer d’Anglesola s’ha desviat a l’interior de la zona 
de vianants creant un circuit d’una certa complexitat, de manera que els cotxes abans feien 
uns 50 metres i ara han de recórrer uns 150 metres de zona de vianants per arribar al 
mateix punt. No qüestiona la zona de protecció de les escoles, però sí la redistribució del 
trànsit. El carrer Solà és el que porta més trànsit de vianants a la zona. També demana si 
seria possible reunir-se amb els tècnics que han redistribuït el trànsit per aportar el que creu 
seria una millor distribució. 
 
El senyor José Pérez planteja peticions referides al desviament del trànsit a la carretera de 
Collblanc, pel tram de travessera de les Corts entre el parc de la Marquesa i Arístides 
Maillol. Veuen molt malament aquest canvi i demanen anul·lar aquest desviament. Per un 
sol carril de travessera de les Corts s’està fent passar el que era l’N-340. Demanen que es 
senyalitzi correctament. A travessera de les Corts, a les hores punta, hi ha una cua de 
cotxes insuportable. També hi hauria d’intervenir la Guàrdia Urbana. Creu que, a mitjà 
termini, la zona hauria de ser una superilla com al Poblenou. Davant del número 37 de 
travessera de les Corts hi ha una parada d’autobús conflictiva, on paren vuit línies d’autobús, 
sis diürnes i dues nocturnes. Demana que, o es reparteixin en parades dins d’aquest tram, o 
es desviïn per Arístides Maillol, on viu molt poca gent. Creu convenient obrir una interlocució 
amb algú de l’Ajuntament per veure si les peticions progressen. Finalment, aporta el 
document d’una queixa plantejada a l’IRIS perquè s’incorpori. 
 
El senyor Jordi Gràcia, veí del passatge de Xile, explica que s’han assabentat que s’hi 
instal·larà un supermercat fantasma. No s’hi pot entrar i la gent fa comandes per internet. El 
passatge de Xile és residencial, on tenen prioritat els vianants. Hi ha dues llars d’infants i hi 
passa molta canalla de l’escola Pau Romeva. Les cases són catalogades patrimoni de la 
Ciutat. L’empresa Getir va anunciar que començaven l’actuació a Barcelona amb sis locals, i 
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a Madrid amb tres locals. Els veïns estan estupefactes i no entenen com aquesta empresa 
pot funcionar en aquest tipus de carrer. Des de l’Ajuntament diuen que encara no se’ls ha 
comunicat la llicència d’activitat i vol saber si això encara és així, atès que han anunciat per 
les xarxes socials que ja es pot comprar. Pregunta com es pensa protegir la canalla i els 
pares i avis que van a buscar-los si aquesta gent plantegen 1.500-2.000 viatges diaris, es 
comprometen a entregar en deu minuts, i només poden sortir per passatge de Xile. Els veïns 
volen que no se’ls permeti aquesta activitat en aquest passatge. 
 
El regidor, pel que fa al Clínic, comenta que la informació publicada a La Vanguardia és 
certa. L’Ajuntament de Barcelona, amb el CatSalut, i l’Hospital Clínic, ha encarregat un 
informe a un arquitecte i urbanista per trobar una solució a la necessitat d’ampliar l’hospital. 
Té unes necessitats de sòl i sostre molt importants. Amb referència a les preguntes, no se’ls 
ha demanat informe urbanístic. Serà un procés llarg i encara estan en la fase de debat 
institucional. Quan tinguin les conclusions de l’estudi hauran de veure els pros i contres de 
cada opció. L’informe es farà públic. 
 
Respecte al nucli antic de les Corts i les escoles, informa que encara s’han de fer ajustos. Es 
desvia el trànsit d’Anglesola per Joan Gamper i es veuen conductors despistats. Han 
demanat als tècnics de via pública i a la Guàrdia Urbana com reordenar el trànsit. Es podria 
fer la reunió que demanen, anant-hi en persona. És un problema de senyalització vertical. 
Encara no s’ha creat cultura dels nous circuits i queda trànsit despistat per allà. 
 
Pel que fa a travessera de les Corts, han rebut algunes queixes. Ha estat una intervenció de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet. El trànsit que anava per carretera de Collblanc, ara entra a 
travessera de les Corts. Expressa la seva comprensió davant del malestar. És un cas típic 
de mal veïnatge entre municipis metropolitans. Comparteix les possibilitats de solució 
plantejades pel senyor Josep. Ja han demanat una reunió amb l’alcaldessa d’Esplugues 
perquè sembla que s’estigui fent la pacificació de carretera de Collblanc per etapes i potser 
la solució passa per un plantejament integral. El desviament del trànsit principal s’ha de fer a 
la rotonda de dalt per facilitar l'accés a la diagonal o la B-20, de manera que el trànsit que 
quedi a carretera de Collblanc sigui trànsit interior. Aniran informant dels avenços. 
 
Quant al supermercat, acostuma a passar que el propietari comença la campanya 
publicitària abans d’entrar la llicència d’activitat. La llicència encara no ha entrat al districte i 
els serveis d’inspecció estaran a l’aguait perquè no obri sense llicència. Si obrís sense 
llicència, s’obriria l’expedient de disciplina amb la sanció pertinent i ordre de cessament. Una 
activitat privada no pot obrir sense el tràmit de llicència. Barcelona no té una regulació dels 
negocis de base tecnològica. Ja van suspendre les llicències de les macrocuines per dotar-
se d’una ordenació urbanística que ordeni aquestes qüestions. Tampoc tenim una regulació 
laboral que contempli els riders. Aquesta qüestió es va posar damunt de la taula quan es 
van reunir amb l’empresa Glovo. S’ha parlat de 1.500-2.000 viatges diaris, i no es pot 
imaginar amb quants riders, però la tecnologia s’ha de pensar pel benestar de les persones i 
no per l’explotació de les persones. Si això tira endavant és perquè hi ha una demanda, però 
no podem fer ulls clucs amb situacions d’explotació laboral. Va sortir una llei rider pactada 
amb la CEOE, però Glovo es va donar de baixa de la CEOE. Cal un debat de com ha de ser 
la logística assistida per tecnologia a la ciutat de Barcelona. Reitera que el supermercat no 
obrirà sense la llicència, i si obrís tindria una ordre de cessament en 48 h.  Si no tanca en 48 
h, hi haurà una sanció econòmica, i el règim sancionador en aquestes faltes és alt. 
 
A continuació, el president cedeix la paraula al senyor Andrés Quílez. 
 
El senyor Andrés Quílez, president de l'Associació de veïns de Sant Ramon, expressa un 
dubte sobre el súper fantasma. A la reunió que van tenir al Districte, se’ls va dir que es 
podria obrir enviant la notificació al moment, en comptes de demanar la llicència i esperar 
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resposta. Demana una reunió del representant dels veïns i l’Associació amb el regidor per 
veure sobre el terreny el passatge de Xile. És un passatge estret i un local que havia estat 
un magatzem i no té un departament de càrrega i descàrrega. Si els camions venen a portar 
material, el passatge queda totalment tallat. Si això es fa a Cardenal Reig, on hi ha un carril 
de pujada i un de baixada, tots els autobusos es trobaran el camió allà. A la passada 
Audiència Pública es va dir que Parcs i Jardins replantaria uns 40 arbres al barri de les 
Corts. Només a Sant Ramon en necessiten 39. A l’espai on es feia la festa major, on la gent 
gran va a seure als bancs, de dotze arbres n’han tallat deu. Porten així des de les tempestes 
i ningú els explica el motiu. Al carrer Pintor Ribalta, a la zona de la paret del Laietà, hi ha uns 
bancs vells i pintats als que fa por acostar-se. Hi ha herbes per tot arreu i han trobat gent 
dormint allà. Pregunta si portarien els seus fills a aquesta zona o si seurien en aquests 
bancs. Quant a travessera de les Corts, creu que la solució no és traslladar el trànsit a 
Cardenal Reig. Considera que cada vegada que l’Hospitalet fa algun canvi, les Corts se 
l’acaba empassant. Fa deu anys es va fer una rotonda i l’Hospitalet va prohibir girar cap a 
Sant Ramon, mentre que Barcelona permet girar per Creu Roja. Viu a Cardenal Reig, ha 
sortit per Sant Ramon, i ha trigat mitja hora a poder-se incorporar a travessera. Si es vol 
planificar la circulació, s’ha de fer a dalt, on hi ha els desviaments cap a Hospitalet i cap a 
Barcelona. Com a últim tema, fa saber que una empresa de conductors fa el canvi 
d’alumnes en doble fila a Cardenal Reig. 
 
El senyor David Josa comenta que la travessera és un niu de fum d’ençà que s’ha fet el 
carril per la banda de l’Hospitalet. Considera molt lleig que no se’ls va informar. Se’n va 
assabentar perquè un veí li ho va enviar per WhatsApp. Creu que el barri està deixat i fa 
falta molta neteja, sobretot als parcs i els jardins, on hi ha llaunes, escombraries, etc. A 
travessera de les Corts 37 els serveis de neteja passen pels voltants, però mai netegen el 
jardí. Demana més implicació i convida a que ho vegin. Pel que fa a les bicicletes i patinets, 
hi ha molts que fan els que els hi dona la gana. Sembla que tinguin total impunitat. A 
Arístides Maillol i Riera Blanca hi ha un carril bici, però molts van per la vorera. No respecten 
els vianants i hi ha hagut atropellaments en altres barris, a les Corts també poden haver-n’hi. 
Demana que actuïn ja. 
 
La gestora llegeix la intervenció del senyor Sergi Domingo: 
 
«Referent al projecte de macrocuina fantasma industrial. Aquest estiu diferents mitjans de 
comunicació han informat sobre reunions periòdiques amb l’Ajuntament i l’empresa 
promotora (Cooklane) i sobre la intenció de l’empresa de tirar endavant amb la macrocuina 
del carrer Felipe de Paz. Quins aspectes s’han tractat en aquestes reunions? Per què els 
veïns afectats no hem estat informats? Finalment, quan es resoldran els recursos presentats 
per l’empresa i s’enderrocaran les construccions il·legals del terrat: xemeneia i caseta? 
També referent al projecte de macrocuina fantasma industrial: el març de l’any vinent 
s’acaba la moratòria de noves llicències per aquest tipus d’establiment. L’Ajuntament va 
anunciar la redacció d’un nou planejament urbanístic per impedir que aquest tipus de 
negocis s’instal·lin en sòl residencial. En quin punt es troba la redacció de la nova 
normativa? Podrem els veïns afectats participar en la seva redacció?» 
 
Quant a les macrocuines, la senyora Ana Ramon, presidenta de l’Associació de Veïns, 
explica que cada vegada queda menys i la cosa està aturada. Necessiten que es tregui la 
xemeneia i el terrat torni a estar com abans. Tenen por que a última hora se surtin amb la 
seva. No vol posar en dubte el que es fa des de l’Ajuntament, però hi ha por que tiri 
endavant. Podrien tornar a fer manifestacions perquè es vegi que hi són. També comparteix 
que han passat un estiu molt complicat al carrer Benavent, on hi ha l’aparcament. Gent 
dormint allà, borratxos, matrimonis amb canalla dient “si us plau, que no begui més”. Agraeix 
l’acció de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, però la situació no pot continuar així. 
Fa temps que demanen que surti la gent de Felipe de Paz 14. Quan van arribar era un 
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matrimoni amb fills, però ara és una màfia. Dies abans, els Mossos els hi van treure una 
pistola i un ganivet de tallar pernil. No pot ser. És un local molt gran, perquè s’entra pel 
número 14 i es surt per travessera de les Corts. Crea un gran malestar no poder sortir de 
casa, dir-los que són les 3 de la matinada i que baixin la música. Amb la pandèmia no se’ls 
pot fer fora, però tampoc és just tenir-los allà perquè la gent té dret a sortir de casa seva 
amb seguretat. Demana que es prenguin les mesures necessàries per solucionar-ho ja. Al 
carrer Benavent hi ha dos edificis ocupats, als números 14 i 22. Hi ha un “capo” que és qui 
lloga, i la Guàrdia Urbana ja sap qui és. No poden fer festa major per la Covid, però l’altre 
dia, a travessera de les Corts, el 75% de les persones que anaven al camp anaven sense 
mascareta. Tot atapeït de gent que anava al camp. Als bars, tot ple de gots i ampolles. Els 
bars han de poder guanyar-se la vida, però calen voreres més amples. La zona és un embut 
que impedeix la circulació i la Guàrdia Urbana tenia moltíssima feina per conduir el trànsit 
amb tantes botzines i tant soroll. La gent ha d’entendre que, el dia que hi ha partit, tenen 
metros i autobusos amb els quals anar al camp. Antigament tenien una cartolina amb la qual 
només entraven els veïns. Reclama que es posin més autobusos i menys cotxes. Als jardins 
de Bacardí, a les cinc o sis de la tarda, ja tenen petards, borratxeres i drogues. El pitjor barri 
que hi ha a les Corts és des de Carles III fins a Riera Blanca. El Barça porta molta gent, però 
s’ha de pensar que allà hi viuen persones i aquesta quantitat de gent és inassumible. S’ha 
obert una nova estació de metro, doncs que vinguin en metro. A més, amb les cuines allà 
tindrien els riders entrant i sortint. Han de poder viure tranquils i ara no tenen tranquil·litat. 
Demana que s’actuï als jardins de Bacardí, ja que estan molt malament. A l’aparcament de 
Felipe de Paz 12 hi ha uralita en mal estat que encara no s’ha retirat. Finalment, agraeix que 
s’hagi escoltat la seva intervenció. 
 
El regidor manifesta que tots viuen a les Corts i en coneixen la realitat material i social. Creu 
que es pot ser exigent, però convé tenir un debat més assossegat per fer-lo constructiu. 
 
Pel que fa a les llicències, el procediment consisteix en el fet que el privat ha de comunicar a 
l’Ajuntament la voluntat d’obrir i en quines condicions. En el moment que ho comuniqui, 
podrà obrir. El comunicat de llicència no ha entrat. Quan ho faci ho estudiaran amb molt de 
detall quines exigències es poden fer dins del marc legal. Per exemple, es pot estudiar la 
qüestió de la mobilitat i veure quines incidències i quines afectacions generen a l’entorn. 
 
Amb relació als 39 arbres que falten, no hi ha voluntat a l’Ajuntament de treure arbres, al 
revés, el compromís és fer més verda la ciutat, però hi ha molts motius que poden justificar 
la retirada d’un arbre. Parcs i Jardins es preveu una campanya de plantació l’hivern del 2021 
i la primavera del 2022. Demana no qüestionar al tècnic quan diu que el moment òptim és 
aquest. Transmet el missatge que els arbres es replantaran. 
 
Prenen nota del que s’ha comentat sobre la paret del Laietà. Hi enviaran la brigada de 
manteniment perquè s’ho mirin i, si cal, planifiquin una intervenció. Si hi ha mobiliari urbà 
que necessiti una mà de pintura, es farà. 
 
També prenen nota del que s’ha dit de l’autoescola i la Guàrdia Urbana els anirà a visitar. 
Des del marc de la policia de barri es poden plantejar solucions. És evident que 
l’aparcament en doble fila no està autoritzat i hi ha marge d’actuació. 
 
Quant a la travessera de les Corts, no considera que fer passar el trànsit per Cardenal Reig 
sigui una opció. Han de seure com més aviat millor amb l’Ajuntament d’Esplugues. Tot i que 
la gestió l’ha feta l’Ajuntament de l’Hospitalet, la solució passa per parlar primer amb 
l’Ajuntament Esplugues. L’Hospitalet té la voluntat de pacificar els entorns, Barcelona també, 
el Districte de Sants també, i l’abordatge de tot passa per anar a dalt de tot i veure quina 
proposta tècnica es pot desenvolupar i com pot aterrar al territori. S’han d’estudiar totes les 
solucions. 
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Amb referència a allò dit pel senyor David Josa, el regidor pren nota del que ha comentat de 
travessera de les Corts 37. Pel que fa a patinets i bicicletes, la Guàrdia Urbana està molt a 
sobre d’aquests vehicles. Des de principis d’any s’han posat 975 multes. No hi pot haver un 
Guàrdia Urbà a cada semàfor, el que cal és ser cívics i respectuosos amb els veïns. Hi ha 
molta sinistralitat i s’hi ha d’estar a sobre perquè aquesta indisciplina viària pot fer molt de 
mal. 
 
S’han fet dues reunions entre l’operador i l’Àrea d’Ecologia Urbana, a les quals el regidor no 
va participar. Van acordar amb el veïns que quan hi hagués una proposta en parlarien, però 
encara no n’hi ha cap. Es va informar els veïns que s’havien presentat recursos. El recurs 
d’alçada ja s’ha respost i les obres són manifestament il·legals. Seguim amb una suspensió 
d’obres, l’activitat tancada i a l’espera d’un planejament urbanístic que reguli aquesta 
activitat. A més, respon que podran participar, sigui en el procés ordinari o en els canals de 
participació. Pel que fa a la por a que se surtin amb la seva, demana substituir la por per 
confiança. Les grans empreses tenen diners per contractar grans bufets d’advocats, però hi 
ha uns lletrats que han guanyat unes places per oposició i de dret urbanístic en saben molt. 
Es seguirà batallant i ho podem guanyar. 
 
Sobre els locals ocupats i l’incivisme a l’entorn, el regidor manifesta que els Mossos 
d’Esquadra ja n’estan al cas. Han de requerir novament a la propietat. Els processos de 
desnonament funcionen bé quan la propietat s’hi implica, si no gestionem la realitat via 
Guàrdia Urbana i serveis municipals. Es farà un nou requeriment per tirar endavant el procés 
judicial de desnonament d’aquests espais. També es farà un requeriment a Felipe de Paz 12 
per la uralita. Allò no és de l’Ajuntament i és el privat qui l’hauria de treure. 
 
El dispositiu de la Guàrdia Urbana del Barça ja està funcionant. Tot i l’aforament limitat, ja 
han dimensionat el dispositiu per poder respondre a la realitat. Segons la normativa Covid es 
pot anar pel carrer sense mascareta i poc poden fer al respecte. A la terrassa dels bars es 
pot treure la mascareta per beure, però les botellades són un altre tema. 
 
Tot seguit, el president cedeix la paraula al senyor Josep Maria Guillumet. 
 
El senyor Guillumet dona autorització verbal per la protecció de dades, però no sap si 
s’hauria de fer un document prèviament. Planteja que l’Audiència Pública es faci més tard, ja 
que a les 17 h molts veïns no hi poden assistir. Quant al palau de Pedralbes, volen saber 
quin és l’estat dels tràmits per portar la Casa Àsia. Coneixen que hi ha converses, que s’han 
fet visites als jardins, i que existeix un projecte bàsic fet per l’Ajuntament i volen tenir-hi 
accés per participar en el projecte. També coneixen l’intent de fer servir els jardins durant els 
mesos de novembre a gener col·locant dins del parc, carrusels, altres atraccions, actuacions 
musicals, il·luminació nadalenca nocturna, paradetes de restauració i d’altres. Sembla que 
també es vol fer pagar una entrada a certes hores. Demana que se’ls informi de què en 
saben i si s’ha presentat alguna proposta. Afirma que tot i el tractament a l’estiu, el parc està 
inundat de rates i pregunta com s’hi pensa actuar. Volen que el Districte demani a la 
Generalitat que obrin el parc a les vuit del matí. Els vigilants hi són les 24 hores, però han de 
tenir l’autorització. També volen saber les actuacions fetes per trobar l’espai cívic per 
activitats socials als barris. Es podria fer un centre cívic als espais lliures del palau, o a 
l’antic local de la Caixa. Demana saber si la Caixa ha respost a la carta enviada des del 
districte. La caixa no ha posat a la venda el local. Suggereix que es podria combinar l’espai 
del centre social amb el de la Casa Àsia. Fa més de deu anys que reclamen aquest espai. 
Afegeix que en un estudi sobre les necessitats d’equipaments al districte fet el 2011 per 
l’Ajuntament es recollia la necessitat d’un nou centre cívic i un nou casal d’avis. Anuncia que 
faran una recollida de signatures per demanar el local social. Creu que les destrosses durant 
el festival de Pedralbes són cada any més importants, aquest any irreparables, i pregunta 
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quina és la política de l’Ajuntament al respecte. Explica que el conveni del 2021 està 
exhaurit i pregunta què es pensa fer en el futur. S’ha de repensar el festival, i si s’ha de fer, 
ja que hi ha molts festivals d’alt nivell arreu del territori. Planteja el dubte de si s’ha de fer en 
un parc públic qualificat bé d’interès cultural. Manifesta que, com es tracta d’un espai públic, 
s’hauria de fer un concurs públic. No volen que torni a passar com el 2021 i anys anteriors, 
on no hi va haver participació en els convenis i en les propostes d’ocupació del festival. 
Enguany s’han fet una cinquantena de concerts, i els assajos a la tarda, poc assumibles pels 
veïns, flora i fauna, i els usuaris del parc. Pel que fa als arbres talats, en van contar 40 a la 
Zona Universitària. Finalment, expressa que li ha agradat la intervenció del regidor pel que 
fa al passatge de Xile. 
 
La senyora Adela Agelet s’afegeix a allò dit del passatge de Xile. Manifesta que estan molt 
preocupats pel tema de les cuines. Això comença perquè les obres es poden començar 
només amb un comunicat. Fa molt mal al barri i crea mala opinió de la gestió de 
l’Ajuntament. Quan algú fa un comunicat se li hauria de demanar una història del futur. Pel 
que fa al parc de les Corts, durant el 2018 hi va haver tres mesos de reflexió sobre el futur 
parc de la Colònia Castells. Arribat el moment de concretar aquestes voluntats l’Institut 
Municipal d’Urbanisme els va fer fora de la comissió de treball. En veure la proposta de l’IMU 
es van quedar glaçats perquè el parc tindrà el 75% del sòl formigonat. Han mesurat que a 
l’estiu el formigó està quatre graus més calent que la terra i ho tornaran a mesurar a l’hivern. 
Es pregunta quina aportació de confort fa el formigó i creu que només serveix per abaratir 
els costos de manteniment. La Ciutat té necessitat de verd i no és possible conjugar una 
cosa amb l’altra. Han presentat al·legacions dels usuaris, signades per les entitats. S’ha de 
recuperar la participació de Tria el Verd de la Colònia i fer un replantejament del parc. Tenim 
parcs que són modèlics, com el de l’Illa, que té un pam de gespa. Els arbres amb flors de 
colors estan molt ben valorats, però un 75% són de fulla caduca i a l’hivern serà com un 
cementiri d’arbres. També el parc de Piscines i Esports, amb uns arbres poderosos i terra 
amb gespa. No volen ser el districte del formigó. Han formigonat el parc d’Anglesola i on 
juguen les criatures no hi ha ni un arbre que protegeixi del sol. El mateix podria passar a una 
plaça rodona que es vol fer al parc de les Corts. A més, reitera la demanda de participació 
en el projecte. 
 
La senyora Josefa Balduque agraeix la possibilitat d'intervenir com a membre de la Comissió 
de Seguiment del barri de la Font de la Guatlla-Magòria, districte de Sants-Montjuïc. No 
intervindrà sobre altres temes, però sí sobre les coses que tenen en comú. A l’anterior 
Audiència se li va donar la paraula i va triar dos punts. El regidor es va confondre i, en 
comptes de posar l’avinguda de Madrid, va posar les Corts amb Obrim Carrers. Tot el que 
parla en Audiències Públiques o Consells de Barri es passa per registre. Aquesta 
documentació entrarà el dia 20 de setembre a les 10.45 h. No va poder assistir a l’Audiència 
del dia dos, però ha llegit l’acta i es mostra conforme amb el fet que es ratifiqués la instància 
que va entrar. Pel que fa a Obrim Carrers, està lluitant molt, com a membre de la comissió i 
com a veïna. Mentre dissabtes i diumenges el D20 i el 52 no passin per Creu Coberta fins a 
Esplugues els aficionats del Barça hauran d’anar en cotxe. Considera que són dos districtes 
privilegiats, ja que els nens, un cop reben els mínims, poden incorporar-se al mercat de 
treball. Quant a la carretera de Collblanc per les Corts, el 28 de juliol van entrar dos dossiers 
a districte de Sants-Montjuïc on diu que la carretera de Collblanc es transformarà en una 
zona de vianants des del carrer Llobregat fins a Sants. Es farà arribar al Districte aquests 
dossiers. Es mostra sorpresa perquè, com a membre de la comissió, li envien els informatius 
de les Corts, i alguns veïns han lluitat perquè l’H10 i el V5 no passaven, però els ho han 
autoritzat. Ha fet instància, que també es farà arribar. També demana quin és el 
plantejament pel que fa a les llars d’infants públiques i concertades, i quantes places hi ha. 
Reclama obrir l’Institut de Música i que a l’Institut de l’Esport es puguin integrar nens a partir 
del 2024. Ho farà entrar per instància el dia 20. Denuncia l’obertura d’un local religiós a la 
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seva comunitat. Es mostra sorpresa amb el que ha sentit en altres intervencions. Finalment, 
pregunta si la regidora Janet Sanz forma part del Districte de les Corts. 
 
El president comunica que el senyor Julve no ha pogut arribar per un problema de salut i li 
desitja una ràpida recuperació. 
 
Tot seguit, la gestora llegeix la intervenció del senyor Julve: 
 
«Degut a diferents problemes de salut (no Covid) m’ha estat impossible seguir les últimes 
Audiències Públiques. Em centraré en el problema que preocupa a la ciutadania de les 
Corts: els clubs cannàbics. L’Ajuntament de Districte ens va informar en el seu moment que 
tenien tots els projectes que estaven relacionats amb aquesta activitat paralitzats, però 
veiem i hem observat que s’han seguit donant permisos d’obertura al nostre districte. Ja són 
més: carrer Nicaragua 75, Joan Gamper 15, etc. En un radi de 300 metres tenim al voltant 
uns deu clubs. Realment aquest Ajuntament és capaç de complir el que diu? No ens creiem 
res de res. Una observació: vostès creuen que la col·locació dels nassos per valorar les 
olors han de ser de la manera que són? És a dir, ha d’haver una persona les 24 h d’esperar 
si fa olor o no per connectar aquests aparells a la llum? Senyors, això sembla d’un país 
tercermundista. A la nostra finca segueixen tenint olors de marihuana i dit local es dedica a 
la venda en taulell. Nosaltres no som detectius, som veïns perjudicats. Quina solució ens 
proposen que sigui realment creïble? Atentament, Marqués de Sentmenat 67.» 
 
Abans de continuar, el president fa dos aclariments al senyor Guillumet. Respecte a la 
protecció de dades, ell únicament fa lectura dels drets dels assistents tal com informen els 
serveis jurídics. Pel que fa als horaris, els polítics assumeixen que no tenen dret de 
conciliació, però hi ha molts altres treballadors que fan possible que es pugui celebrar 
l’Audiència Pública i és difícil complir amb la conciliació de les persones que treballen des de 
les vuit del matí. Així i tot, quan es recuperi la normalitat, ho traslladarà a la junta de 
portaveus per tractar de conciliar els interessos de la ciutadania i dels treballadors de 
l’Ajuntament. A més, recorda que quan es feien actes de participació més tard també hi 
havia queixes de persones que no podien assistir-hi. Finalment, cedeix la paraula al regidor. 
 
El regidor coincideix amb el senyor Guillumet pel que fa al palau de Pedralbes. Quant al 
conveni, està exhaurit i és el moment de pensar en el futur dels jardins de Pedralbes. 
Immediatament després de la constitució del nou govern de la Generalitat, el regidor va 
enviar una carta a la consellera de la Presidència encoratjant-la a reunir la comissió bilateral 
del palau de Pedralbes. Es va fer una primera reunió a l’estiu per abordar l’agenda i la 
situació del palau de Pedralbes. Confirma que hi ha la voluntat de traslladar-hi la Casa Àsia i 
de treballar amb la Unió per la Mediterrània, que ja hi té seu. Hi ha espais en mal estat que 
han de ser rehabilitats. Informa que, amb posterioritat a la comissió, es reuniran els 
responsables de patrimoni de la Generalitat i de l’Ajuntament per abordar la situació 
patrimonial i l’estat dels jardins i el palau de Pedralbes. Manifesta la voluntat de fer un pla de 
cap a on han d’anar els jardins i el palau. Recorda que el palau és seu institucional del país i 
s’hi realitzen actes institucionals que tenen uns requeriments. Hi ha un compromís que els 
jardins restin oberts. Cal un estudi econòmic de quant val rehabilitar-ho tot. S’ha posat sobre 
la taula la possibilitat de fer un pla director i s’ha ofert a la Generalitat que l’Ajuntament qui el 
financi. Respecte a obrir a les vuit, traslladaran la petició a la Generalitat. Quant a les rates, 
es va fer un primer requeriment verbal i es farà un segon requeriment per escrit. Hi ha una 
proposta per desenvolupar una activitat en el marc de la campanya de Nadal. No li consten 
atraccions o paradetes, sinó un espectacle de llum. Això està en diàleg amb la Generalitat i 
s’està valorant. Amb referència al festival de Pedralbes, enguany les queixes per soroll han 
estat molt menors. Hi va haver algunes trucades a la Guàrdia Urbana durant els moments 
d’evacuar el festival. L’Associació de Veïns de Pedralbes els hi va fer arribar que havia 
funcionat raonablement bé. El regidor expressa que no és tolerable fer una assignació a dit 
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en cap moment i han complert escrupolosament amb la legalitat. Va heretar un conveni del 
seu predecessor que s’exhauria el 2021 i és el moment de parlar del futur. 
 
Amb relació a allò plantejat per la senyora Adela Agelet, explica que abans es feia una 
sol·licitud, l’Ajuntament la tramitava, i es responia. L’Ajuntament no donava l’abast i el 2011 
hi va haver una modificació legislativa al Parlament de Catalunya que va canviar el sistema. 
A partir d’aquest moment, els privats poden comunicar i obrir mentre l’Ajuntament va 
treballant. Quan tothom fa bé la seva feina el sistema és fantàstic, però quan hi ha una mala 
praxi genera queixes, molèsties i inspeccions. La gran majoria de comunicats són correctes, 
però a vegades hi ha mala praxi. Pel que fa al parc de les Corts, agraeix que es reconegui 
l’esforç del procés participatiu del 2018. Efectivament, l’Institut Municipal d’Urbanisme, amb 
el dossier de conclusions, encarrega el projecte executiu, que l’ha de fer l’arquitecte. Aquest 
projecte té el seu moment d’exposició pública, presentació d’al·legacions, i licitació. Segons 
els informes, de 10.000 metres quadrats del parc, 7.500 són verd. El compromís amb el verd 
és total. El projecte respecta els antics vials de la colònia Castells per recordar el que allà hi 
havia. Hi ha veïns que estan molt a favor del parc i altres que no, cosa que lamenta, però és 
el que es va pactar el 2018. Si es va fer un procés participatiu de moltes hores i es va arribar 
a unes conclusions, s’han de tirar endavant. Afegeix que tots els espais necessiten 
manteniment i no es regeneren sols. Demana deixar créixer els arbres al parc de Margarita 
Riviere. Si hi ha manca d’ombra és perquè els arbres es van plantar fa només un any.  
 
Quant a la intervenció de la senyora Josefa Balduque, el regidor explica que a les Corts no 
hi ha cap carrer que participi del projecte Obrim Carrers. Es respondrà a les qüestions que 
entrin per registre. 
 
Sobre la intervenció del senyor Salvador Julve, va sortir una sentència que tomba el Pla 
Especial Urbanístic sobre clubs cannàbics. Avui, un nou club cannàbic no pot obrir, però 
poden intentar obrir un local social d'ús privat. En aquest club privat no es pot vendre ni 
consumir, i aquesta és l’arma que han de fer servir els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia 
Urbana. Això obre la via del delicte contra la salut pública. Abans hi havia un Pla Especial 
Urbanístic que ho regulava, ara ja no, i no sap què passarà amb aquells que tenien llicència 
de club cannàbic. Això està sobre la taula dels juristes i els tècnics. 
 
El president dona la paraula al senyor Joan Hernández, que intervé telemàticament. 
 
El senyor Hernández dona suport a allò que han dit els altres veïns. En un parc de ciment, a 
l’estiu, la temperatura arriba als 47 graus, i sota l’ombra de l’arbre 27. Assegura que, com ja 
ha explicat altres vegades, els arbres morts dels escocells no es canvien, tampoc es 
replanten els jardins, hi ha escocells buits, l’Ajuntament tapa els escocells amb panots 
perquè no es vegin, i que l’any passat el regidor també va dir que a la primavera es 
plantarien arbres. Pensen que hi ha un 7% d’arbres que manquen a la Ciutat. Demana que 
es faci una gran plantada d’arbres que sigui sostenible i no plantin sempre arbres petits. Hi 
ha arbres magnífics que tenen molts anys, dels quals al web només hi ha catorze, i el 
Districte no n’ha posat cap més. Explica que els jardins de Torre Girona estan bruts i 
descuidats. També diu que han fet una destrossa a Pedralbes, a Can Capellanets, a la 
Maternitat, i a Can Planes. A Torre Rodona, com que està abandonat, van treure unes 
persones que intentaven entrar-hi. Els serveis del Princesa Sofía haurien de preocupar-se 
que no entrin ocupes al seu patrimoni. Pel que fa a la neteja, cada any la Ciutat està més 
bruta i deixada. Coincideix amb la senyora Ana Ramon en el tema del Barça. Ho pateix tota 
la zona i sembla com si no passés res. No veu que hi hagi prou mitjans per aturar-ho i pot 
portar problemes. Afirma que el regidor no vol parlar amb ells, ja que fa dos anys que 
demana que els informi i se’ls deixi participar, però no passa. Entén la senyora Adela quan 
diu que la participació no serveix de res i posa com a exemple la participació de l’Espai 
Barça, on encara estaven parlant de com havia de ser i a les notícies deien que l’Ajuntament 
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havia arribat a un acord amb els veïns. Pel que fa a les cuines fantasma, no s’ha respost 
sobre la d’Arístides Maillol 21. Els veïns estan molt preocupats. La llei òmnibus no diu res 
sobre que es pugui fer un comunicat si hi ha un canvi d’ús. Demana que s’obri aquest debat. 
Quant a treure els cotxes de la ciutat, qüestiona l'organització tècnica. Només a la maternitat 
hi ha 400 persones que van a treballar en cotxe i no agafen el transport públic. També 
demana que passin per la travessera per veure bicis, motos i patinets circulant a tota 
velocitat, i la Guàrdia Urbana passa, però no els para mai. Al carrer Mejía Lequerica van a 
80 km/h per passar el semàfor, es va dir que hi aniria la Guàrdia Urbana, i es va dir que se’ls 
informaria, però ningú ha trucat. Explica que al Districte hi ha onze hospitals i qualifica de 
bogeria que la gent de tota la Ciutat hagi de venir. Finalment, els darrers mesos ningú del 
Districte els ha trucat per donar-los informació. Pensa que el Govern té la responsabilitat que 
les entitats participin i d’informar, i no ho estan fent. 
 
A continuació, el president demana que es llegeixi la intervenció del senyor Pérez Salvador. 
 
La gestora llegeix la intervenció del senyor Jesús Pérez Salvador: 
 
«Necessito saber si és legal que una empresa que està fent uns treballs al subsol del carrer 
Arizala tapi amb la seva bastida tot l’aparador del meu negoci i no doni cap explicació. És 
l’Ajuntament del districte qui ens ha de cercar una solució al motiu abans citat?» 
 
El president cedeix la paraula al regidor per respondre a les últimes intervencions. 
El regidor comenta que, en la mesura que s’apliqui el sentit comú i es facin intervencions 
ajustades a la realitat, serà més senzilla la comprensió i més fructífer el debat. Demana al 
senyor Hernández que no se senti obligat a intervenir en totes les Audiències Públiques, ja 
que no ha aportat cap tema nou i només ha fet la crònica dels temes que ja havien sortit. 
Està en el seu dret de fer-ho, però ja ha respost a les coses que ha anat citant. Discrepa de 
qualificar de destrossa com s’ha dit dels parcs. Ha parlat moltes vegades del Barça. Quan va 
canviar de junta, el Barça va fer una ronda de contactes amb els diferents responsables 
municipals, començant per l’alcaldessa, seguint par la tinent d’alcalde Janet Sanz, el mateix 
regidor i el regidor d’esports. El dia que hi hagi una proposta substancial de reforma la 
posaran sobre la taula, i es discutirà quan la tinguin. És probable que hagi de passar per 
referèndum de la mateixa entitat. Finalment, subratlla que, en arribar, l’actual Govern 
Municipal van fer un plantejament de respectar els acords fets en el passat. Si ja hi ha un 
planejament aprovat, l’interès ciutadà és que s’executi ràpidament. El Barça ha viscut una 
crisi institucional i econòmica greu. Se’ls ha exigit acabar les obres aturades durant la Covid 
i han respost favorablement. Se’ls ha fixat com a prioritat Joan XXIII i Menéndez y Pelayo. El 
Barça està complint amb el que demana l’Ajuntament i, quan hi hagi elements substancials, 
se'n parlarà. 
 
A continuació, quant a la pregunta del senyor Jesús Pérez, el regidor esmenta que estaven 
tapant alguns comerços i ja s’ha fet un requeriment. 
 
El president dona dos minuts a cada veí per repreguntar o demanar aclariments. 
 
El senyor Hernández insisteix que es van comprometre a enviar la Guàrdia Urbana a Mejía 
Lequerica perquè hi anaven a 80 km/h i demana resposta. També pregunta per la cuina 
fantasma del restaurant Tipus. Considera útil que la gent sàpiga que hi ha deu hospitals. 
Demana que es compleixi amb la paraula donada i es plantin arbres a tota la Ciutat. 
 
El senyor Guillumet pregunta pel centre cívic i la seva possible ubicació al local de La Caixa. 
 
El regidor explica que van contactar amb el gestor de patrimonis de La Caixa. Van quedar 
que, en el moment que decidissin quina sortida donarien al local, els avisarien. Ara com ara 
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el local no s’ha posat a la venda. Ells saben que hi ha la disposició d’escoltar una proposta. 
Els gestors de patrimoni de les entitats bancàries no són ràpids i La Caixa no s’ha decidit. 
Estaran atents. Respecte del centre cívic, si es fa un pla director del palau de Pedralbes, 
cosa que ell voldria, s’ha de posar sobre la taula. El palau de Pedralbes és una seu 
institucional important. També hi haurà d’haver equipaments de ciutat, però també 
equipaments de proximitat. Entre tots hauran de treballar sobre quines disponibilitats hi ha. 
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 19:36 h hores, aixeca 
la sessió, la qual cosa certifico. 
 
Vist i plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
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	Aclareix que segons la informació del dia 14, la caserna del Bruc perd totes les possibilitats per dificultats amb el Ministeri de Defensa i l'opció de les pistes universitàries és la que pren més força. Tot seguit, llegeix la pregunta:
	«Ha rebut l’Ajuntament de Barcelona, a través d’aquest Districte de les Corts o del departament d’Informació i Documentació de la gerència d’Ecología Urbana i gerència adjunta d’Urbanisme, consultes, sol licitud de certificació o informe urbanístic, p...
	El senyor Juan Luis explica que durant els mesos d’agost i setembre s’ha tallat la circulació al carrer d’Anglesola, dins d’un pla per evitar trànsit als patis de les escoles. Aquest tall ha significat desviar el trànsit per la zona de vianants. Vol s...
	El senyor Francesc Pou s’afegeix a la queixa del senyor Juan Luis. Creu que és desvestir un sant per vestir-ne un altre. El trànsit del carrer d’Anglesola s’ha desviat a l’interior de la zona de vianants creant un circuit d’una certa complexitat, de m...
	El senyor José Pérez planteja peticions referides al desviament del trànsit a la carretera de Collblanc, pel tram de travessera de les Corts entre el parc de la Marquesa i Arístides Maillol. Veuen molt malament aquest canvi i demanen anul lar aquest d...
	El senyor Jordi Gràcia, veí del passatge de Xile, explica que s’han assabentat que s’hi instal larà un supermercat fantasma. No s’hi pot entrar i la gent fa comandes per internet. El passatge de Xile és residencial, on tenen prioritat els vianants. Hi...
	El regidor, pel que fa al Clínic, comenta que la informació publicada a La Vanguardia és certa. L’Ajuntament de Barcelona, amb el CatSalut, i l’Hospital Clínic, ha encarregat un informe a un arquitecte i urbanista per trobar una solució a la necessita...
	Respecte al nucli antic de les Corts i les escoles, informa que encara s’han de fer ajustos. Es desvia el trànsit d’Anglesola per Joan Gamper i es veuen conductors despistats. Han demanat als tècnics de via pública i a la Guàrdia Urbana com reordenar ...
	Pel que fa a travessera de les Corts, han rebut algunes queixes. Ha estat una intervenció de l’Ajuntament de l’Hospitalet. El trànsit que anava per carretera de Collblanc, ara entra a travessera de les Corts. Expressa la seva comprensió davant del mal...
	Quant al supermercat, acostuma a passar que el propietari comença la campanya publicitària abans d’entrar la llicència d’activitat. La llicència encara no ha entrat al districte i els serveis d’inspecció estaran a l’aguait perquè no obri sense llicènc...
	A continuació, el president cedeix la paraula al senyor Andrés Quílez.
	El senyor Andrés Quílez, president de l'Associació de veïns de Sant Ramon, expressa un dubte sobre el súper fantasma. A la reunió que van tenir al Districte, se’ls va dir que es podria obrir enviant la notificació al moment, en comptes de demanar la l...
	El senyor David Josa comenta que la travessera és un niu de fum d’ençà que s’ha fet el carril per la banda de l’Hospitalet. Considera molt lleig que no se’ls va informar. Se’n va assabentar perquè un veí li ho va enviar per WhatsApp. Creu que el barri...
	La gestora llegeix la intervenció del senyor Sergi Domingo:
	«Referent al projecte de macrocuina fantasma industrial. Aquest estiu diferents mitjans de comunicació han informat sobre reunions periòdiques amb l’Ajuntament i l’empresa promotora (Cooklane) i sobre la intenció de l’empresa de tirar endavant amb la ...
	Quant a les macrocuines, la senyora Ana Ramon, presidenta de l’Associació de Veïns, explica que cada vegada queda menys i la cosa està aturada. Necessiten que es tregui la xemeneia i el terrat torni a estar com abans. Tenen por que a última hora se su...
	El regidor manifesta que tots viuen a les Corts i en coneixen la realitat material i social. Creu que es pot ser exigent, però convé tenir un debat més assossegat per fer-lo constructiu.
	Pel que fa a les llicències, el procediment consisteix en el fet que el privat ha de comunicar a l’Ajuntament la voluntat d’obrir i en quines condicions. En el moment que ho comuniqui, podrà obrir. El comunicat de llicència no ha entrat. Quan ho faci ...
	Amb relació als 39 arbres que falten, no hi ha voluntat a l’Ajuntament de treure arbres, al revés, el compromís és fer més verda la ciutat, però hi ha molts motius que poden justificar la retirada d’un arbre. Parcs i Jardins es preveu una campanya de ...
	Prenen nota del que s’ha comentat sobre la paret del Laietà. Hi enviaran la brigada de manteniment perquè s’ho mirin i, si cal, planifiquin una intervenció. Si hi ha mobiliari urbà que necessiti una mà de pintura, es farà.
	També prenen nota del que s’ha dit de l’autoescola i la Guàrdia Urbana els anirà a visitar. Des del marc de la policia de barri es poden plantejar solucions. És evident que l’aparcament en doble fila no està autoritzat i hi ha marge d’actuació.
	Quant a la travessera de les Corts, no considera que fer passar el trànsit per Cardenal Reig sigui una opció. Han de seure com més aviat millor amb l’Ajuntament d’Esplugues. Tot i que la gestió l’ha feta l’Ajuntament de l’Hospitalet, la solució passa ...
	Amb referència a allò dit pel senyor David Josa, el regidor pren nota del que ha comentat de travessera de les Corts 37. Pel que fa a patinets i bicicletes, la Guàrdia Urbana està molt a sobre d’aquests vehicles. Des de principis d’any s’han posat 975...
	S’han fet dues reunions entre l’operador i l’Àrea d’Ecologia Urbana, a les quals el regidor no va participar. Van acordar amb el veïns que quan hi hagués una proposta en parlarien, però encara no n’hi ha cap. Es va informar els veïns que s’havien pres...
	Sobre els locals ocupats i l’incivisme a l’entorn, el regidor manifesta que els Mossos d’Esquadra ja n’estan al cas. Han de requerir novament a la propietat. Els processos de desnonament funcionen bé quan la propietat s’hi implica, si no gestionem la ...
	El dispositiu de la Guàrdia Urbana del Barça ja està funcionant. Tot i l’aforament limitat, ja han dimensionat el dispositiu per poder respondre a la realitat. Segons la normativa Covid es pot anar pel carrer sense mascareta i poc poden fer al respect...
	Tot seguit, el president cedeix la paraula al senyor Josep Maria Guillumet.
	El senyor Guillumet dona autorització verbal per la protecció de dades, però no sap si s’hauria de fer un document prèviament. Planteja que l’Audiència Pública es faci més tard, ja que a les 17 h molts veïns no hi poden assistir. Quant al palau de Ped...
	La senyora Adela Agelet s’afegeix a allò dit del passatge de Xile. Manifesta que estan molt preocupats pel tema de les cuines. Això comença perquè les obres es poden començar només amb un comunicat. Fa molt mal al barri i crea mala opinió de la gestió...
	La senyora Josefa Balduque agraeix la possibilitat d'intervenir com a membre de la Comissió de Seguiment del barri de la Font de la Guatlla-Magòria, districte de Sants-Montjuïc. No intervindrà sobre altres temes, però sí sobre les coses que tenen en c...
	El president comunica que el senyor Julve no ha pogut arribar per un problema de salut i li desitja una ràpida recuperació.
	Tot seguit, la gestora llegeix la intervenció del senyor Julve:
	«Degut a diferents problemes de salut (no Covid) m’ha estat impossible seguir les últimes Audiències Públiques. Em centraré en el problema que preocupa a la ciutadania de les Corts: els clubs cannàbics. L’Ajuntament de Districte ens va informar en el ...
	Abans de continuar, el president fa dos aclariments al senyor Guillumet. Respecte a la protecció de dades, ell únicament fa lectura dels drets dels assistents tal com informen els serveis jurídics. Pel que fa als horaris, els polítics assumeixen que n...
	El regidor coincideix amb el senyor Guillumet pel que fa al palau de Pedralbes. Quant al conveni, està exhaurit i és el moment de pensar en el futur dels jardins de Pedralbes. Immediatament després de la constitució del nou govern de la Generalitat, e...
	Amb relació a allò plantejat per la senyora Adela Agelet, explica que abans es feia una sol licitud, l’Ajuntament la tramitava, i es responia. L’Ajuntament no donava l’abast i el 2011 hi va haver una modificació legislativa al Parlament de Catalunya q...
	Quant a la intervenció de la senyora Josefa Balduque, el regidor explica que a les Corts no hi ha cap carrer que participi del projecte Obrim Carrers. Es respondrà a les qüestions que entrin per registre.
	Sobre la intervenció del senyor Salvador Julve, va sortir una sentència que tomba el Pla Especial Urbanístic sobre clubs cannàbics. Avui, un nou club cannàbic no pot obrir, però poden intentar obrir un local social d'ús privat. En aquest club privat n...
	El president dona la paraula al senyor Joan Hernández, que intervé telemàticament.
	El senyor Hernández dona suport a allò que han dit els altres veïns. En un parc de ciment, a l’estiu, la temperatura arriba als 47 graus, i sota l’ombra de l’arbre 27. Assegura que, com ja ha explicat altres vegades, els arbres morts dels escocells no...
	A continuació, el president demana que es llegeixi la intervenció del senyor Pérez Salvador.
	La gestora llegeix la intervenció del senyor Jesús Pérez Salvador:
	«Necessito saber si és legal que una empresa que està fent uns treballs al subsol del carrer Arizala tapi amb la seva bastida tot l’aparador del meu negoci i no doni cap explicació. És l’Ajuntament del districte qui ens ha de cercar una solució al mot...
	El president cedeix la paraula al regidor per respondre a les últimes intervencions.
	El regidor comenta que, en la mesura que s’apliqui el sentit comú i es facin intervencions ajustades a la realitat, serà més senzilla la comprensió i més fructífer el debat. Demana al senyor Hernández que no se senti obligat a intervenir en totes les ...
	A continuació, quant a la pregunta del senyor Jesús Pérez, el regidor esmenta que estaven tapant alguns comerços i ja s’ha fet un requeriment.
	El president dona dos minuts a cada veí per repreguntar o demanar aclariments.
	El senyor Hernández insisteix que es van comprometre a enviar la Guàrdia Urbana a Mejía Lequerica perquè hi anaven a 80 km/h i demana resposta. També pregunta per la cuina fantasma del restaurant Tipus. Considera útil que la gent sàpiga que hi ha deu ...
	El senyor Guillumet pregunta pel centre cívic i la seva possible ubicació al local de La Caixa.
	El regidor explica que van contactar amb el gestor de patrimonis de La Caixa. Van quedar que, en el moment que decidissin quina sortida donarien al local, els avisarien. Ara com ara el local no s’ha posat a la venda. Ells saben que hi ha la disposició...
	Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 19:36 h hores, aixeca la sessió, la qual cosa certifico.
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