Districte de les Corts
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Pl. Comas, 18, 1r
08028 Barcelona
93 402 70 00
serveisjuridicslescorts@bcn.cat
www.lameva.barcelona.cat/lescorts

ACTA NÚM. 1/2021
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 febrer de 2021 i essent les 17.00 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 de
l’Il·lustríssim Senyor Joan R. Riera Alemany, regidor del Districte de les Corts, en substitució
del regidor president, senyor Francisco Sierra, que ha excusada la seva absència atès que
havia d’assistir a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament. També es troben
presents la gerent del Districte, la senyora Sara Jaurrieta Guarner, i la senyora Mercè
Auleda, 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 el president del Consell
i de l’Audiència Pública de les Corts, el Sr. Francisco Sierra, no podrà participar en la sessió
perquè ha d’assistir a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament. Indica que
seguiran el mateix format que en la sessió anterior i recorda que l’emergència sanitària fa
que l’Audiència Pública no es pugui celebrar de forma presencial, de manera que es fa
telemàticament i s’emet per streaming a través de la pàgina web i del canal de YouTube del
Districte. A més, explica que les entitats i els ciutadans que han demanat la paraula ho han
fet a través de la plataforma Decidim. Afegeix que agruparan les intervencions de cinc en
cinc i que respondran per blocs, intentant aportar la màxima informació possible a
cadascuna de les qüestions.
Tot seguit, llegeix el nom de les cinc primeres persones que intervindran en la sessió: el Sr.
Josep Fusté Boronat, la Sra. Adela Agelet, el Sr. Josep Maria Guillumet, el Sr. Francisco
Mena i el Sr. Genís Domínguez.
La secretària, un cop constatada l’absència del Sr. Josep Fusté, llegeix les preguntes de la
Sra. Adela Agelet:
«Benvolguts, davant la possibilitat de no poder connectar-me en la propera convocatòria de
l’Audiència Pública de les Corts, us faig arribar aquestes qüestions que són motiu de
preocupació dels veïns: el regidor ha considerat com exigir la protecció de Can Capellanets
de la intempèrie tan agressiva aquest hivern a l’Arquebisbat de Barcelona, titular de la
propietat? Són un edifici i uns jardins catalogats i la conservació recau sobre el tenidor.
L’Ajuntament ha de vetllar pel compliment dels articles 10 i 11 del Capítol Tercer de
l’Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de
Barcelona, i tota la demora causa major degradació, engrandint cost i dificultats de la seva
reconstrucció.
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»Sobre les cuines del carrer Felipe de Paz. Hi ha locals a les Corts que amb motiu de la
pandèmia poden quedar un temps sense aplicacions. Els veïns estan alarmats per l’intent
d’instal·lació d’una empresa industrial que genera sorolls, trànsit a tota hora, etcètera,
incompatible amb la zona residencial de vies ajustades i proximitat dels edificis, i amb
activitats de gran format. Són les dites cocinas fantasma al carrer Felipe de Paz. Tothom
pensa que també podria ocórrer a la finca on viu. Sembla una situació nova i cal generar
legislació reguladora que asseguri els drets veïnals al descans, seguretat dels edificis i vials,
etcètera, si és que no hi ha la facilitat de difusió.»
El president cedeix la paraula al Sr. Josep Maria Guillumet.
La Sra. Ivonne Muñiz demana poder intervenir com a representant de l’Associació de Veïns
de la Zona Universitària en substitució del Sr. Guillumet, que n’és el president.
Exposa que arran de l’anunci del tancament de l’oficina de la Caixa del carrer Trias i Giró 11,
cantonada Alfambra, i de la designació com a oficina de referència de la situada al carrer
Pedro Pons 14-16, s’ha fet palesa més que mai la falta de transport públic per comunicar el
barri de Zona Universitària amb la zona comercial al voltant de la plaça del Mirall de
Pedralbes, que és la zona comercial més propera. Pregunta si l’Ajuntament té previst fer-hi
alguna cosa, ja que en aquests moments les persones grans del barri han de fer una
caminada de 15 minuts d’anada i 15 de tornada per poder arribar a la nova oficina, atès que
no hi ha cap alternativa, a banda d’agafar un transport públic que passi per la Diagonal i
després pugi pel carrer Doctor Ferran o el carrer Capità Arenas, la qual cosa és molt
feixuga.
D’altra banda, assenyala que en el tram de la Diagonal entre el metro de la línia 3 Zona
Universitària i el Palau de Pedralbes, hi ha una zona enjardinada al cantó muntanya, que
creu que va ser dissenyada per Rubió i Tudurí, per on passen bicicletes, patinets i tota mena
de ginys a gran velocitat, la qual cosa posa en perill la integritat física de la gent que hi
passeja. En aquest sentit, pregunta si l’Ajuntament té pensat segregar aquesta zona i
separar els vianants de la gent que es desplaça en bicicleta o patins, i fa referència a un
projecte que preveia fer-los passar pel lateral de la Diagonal.
El Sr. Francisco Mena assenyala que plantejarà set qüestions en nom de l’Associació de
Veïns de la Zona Universitària. En primer lloc, fa referència al soroll de l’autobús V1, que ara
han fet passar pel carrer González Tablas de pujada. No entén per què puja per aquest
carrer, atès que no dona cap servei, i no per Gran Capità, ja que d’aquesta manera faria
més servei a la universitat i s’estalviarien el soroll cada vegada que puja.
Tot seguit, planteja la qüestió del control semafòric entre l’avinguda de l’Exèrcit i González
Tablas. Explica que molts vehicles que van de l’avinguda de l’Exèrcit a la Diagonal se salten
contínuament el semàfor, tal com fa anys que denuncien, per la qual cosa demana un
control fotogràfic d’aquests semàfors. A més, constata que la situació s’ha agreujat amb els
vehicles de mobilitat personal.
D’altra banda, fa referència al soroll de les activitats militars, que també fa anys que
denuncien. Afirma que n’estan farts i que no entenen per què hi ha d’haver tants càntics,
cornetes i exercicis militars per la vorera de González Tablas.
A continuació planteja el problema del descontrol dels vehicles de mobilitat personal que
circulen per les voreres del barri, inclosa la rambleta entre Econòmiques i Keynes.
Assenyala que està plena d’irresponsables que van a gran velocitat. Tenint en compte que a
la zona no hi ha carril bici, afirma que, segons el reglament aprovat fa poc, haurien de
circular per la calçada i no per la vorera.
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Tot seguit, pregunta quina solució es donarà al carril bici que va pel carrer dels Cavallers i
acaba a González Tablas.
També fa al·lusió a la demanda que han plantejat diverses vegades de substituir, en el
creuament de Keynes i Jordi Girona, el semàfor actual per una petita rotonda que facilitaria
molt el trànsit.
Per acabar, insisteix en la petició de posar un semàfor per girar de l’avinguda de l’Exèrcit
cap a González Tablas en pujada quan el semàfor de baixada està obert, ja que no hi ha
cap incompatibilitat de semàfors entre els dos moviments.
El Sr. Genís Domínguez exposa que a Barcelona hi ha un problema de contaminació i un
excés de vehicles contaminants, per la qual cosa la ciutat vol donar preferència a la mobilitat
activa, a peu i en bicicleta. En relació amb això, manifesta que a les Corts tenen autopistes
urbanes com el carrer Berlín, que encara no compta amb carril bici i té unes voreres
ridícules comparades amb l’espai que ocupen els cotxes. Així mateix, assenyala que hi ha
molts semàfors que penalitzen els vianants, com a l’avinguda Tarradellas, i moltíssimes
motos que ocupen la vorera i que fan que no s’hi pugui caminar.
Al seu parer, és del tot incomprensible que encara hi hagi alguns creuaments en carrers
sense passos de vianants, de manera que per creuar d’un costat a l’altre s’ha de passar per
tres semàfors, i posa els exemples dels creuaments de Nicaragua amb Berlín, de
Travessera de les Corts amb Equador o de Berguedà amb Travessera de les Corts.
Considera que no té cap sentit que, si es vol fer un trajecte caminant, al final s’hagin de
creuar diversos semàfors per travessar un sol carrer. Per tant, pregunta per què no hi ha
aquests passos de vianants i si es podrien posar.
El president respon a la Sra. Agelet que ha plantejat molt bé la qüestió i corrobora que,
segons l’ordenament jurídic, el propietari d’un element patrimonial és el responsable de la
seva conservació. Explica que l’Ajuntament de Barcelona, a l’hora de protegir el patrimoni
que està en mans de privats, fa ordres administratives de conservació, i assenyala que
l’Arquebisbat de Barcelona ja té un expedient obert sobre la protecció de Can Capellanets.
En aquest sentit, explica que fa uns mesos ja li van imposar una primera multa coercitiva per
incompliment de l’ordre de conservació i que se n’està tramitant una altra. Manifesta que
faran inspecció i, si cal, tornaran a fer el requeriment. En aquest cas, indica que hi ha dues
opcions: o hi responen positivament o tornaran a aplicar-los una sanció que pot arribar fins
als 3.000 euros. A més, afirma que es poden posar multes coercitives fins que el titular no
doni compliment a l’ordre, tot i que creu que la titularitat té una certa motivació per donar
resposta als requeriments.
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Muñiz en relació amb el transport públic, explica que el
dia anterior, en el marc del Consell de Barri de Pedralbes, van tractar la qüestió de l’estudi i
la millora de la mobilitat, tant pública com privada, entre la zona residencial de Zona
Universitària i la zona comercial del Mirall de Pedralbes. Considera que és una qüestió que
cal treballar en la Taula de Mobilitat del Districte, la taula tècnica on, conjuntament amb els
diferents operadors de mobilitat, es tiren endavant les millores i les reformes en mobilitat. En
qualsevol cas, pren nota de la qüestió i assenyala que haurien de parlar amb TMB per
estudiar i replantejar el bus de barri 113, per tal que facin un estudi de la demanda i de com
podria millorar-se substancialment.
En relació amb els jardins de la Diagonal als quals ha fet referència, respon, enllaçant també
amb una qüestió que plantejava el Sr. Mena, que el 2021 està en fase de redacció un nou
projecte executiu per reformar el carril bici de la Diagonal, un dels primers que es van fer a
Barcelona. Afirma que l’Ajuntament està treballant per segregar els carrils bici a tota la
ciutat, i el de la Diagonal no n’ha de ser una excepció. Reitera que actualment estan
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treballant en la redacció del projecte, que segurament podran executar el 2022, i que inclou
qüestions com la connexió amb Esplugues i els tres trams de secció diferent del costat
muntanya de la Diagonal, que requereixen intervencions diferents.
Respecte als vehicles de mobilitat privada als quals feia referència el Sr. Mena, respon que
és una de les qüestions prioritàries per a la bona convivència ciutadana. En aquest sentit,
constata que la Guàrdia Urbana hi està molt amatent i explica que des de començaments
d’any ja s’han posat més de 114 sancions a patinets i bicicletes, a les quals cal sumar tota la
funció pedagògica que fa la Guàrdia Urbana abans d’arribar a les multes.
Quant a la qüestió dels sorolls que genera l’autobús V1, afirma que en pren nota per
treballar-ho també en el marc de la Taula Tècnica de Mobilitat.
En relació amb el control fotogràfic dels semàfors de González Tablas amb l’avinguda de
l’Exèrcit, respon que també ho han de mirar. Explica que els controls semafòrics normalment
estan situats a la xarxa bàsica, a les vies principals de la ciutat. Atès que es troben davant
d’una proposta un pèl atípica, manifesta que haurien de consultar amb la Guàrdia Urbana
quines són les dades d’incompliment i de sanció per saber si la intervenció estaria
justificada, i posteriorment caldria fer la petició als Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament. De
tota manera, insisteix que primer cal fer una anàlisi des de la Unitat de Trànsit de la Guàrdia
Urbana per saber quina és la sinistralitat i la indisciplina viària en aquesta zona.
Pel que fa al soroll de les activitats militars, diu que en primer lloc haurien de mirar quin és
l’interlocutor municipal amb la caserna del Bruc i programar una reunió per poder tractar la
qüestió.
El Sr. Francisco Mena creu que l’Associació de Veïns també hauria de participar en la
reunió.
El president li respon que en primer lloc ha de ser l’Ajuntament qui es reuneixi amb
l’interlocutor i que, posteriorment, ja veuran si poden plantejar una reunió amb l’Associació
de Veïns. En qualsevol cas, manifesta que si la primera estratègia no té èxit, en poden
continuar parlant tantes vegades com calgui.
Pel que fa a la qüestió dels patinets, indica que l’ha respost conjuntament amb la pregunta
que plantejava la Sra. Muñiz. Assenyala, però, que hi ha tota una feina pedagògica que cal
fer amb els conductors d’aquest tipus de vehicles, ja que la norma és relativament recent i
cal anar incorporant el canvi d’hàbits.
D’altra banda, en relació amb el carril bici de Cavallers i González Tablas, explica que la
continuació del carril bici del carrer Cavallers es va pensar com una connexió amb el parc de
Cervantes. Per tant, assenyala que la urbanització de Manuel Ballbè i la continuació
d’aquest carril també s’ha de programar conjuntament amb el Districte de Sarrià, de manera
que es generarà una artèria horitzontal a tota la zona alta de la ciutat. Afegeix que prenen
nota del tema i que el treballaran.
Per acabar, pel que fa a la qüestió de substituir un semàfor per una rotonda a Jordi Girona,
respon que és un tema que han de tractar a la Taula de Mobilitat amb la Guàrdia Urbana i el
tècnic de Mobilitat per tal que en facin un estudi tècnic. Assegura que la substitució d’un
semàfor per una rotonda és una intervenció de vialitat que l’Ajuntament no valora ni
positivament ni negativament. En aquest sentit, creu que cal posar en la balança què aporta
cadascuna de les dues opcions. Per tant, indica que són els tècnics els qui ho han de
treballar per fer-ne una valoració, tot i que assenyala que recullen la proposta amb interès.
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Tot seguit, llegeix el nom de les persones que intervindran a continuació: el Sr. Fidel
Espiérrez, el Sr. Salvador Tous, el Sr. Francisco Casterás i el Sr. Josep Maria Guitart.
Atès que el Sr. Espiérrez i el Sr. Tous no són presents a la sessió i els han fet arribar
preguntes per escrit que llegiran més tard, dona pas al Sr. Francisco Casterás.
El Sr. Francisco Casterás explica que a les terrasses i restaurants es veuen moltes persones
sense mascareta, parlant i rient. Com que els aerosols són partícules que poden estar des
de minuts fins a hores a l’aire, suggereix col·locar tres o quatre cartells que avisin que està
prohibit parlar sense mascareta i que cal ser responsables. Creu que podrien estar en
només un idioma, el català, perquè així les lletres fossin més grans i es poguessin veure bé.
A més, assenyala que ha parlat amb persones assegudes a terrasses i que els ha preguntat
per què no portaven mascareta. Diu que li han respost que perquè estaven bevent en un
bar, com si això ja els dispensés d’haver de dur-la. Manifesta que si hi hagués una mica de
corrent d’aire i algú estigués contagiat, estaria escampant aquestes micropartícules.
Considera que la seva petició no costaria gaires cèntims, ja que es podria resoldre amb uns
cartells senzills DN4, i indica que haurien de dur l’anagrama de l’Ajuntament perquè
tinguessin un caràcter oficial.
El president comenta que llegiran les preguntes de les persones que no són presents a la
sessió i que a continuació donarà resposta a les diferents intervencions, inclosa la del Sr.
Domínguez.
La secretària llegeix la intervenció del Sr. Fidel Espiérrez:
«Expropiació dels terrenys del carrer Pintor Ribalta 10-12 i 14-16. En el darrer Consell
Plenari de les Corts, el novembre de 2020, vaig formular una pregunta sobre la situació de
l’expropiació dels terrenys del carrer Pintor Ribalta 10-12 i 14-16. En el mandat anterior es
va fer una declaració d’intencions per dedicar aquest espai a la construcció d’una llar
residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. Em van respondre per escrit: “En
aquests moments s’està estudiant el procés per iniciar l’expropiació dels terrenys al carrer
Pintor Ribalta 10-12 i 14-16 i les valoracions econòmiques necessàries, així com les
necessitats d’instruir una figura de planejament.” La meva pregunta és: s’ha avançat en el
procés? Fins a quin punt? Quin és el pas següent? Gràcies.»
La secretària llegeix les preguntes del Sr. Salvador Tous:
«El planteig del barri de la Zona Universitària. Quin és el planteig del barri de la Zona
Universitària de l’Ajuntament? Què es pot fer amb els locals tancats? La nostra demanda
d’un local social per als veïns com està?
»Quan es pensa implementar el carril bici a la Diagonal, a la zona entre Palau Reial i els
jardins de Cervantes? Esperem que hi hagi un accident greu per córrer llavors?»
La secretària llegeix la intervenció del Sr. Josep Maria Guitart:
«Tema de carril bici i reordenació avinguda Madrid. En les darreres audiències del 2020 el
senyor regidor, amb relació al carril bici i atenent les converses amb l’Ajuntament central,
ens indicava que primer volien enllestir el carril bici del carrer Aragó, era el primer de la llista.
Bé, aquest carril ja està acabat.»

El president comença la intervenció responent al Sr. Domínguez. Pel que fa a la pregunta
sobre la manca de semàfors en alguns carrers de les Corts, en concret els creuaments de
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Nicaragua amb Berlín i d’Equador amb Travessera, comenta que al districte són diversos els
casos en què cal incorporar semàfors. Assenyala que es tracta de petites intervencions que
s’han d’anar fent a poc a poc, a partir de la disponibilitat pressupostària, perquè tenen molt
de sentit. Assegura que coneix força bé el cas de Nicaragua-Berlín i admet que no entén per
què no hi ha un pas de vianants. Reitera que són intervencions pendents que s’han d’anar
fent a mesura que es vagin fent actuacions del Pla de semaforització de la ciutat. En aquest
sentit, recorda que l’any anterior van donar prioritat als semàfors que donaven accés a les
estacions del tramvia de la Diagonal.
Respecte a la pregunta del Sr. Espiérrez sobre l’expropiació dels terrenys de Pintor Ribalta,
respon que sí que s’ha avançat en el procés i el plau poder informar que el Pla d’inversions
municipal preveu una inversió de 3 milions d’euros per poder dur a terme l’expropiació. Tal
com han fet reiteradament, manifesta que aquesta expropiació no és només qüestió de
diners, que ja tenen reservats, sinó que també és una qüestió de planejament urbanístic.
Explica que en aquests moments ja s’ha fet una primera trobada amb la propietat i que
l’Institut Municipal d’Urbanisme té l’encàrrec d’iniciar el planejament, mentre que des del
Districte tenen la missió de desenvolupar el pla funcional per poder determinar al més aviat
possible els usos definitius i per poder saber amb la màxima exactitud de quants metres
quadrats de sostre i de sòl disposen per destinar a equipament. Puntualitza que es tracta de
començar a afinar el projecte, perquè conceptualment tots hi estan d’acord, i afirma que hi
ha un consens molt ampli en el Districte que l’equipament s’ha de destinar a una llar
residència. Assenyala que fins i tot es va presentar una proposició al Consell Plenari en
aquesta mateixa línia, que va ser aprovada per unanimitat, però reitera que ara cal saber
amb detall els metres de què disposaran per saber quantes places tindrà la residència o si a
l’edifici hi cap un altre equipament, entre altres coses. Finalment, espera que al llarg del
2021 puguin portar a aprovació el planejament urbanístic amb els usos definits i amb un
esborrany de projecte.
A continuació, respon al Sr. Tous, que fa referència als locals tancats de la Zona
Universitària i a la demanda del local social per als veïns. En primer lloc, constata que la
COVID ha fet bastants estralls en l’economia de la ciutat i ha afectat tant les famílies com les
activitats econòmiques, amb el consegüent tancament de botigues a tota la ciutat. Afirma
que una de les grans prioritats d’aquest mateix any i gairebé de tot el que queda de mandat
ha de ser la recuperació econòmica i la recuperació de la identitat de la ciutat, que passa pel
comerç urbà, pel comerç de barri i per revitalitzar els usos i costums d’anar a comprar a la
vora de casa. Enllaça aquesta idea amb el fet de facilitar la mobilitat. En aquest sentit,
considera que facilitar la mobilitat pública i privada cap al Mirall de Pedralbes no és només
una política de mobilitat, sinó que ha de ser també una política de recuperació post-COVID.
Respecte a la demanda del local social, recorda que en una reunió amb la mateixa entitat
van parlar d’obrir una via de diàleg amb la Generalitat, que té la cessió d’ús dels diferents
espais dels jardins de Pedralbes, per tal que el districte de les Corts pugui guanyar un
equipament de proximitat, un espai sociocomunitari que no només pugui acollir l’associació
de veïns, sinó que també pugui aplegar activitat comunitària i social de tot el barri. Manifesta
que quan la Generalitat constitueixi el nou Govern, s’hi posaran en contacte de seguida, ja
que una de les coses pendents de treballar amb el nou Govern de la Generalitat és,
precisament, un plantejament estratègic i de futur sobre els jardins de Pedralbes.
En relació amb el tema del carril bici de la Diagonal, exposa que hi ha tres seccions diferents
del costat muntanya de la Diagonal afectades, i afirma que se n’ha de fer el projecte
executiu i que està previst que aquest mateix mandat ja es dugui a terme la reforma.
Quant al Sr. Casterás, comparteix amb ell la preocupació pel risc de contagi en les trobades
socials. Explica que hi ha un gabinet tècnic de la Generalitat, el PROCICAT, que lidera i
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defineix quines són les mesures de contenció en cada una de les fases de la pandèmia.
Així, recorda que és el PROCICAT el que marca el criteri d’intervenció de cada un dels
àmbits de la vida social i cívica en què es pot participar i la manera de fer-ho. Admet que la
proposta concreta que planteja el Sr. Casterás és complexa, però constata que coincideix
amb el que es recomana al metro. Considera que en un espai de consum com les terrasses
aquesta recomanació és molt complicada, però assegura que una de les prioritats de la
Guàrdia Urbana en aquests moments és vetllar pel bon compliment de la normativa per
lluitar contra la COVID. En relació amb això, afirma que des del primer moment de la
pandèmia la Guàrdia Urbana s’ha bolcat en fer pedagogia al voltant de la qüestió. A més,
assenyala que, quan cal, també sancionen. Així, manifesta que des de començament d’any
a les Corts ja s’han posat diferents denúncies per incompliment de la normativa, i creu que
en seguiran posant perquè, malauradament, a la ciutat es produeixen conductes incíviques.
En relació amb la intervenció del Sr. Guitart, recorda que el carril bici de l’avinguda Madrid
va ser una de les primeres qüestions que va tractar com a regidor del Districte. Explica que
van fer una primera intervenció de caràcter tàctic al costat muntanya d’eixamplament de
voreres i que des d’aquell moment han parlat de la necessitat del carril bici. Assenyala que
recentment van fer una reunió amb l’Àrea d’Ecologia Urbana i que en breu s’encarregarà el
redactat d’un projecte executiu que dibuixarà el que ha de ser la nova avinguda Madrid.
Puntualitza que ho diu en un sentit ampli, ja que s’ha de treballar l’encaix que han de tenir el
carril bici i l’autobús i s’han de definir les amplades definitives de les voreres, tant a les Corts
com al districte de Sants, entre moltes altres variables. Assegura que en el moment en què
tinguin un esborrany de projecte s’hauran d’asseure amb els veïns i les entitats per discutirlo i debatre’l. Manifesta que, atès que es tracta d’una via principal de ciutat, requereix la
coordinació de les diferents àrees de l’Ajuntament, de manera que l’Àrea d’Urbanisme i
Projectes Urbans s’encarregarà de l’esborrany, del qual esperen poder disposar aquest
mateix any per, a partir d’aquí, iniciar un procés participatiu i de diàleg per poder construir un
consens ciutadà al voltant de l’avinguda Madrid.
Constata que a dia d’avui l’avinguda Madrid no agrada a ningú, ja que és un format de carrer
que respon a un model de ciutat dels anys vuitanta i no a l’ambició de la ciutat actual ni dels
veïns de les Corts. Reconeix la necessitat d’una reforma integral que ha d’incloure el carril
bici, però manifesta que cal veure com es duu a terme. Al seu parer, caldrà celebrar algun
consell de barri monogràfic o un procés participatiu ad hoc, però es mostra convençut que
en algun moment s’hauran d’asseure amb una proposta tècnica sobre la taula del que ha de
ser la nova avinguda Madrid.
Respecte al carril bici de Gran Via de Carles III, informa que és molt complicat i que baixar-lo
a la calçada comportaria dificultats tècniques importants. Per tant, assegura que cal
estudiar-ho. De tota manera, afirma que cal fixar prioritats, i així com en un consell plenari
anterior els havia informat que el carrer Aragó era prioritari i que després s’actuaria a
l’avinguda Madrid, ara assenyala que l’actuació a Gran Via de Carles III és una qüestió que
s’ha d’abordar en un moment posterior.
Respecte als parterres, és coneixedor de les proteccions que s’han situat a la rambla del
Brasil i afirma que també estan mirant de col·locar-les a les Corts, si se n’acaba comprovant
l’efectivitat vers els gossos. Tot i això, afirma que també cal tenir en compte l’accessibilitat i
que cal estudiar-ne l’alçada per tal que les persones amb discapacitat visual puguin
identificar-les. En relació amb això, explica que amb una persona de l’Associació de Veïns
de Maternitat van intercanviar fotografies de diferents tipus de barana, d’una banda per
protegir el mateix parterre però, de l’altra, per garantir que no és un element de risc per a les
persones amb discapacitat, ja que si la barana és molt baixa, hi ha risc de caigudes.
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Tot seguit, dona pas a las cinc intervencions següents: el Sr. Pedro Alonso, el Sr. Salvador
Julve, l’AFA de l’escola Anglesola, la Sra. Alina Laba, de l’Associació de les Corts Comerç, i
la Sra. Ana Ramon.
Atès que el Sr. Pedro Alonso no està connectat, cedeix la paraula al Sr. Salvador Julve.
El Sr. Salvador Julve vol tractar un tema que no només pertany a l’Ajuntament del Districte
de les Corts, sinó a tota la ciutat de Barcelona: la problemàtica al voltant dels clubs
cannàbics. Anuncia que plantejarà cinc punts en relació amb aquesta qüestió.
En primer lloc, fa referència als acords que es van prendre el 10 de març de 2020 en el
Consell de Barri, on, en presència del regidor Xavier Marcé, es va adoptar el compromís de
dur a l’Ajuntament l’acord per intentar modificar les normatives que regulen els clubs
cannàbics en el Pla urbanístic d’ordenació territorial. Tot seguit, llegeix les proposicions
presentades pels grups municipals de JxCat i del PP sobre aquesta qüestió.
A continuació, recorda que el passat mes de novembre, la sessió cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va anul·lar alguns punts del Pla especial
urbanístic sobre els clubs cannàbics per considerar que l’Ajuntament de Barcelona no tenia
potestat ni competència per donar els permisos, ja que la marihuana es considera una
droga. En aquest sentit, pregunta al regidor si pensen fer-hi alguna cosa.
Com a afectats per la instal·lació d’un club cannàbic al carrer Marquès de Sentmenat 67,
constata que continua la problemàtica per la instal·lació elèctrica realitzada al pàrquing de
l’edifici. Afirma que s’ha informat en reiterades ocasions d’aquesta incidència i que no s’hi ha
aportat cap solució. A més, assegura que mai es va demanar permís als propietaris de
l’aparcament per fer aquesta obra. També manifesta que la normativa existent relacionada
amb la baixa tensió estableix que els tubs han de ser d’acer i no de PVC, per la qual cosa es
mostra convençut que si els bombers inspeccionessin el pàrquing, el tancarien.
D’altra banda, espera que quan s’hagi normalitzat la situació provocada pel coronavirus,
puguin accedir a la finca per comprovar l’olor que fa. Manifesta que van parlar amb els
responsables tècnics i van acordar que ho posposarien fins que es normalitzés la situació.
Tot seguit, pregunta per què l’Ajuntament de les Corts continua donant permisos d’obertura
indiscriminadament als clubs cannàbics en una distància mínima. Així, constata que hi ha
clubs cannàbics en un radi d’uns 200-300 metres (carrer Marquès de Sentmenat 67 i 47,
carrer Breda 12, carrer Gelabert 32 i avinguda Tarradellas 55, entre d’altres), i assenyala
que entre els tres primers clubs hi ha una distància d’entre 65 i 180 metres. També diu que
en aquest radi hi ha una escola d’ensenyament no obligatori, un menjador social i un parc
infantil, la qual cosa ja es va denunciar a l’Ajuntament, tot i que fins a la data no hi han fet
res. A més, apunta que al carrer Breda 6-8 hi ha un centre de la Generalitat relacionat amb
temes d’addiccions, i subratlla la incoherència que tingui a prop uns quants clubs cannàbics.
A continuació, demana que els donin resposta en relació amb el tema de la restauració. En
aquest sentit, tenint en compte que els restauradors es veuen obligats a fer uns horaris
concrets, la qual cosa els perjudica, pregunta per què els clubs cannàbics poden obrir 12 i
14 hores quan contaminen escales i treuen fums amb aerosols a l’exterior, i quan en cap
moment no es pot saber el nombre de persones que s’hi apleguen.
Per acabar, demana una resposta convincent, lògica i gens evasiva a les seves preguntes.
El president, atès que ni l’AFA de l’escola Anglesola ni la Sra. Alina Laba estan
connectades, i atès que la Sra. Ana Ramon els pot veure però tampoc no pot intervenir,
dona pas a les lectures de les preguntes.
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La secretaria llegeix la intervenció del Sr. Pedro Alonso:
«El Sr. Pedro Alonso, veí de les Corts, demana concreció en el pressupost aprovat. Senyor
regidor, la meva pregunta seria demanar concreció en el pressupost aprovat a l’Ajuntament
de Barcelona per a l’exercici 2021 en relació amb les partides pressupostàries específiques
que tinguin aplicació directa en el nostre districte de les Corts. El pressupost es troba a les
meves mans, però per al veí no coneixedor a fons de la matèria és feixuc i de difícil
comprensió. Per això presento la meva sol·licitud, tot abusant de la seva amabilitat, que no
dubto que es dignarà a dispensar-me. Salutacions cordials.»
La secretària llegeix la petició de l’Associació de Famílies de l’escola Anglesola:
«L’Associació de Famílies de l’escola Anglesola, AFA Anglesola, de les Corts, Barcelona,
carrer Numància 153-161, conjuntament amb la direcció de la mateixa escola, presentem
aquesta sol·licitud amb relació a la perillositat dels accessos i voltants de l’edifici de la nostra
escola.
»L’edifici de l’escola va ser utilitzat per primera vegada el passat 11 de gener. Després de
tres setmanes d’utilització constatem greus circumstàncies al voltant de l’escola que posen
en situació de perill evident tota la comunitat usuària de l’escola, especialment els infants.
»Exposició dels fets. L’escola es troba situada al carrer Numància, un carrer amb intens
trànsit rodat. La vorera del carrer Numància davant de l’escola és estreta i no disposa de cap
element de seguretat —baranes, jardineres, blocs de formigó o similars— per separar els
infants i les famílies del trànsit rodat, cosa que ocasiona un veritable perill per a la integritat
de les persones, especialment en hores d’entrada i sortida de l’escola, quan s’acumula un
grup important de gent a les dues portes d’accés a l’escola. A la mateixa vorera, gairebé a
tocar de la segona porta d’accés dels infants més petits, educació infantil, està situada una
parada d’autobusos interurbans, empresa HIFE, altament sorollosos i contaminants. La
presència d’una parada de busos també afecta en l’alta ocupació de la vorera i dificulta
poder seguir mantenint les distàncies de seguretat interpersonal marcades per la pandèmia.
»Els voltants de l’escola no disposen d’aparcaments per a bicicletes o patinets, el que és un
element dissuasiu per fer servir aquest mitjà de transport per part de les famílies. Els
aparcaments més propers són a l’altra banda del carrer Numància, cosa que obliga els
usuaris i usuàries a l’innecessari creuament del carrer Numància en diverses ocasions.
»Sol·licitud: per tal de resoldre de manera provisional aquesta situació de perill real i fins a la
necessària reurbanització de l’espai, sol·licitem les següents mesures a implementar de
manera urgent.
»Instal·lació urgent de baranes o elements de seguretat equivalents en tot el frontal del
carrer Numància i carrer Anglesola per tal de separar físicament persones i vehicles.
Idealment sol·licitem la instal·lació de la barana al final del primer carril del carrer Numància
per tal d’ampliar l’espai disponible de la vorera per guanyar espai per a les persones i poder
així garantir les distàncies de seguretat interpersonal per evitar contagis en el marc de la
pandèmia.
»Eliminació immediata de la parada de busos interurbans ubicada al costat de l’escola, ja
que no és una activitat que pugui coexistir amb les entrades i sortides d’una escola i més a
un lloc que està a poc més d’un quilòmetre d’una estació d’autobusos, Estació de Sants.
»Instal·lació urgent d’aparcaments per a bicicletes i vehicles equivalents al voltant de
l’escola Anglesola, carrer Numància-Anglesola i/o Joan Gamper.
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»Sol·licitem de manera immediata aquestes tres senzilles actuacions per part de
l’Ajuntament per evitar els perills evidents que cada dia patim les famílies i especialment
infants, a la vegada que es crea un espai molt més sa, gaudible i segur en el marc de la
pandèmia.»
La secretària, després de constatar que la Sra. Alina Laba no ha presentat cap pregunta per
escrit, llegeix la intervenció de la Sra. Ana Ramon:
«Ana Ramon, macrocuines Felipe de Paz 10. Els veïns no estem d’acord que aquestes 40
cuines industrials, que funcionen de 8 h a 2 h de la matinada, estiguin dins d’una superilla,
perquè el que es pretenia era tenir menys contaminació. Fa pensar. Amb un jardí infantil al
costat, el jardí Bacardí, que per cert està destrossat i sense ombra per manca d’arbres, i ple
de gossos i sense nens, justament per aquest motiu. Que trist! Ocupes, robatoris a garatges
i a nens.»
El president respon al Sr. Pedro Alonso que té tota la raó, ja que el pressupost municipal és
un document fortament il·legible per als veïns i les veïnes, i moltes vegades fins i tot per als
responsables polítics, atès que es tracta d’una eina de gestió molt interna i d’ús administratiu
dels tècnics i els gestors de la casa. Per tant, admet que és difícil saber quin trasllat tindrà
cadascuna de les partides descrites a la vida quotidiana de les persones. Considera que és
feina dels responsables polítics traslladar aquest document a un llenguatge més planer per
facilitar que tothom pugui interpretar què vol dir cadascuna de les partides.
Tot seguit, l’informa que, en termes de despesa, el districte de les Corts té un pressupost de
17 milions d’euros, dels quals 4 corresponen a despeses de personal, gairebé 9
corresponen a despeses en béns corrents i serveis, és a dir, compres, i 3.800.000 euros són
transferències corrents, és a dir, subvencions anuals i convenis de gestió dels equipaments
oberts a la ciutadania. Entén, però, que mirant el pressupost és difícil saber que darrere dels
gairebé 4 milions de despesa corrent hi ha els centres cívics i els casals de barri, entre altres
equipaments.
Suggereix centrar el debat en la demanda ciutadana, i assenyala que l’Audiència Pública
serveix precisament perquè plantegin necessitats, incidències o problemàtiques, entre altres
coses, i perquè des del Districte hi puguin donar resposta, si és possible, o fer-ne una
escolta activa i buscar solucions. Conclou que el pressupost és l’eina que els permet
disposar del diner públic que ha de donar resposta a tota la demanda. Proposa parlar més
àmpliament del pressupost cap a finals d’any, quan ja tindran damunt de la taula un
esborrany del pressupost 2022, i diu al Sr. Alonso que si hi ha alguna qüestió que el
preocupa especialment sobre l’exercici 2021, els la pot fer arribar.
D’altra banda, s’adreça al Sr. Julve per dir-li que, tal com demanava, intentarà donar-li una
resposta convincent, lògica i gens evasiva. En primer lloc, manifesta que són perfectament
coneixedors de la sentència del Tribunal Suprem 1577/2020 de 23 de novembre, que anul·la
diferents preceptes del Pla especial urbanístic que regulava l’obertura i la regulació de clubs
cannàbics. En aquest sentit, li comunica que aquest fet ja ha representat una primera
intervenció municipal, que ha consistit en l’aturada de les llicències en tràmit al districte de
les Corts, a l’espera d’una resposta jurídica unitària de tot l’Ajuntament. Comparteix els
arguments jurídics que el tribunal ha posat damunt de la taula i afirma que és molt difícil
regular una activitat que està al llindar del delicte de salut pública.
Al seu parer, l’Ajuntament ha de donar una resposta unitària a aquesta qüestió, que no
afecta només les Corts, i ha de treballar políticament contra el tràfic i el delicte contra la salut
pública. En aquest sentit, afirma que tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana
han fet i continuaran fent investigacions i intervencions en matèria de salut pública.
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El Sr. Salvador Julve puntualitza que en la seva intervenció ha manifestat que es tracta d’un
problema greu i generalitzat a tot Barcelona, no només a les Corts.
El president constata que és un problema de ciutat. Respecte al cas concret del club
cannàbic del carrer Marquès de Sentmenat 67, assenyala que ja li han obert expedient com
a mínim en un parell d’ocasions. Explica, però, que hi va haver una mica de descoordinació
perquè no van poder entrar a la casa del veí des d’on s’havien de fer les mesures d’olors,
per la qual cosa no van poder comprovar la molèstia. En aquest sentit, manifesta que els
Serveis d’Inspecció necessiten entrar a les cases dels veïns per poder comprovar les
molèsties, la qual cosa és fonamental per donar veracitat a l’expedient i per poder tramitar
l’ordre administrativa que correspongui. Per tant, assegura que necessiten la complicitat de
la comunitat de propietaris o del veïnat, cosa que malauradament no passa sempre.
D’altra banda, respecte a la qüestió de les distàncies i els horaris, subratlla que es tracta de
dos aspectes que recull el mateix Pla especial que ha estat parcialment derogat pel Tribunal
Suprem. Per tant, creu que és millor no polemitzar sobre aquests temes quan l’objectiu tant
dels veïns com d’ell mateix és que no hi hagi clubs cannàbics. En aquest sentit, considera
que no han d’entrar a debatre els horaris o les distàncies o que, en tot cas, s’hauran de
negociar un cop tinguin una proposta jurídica damunt la taula. Afegeix que creu que ara és el
moment de plantejar-se tots plegats si imaginen una ciutat amb clubs cannàbics o sense, i
creu que la sentència els obre l’oportunitat de treballar en la direcció que no n’hi hagi.
Pel que fa a la intervenció de l’Associació de Famílies de l’escola Anglesola, recorda que
l’escola tot just va obrir el dia 8 de gener. Assenyala que és una escola nova,
arquitectònicament molt pensada per a la pedagogia, l’educació i l’ensenyament dels infants,
però reconeix que quan s’estrena un equipament sempre hi ha incidències o elements que
cal abordar un cop l’equipament està en funcionament, des d’una gotera fins a un endoll o
un element de manteniment, passant per l’adequació de l’entorn. Està d’acord que
l’Ajuntament ha d’intervenir en l’entorn de l’escola Anglesola i de l’escola Ítaca, que està
situada al davant. Considera que cal fer una proposta i atendre aquestes necessitats, perquè
justament es tracta d’un espai enormement dens, tant des del punt de vista residencial i urbà
com comercial o de població escolar. Per tant, reitera que cal intervenir-hi i informar-ne els
membres de l’AFA de l’escola, i assegura que han de parlar-ne i que prenen nota de les
diferents propostes que es fan, per exemple en relació amb l’aparcament de bicis, amb
alguna barana que cal ressituar o amb l’espai de la vorera. Afirma que són elements que
estan sobre la taula i manifesta que l’Ajuntament és molt sensible amb aquestes qüestions,
ja que són diverses les escoles de la ciutat que han millorat en termes d’amplitud d’espai
públic per poder facilitar l’entrada i la sortida dels infants.
La Sra. Ana Ramon intervé per explicar que no està d’acord amb les macrocuines. Reconeix
que potser serà complicat fer-hi alguna cosa perquè el tema ja està molt avançat, però
considera que no té sentit que el 2015 fessin una superilla (entre Carles III, Riera Blanca,
Travessera de les Corts i l’avinguda de Madrid) per evitar la contaminació i que ara instal·lin
unes macrocuines en aquesta zona. Explica que la xemeneia que tenen està enganxada a
un edifici de tres plantes i que no deixa respirar els lavabos. A més, recorda que a
Travessera de les Corts, el carrer que dona al darrere, fa anys hi va haver un incendi greu
perquè els bombers no hi van poder accedir. Per tant, afirma que cal pensar bé on es
col·loquen.
D’altra banda, explica que les cuines pertanyen a una empresa de càtering i es demana si
els petits comerços i bars de tota la vida que hi ha al voltant no hauran de tancar. A més,
assenyala que es tracta d’una activitat industrial i, per tant, hauria de ser en una zona
industrial i no enmig d’un barri.
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Finalment, reitera que és conscient que el projecte està molt avançat i que potser no es
podrà tirar enrere, però demana que es faci tot el possible per aturar-lo.
El president respon que és igual si és una cosa complicada o no, si les obres han avançat
molt o poc. En aquest sentit, explica que la política de fets consumats no és una política que
validi ni autoritzi a res davant de l’Ajuntament, i assegura que com a regidor del Districte no
se sent més o menys pressionat perquè l’obra estigui més o menys avançada. Afirma que
exigirà a tots els privats que compleixin amb tots els requeriments dels quals s’ha dotat la
ciutat per facilitar la convivència. En el cas concret de les cuines, assenyala que si l’obra
està més avançada que la llicència, qui té el problema és el privat, i no la ciutadania, tal com
va traslladar a la reunió que van tenir a principis de febrer. Recorda que van fer una primera
trobada amb la Sra. Ramon i amb altres veïns afectats de la comunitat de propietaris de
Felipe de Paz 12 i Felipe de Paz 14, on va insistir molt que si es comprova la molèstia per
part dels Serveis d’Inspecció de l’Ajuntament, actuaran amb un expedient de disciplina i
faran tants requeriments com calgui, ja siguin tècnics, de condicionament de l’activitat, com
sancionadors, si escau. En aquest sentit, manifesta que tenen les eines jurídiques i
administratives que els permeten actuar davant del cas que s’ha produït a Felipe de Paz 10.
De fet, assenyala que, amb les obres suspeses, van fer una reunió amb els veïns. A més,
recorda que el principal acord al qual van arribar és que en el moment en què es produís
alguna novetat, el Districte els avisaria per tornar a fer una reunió i informar-los de la
proposta per tirar endavant l’activitat o no. No obstant això, assegura que la decisió última
sobre la cuina no la prendran ni els veïns ni l’Ajuntament, sinó que l’activitat entrarà en
funcionament en la mesura que compleixi la normativa vigent i que no generi molèstia, i
manifesta que en aquest moment no s’atreveix a dir com acabarà el tema.
Tot seguit, explica que durant els volts de Nadal hi va fer una passejada amb la gerent del
Districte, que el 19 de gener es va fer la inspecció i que el dia 21 de gener es va comunicar
que se suspenien les obres. Afegeix que el 28 de gener es va fer una reunió de tot l’equip
tècnic amb la Gerència de Districte i els serveis centrals de Llicències i que el 29 de gener
l’equip tècnic del Districte es va reunir amb els promotors. A més, recorda que el 2 de febrer
es va reunir amb els veïns afectats i que el 4 de febrer la Guàrdia Urbana i els Serveis
Tècnics van fer una inspecció per constatar la paralització de les obres. Afegeix que el 16 de
febrer la titularitat de l’activitat va presentar la documentació que en aquests moments s’està
estudiant. Assenyala que mentre s’estigui estudiant, les obres continuaran suspeses.
Per acabar, vol traslladar un missatge de tranquil·litat, ja que assegura que els fets
consumats no són una política que avali per a res i que estan dotats de les eines
necessàries per abordar amb rigor l’activitat i per respondre a la demanda veïnal, que
comparteix. Alhora, expressa la seva empatia per aquesta nova activitat que fins ara no
existia a Barcelona. Creu que és un tipus d’activitat comercial en bona part nascuda arran de
la pandèmia, del canvi d’hàbits i dels nous sistemes de gastronomia de servei a domicili. Per
tant, considera que cal veure i planificar com ha de ser l’encaix d’aquesta activitat a la ciutat.
Tot seguit, dona pas a les intervencions següents: la Plataforma de les Corts, la Sra. Alicia
Miramontes, el Sr. Lluís Tarafa, el Sr. Juli Serra i el Sr. Joan Hernàndez.
Atès que no hi ha cap representant de la Plataforma de les Corts connectat, dona pas a la
Sra. Alicia Miramontes.
La Sra. Alicia Miramontes manifesta que assisteix a l’Audiència en representació del
col·lectiu d’educadores de les escoles bressol municipals de Barcelona, treballadores del
Districte de les Corts, i que vol explicar la situació en què es troben.
En primer lloc, recorda que ja fa anys que s’estan manifestant per poder aconseguir una
millora en la qualitat del servei de les escoles bressol, per a la qual cosa reclamen la
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reducció de la ràtio dels infants per aula, més personal i més recursos, i denuncien la
privatització de part de la plantilla, majoritàriament dones.
D’altra banda, exposa que actualment es troben immerses en un problema molt greu: des
del 2009 no es convoca cap concurs d’oposició en la categoria d’escola bressol, per la qual
cosa cada vegada hi ha més personal interí i substitut, que representa vora el 70% de la
plantilla, fet que afecta plenament el funcionament intern de les escoles, amb rotació
constant de personal i un abús de contractes temporals que els aboquen a una inestabilitat
constant. Assegura que això es tradueix en la precarització d’un col·lectiu àmpliament
feminitzat.
Explica que el 2020 l’Ajuntament es va veure obligat a convocar oposicions i que
l’Administració va decidir fer un canvi de categoria laboral a causa d’un buit administratiu.
Manifesta que la categoria que correspon al col·lectiu amb cicle formatiu és la B1, però
assenyala que no està desenvolupada a l’Ajuntament, i per aquest motiu totes les
treballadores estan englobades dins la categoria A2, corresponent a la carrera universitària.
Afegeix que per accedir a treballar a les escoles bressol han d’acreditar tenir el cicle formatiu
de grau superior d’Educació Infantil o bé la carrera de Magisteri. A més, assenyala que
l’Ajuntament demana que les escoles tinguin com a mínim un terç de la plantilla amb carrera.
Manifesta que, a causa d’aquest buit legal, i davant la urgència de convocar oposicions, ja
que l’Ajuntament s’enfronta a sancions, l’Administració els ha comunicat que les oposicions
es convocaran en la categoria C1, corresponent a un cicle de grau mitjà, de manera que les
treballadores amb cicle formatiu de grau superior perdran una categoria, mentre que les
treballadores amb carrera en perdran dues.
Assegura que aquest fet els preocupa enormement, ja que atempta de ple contra les
condicions laborals de tot un col·lectiu, de manera que s’amplia la bretxa salarial entre
homes i dones, i representa una pèrdua del reconeixement de la seva feina, atès que es
devalua el reconeixement del 0-3 com a etapa educativa. Afirma que acceptar la categoria
C1 obre les portes a personal amb titulacions inferiors i amb perfils professionals que no
s’adeqüen a la legalitat ni a la concepció de les escoles bressol com a espais educatius.
Per acabar, assenyala que apostar per una escola pública de qualitat implica també cuidar
les professionals, reconeixent i donant valor a la feina que fan i a la formació que tenen. Per
tant, sol·licita al Govern de les Corts, com a responsable de les escoles bressol del districte,
que demani explicacions sobre aaquesta situació als òrgans polítics corresponents i que
exigeixi que les treballadores formin part activa del grup de treball per resoldre aquesta
problemàtica.
El president dona pas al Sr. Lluís Tarafa, que compartirà la intervenció amb la Sra. Rosa
Canals.
El Sr. Lluís Tarafa vol incidir en el tema dels jardins de Pedralbes. Explica que durant l’estiu
van fer un seguiment de l’evolució de l’estat dels jardins després del festival i que van poder
observar nombroses destrosses i un deteriorament important del patrimoni dels jardins.
Afegeix que van fer un petit inventari de totes les destrosses, que van fotografiar l’estat del
parc i que el 19 de novembre l’Associació de Veïns de Zona Universitària es va reunir amb
el regidor del Districte. Assenyala que, tot i que els van comunicar que s’havien fet
reparacions, l’Associació va presentar fotografies que demostraven que les actuacions eren
força limitades i que només incloïen el replantament de la gespa en les parts visibles.
Assegura que van observar més destrosses i més danys que no es van reparar, a banda
d’altres que són irreparables, com ara impactes i danys permanents en arbres de 100 anys.
També subratlla que després d’analitzar el conveni de cessió del parc al promotor, van
detectar irregularitats i punts que no s’havien complert.
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Per tot el que ha exposat, demana que es reparin totes les destrosses i que es limiti
l’activitat dels concerts. En aquest sentit, no demana que no s’hi faci cap concert, sinó que
aquest tipus de concerts, que impliquen massificació i restauració, no se celebrin dins del
parc. També demana que l’Ajuntament mantingui un control de les activitats que es fan en
els jardins, tant durant el muntatge com durant el concert. En relació amb això, explica que
durant els concerts molts vehicles privats van entrar al parc, amb la qual cosa s’incompleix la
nova normativa dels jardins. Assegura que van poder constatar la falta de control en l’accés
al parc i que el personal dels promotors decidia quins vehicles hi podien entrar i quins no.
També assenyala que durant el muntatge hi van entrar vehicles de gran tonatge, prohibits
pel conveni i per la normativa.
Per acabar, demana que se’ls mantingui informats de la situació de la cessió dels jardins de
Pedralbes a la Generalitat, ja que consideren que el procés és força opac. És conscient que
no ha finalitzat, però reitera que se’ls continuï informant. També demana un pla d’usos del
parc, ja que hi ha molts espais que ara mateix estan buits i que el promotor aprofita per
utilitzar com a magatzem durant tot l’any, entén que sense cap contraprestació.
El Sr. Juli Serra, veí del carrer Loreto, cantonada Bordeus, pregunta si existeix algun pla per
reordenar-hi les places d’aparcament. Explica que al carrer Bordeus els cotxes poden
aparcar en bateria, fet que aprofiten furgonetes i camions per estacionar-hi. Assenyala que
sovint, atesa la seva gran dimensió, pugen sobre la vorera, i com que és estreta i els
vehicles són molt llargs, dificulten el pas dels vianants. Exposa que el carrer Bordeus,
juntament amb el carrer Gelabert, és un dels pocs carrers de les Corts on es pot aparcar en
bateria, amb la qual cosa està sobresaturat de vehicles i es perd espai per als vianants.
D’altra banda, explica que al carrer Loreto 4-6 hi ha l’oficina de Correus i que diàriament, a
les 8 o 9 h del matí, nombroses furgonetes i camions estacionen a la cruïlla de LoretoBordeus, fins i tot ocupant el pas de vianants. A més, afirma que com que també es posen
en els laterals, impedeixen que les motos de les places senyalitzades puguin desaparcar.
Tot seguit, assegura que, com que l’oficina està a uns 20 metres del carrer Bordeus, sovint
surten vehicles en contra direcció pel carrer Loreto per enfilar directament pel carrer Bordeus
i no haver de fer una volta important. Assegura que va anar a l’oficina de Correus per parlarne, però no va aconseguir solucionar res perquè fa la sensació que el responsable de
l’oficina no és el responsable de les furgonetes que reparteixen els paquets. Reitera que és
bastant habitual que d’aquesta oficina surtin furgonetes i camions en contra direcció.
Finalment, exposa que per donar places d’aparcament a aquestes furgonetes es van retirar
els contenidors d’escombraries i que en van recol·locar un just davant del forat d’un arbre,
de manera que quan volen llençar les escombraries han de situar-se en l’escocell, la qual
cosa és un problema per a la gent gran. També assegura que, a l’hora de retirar els
contenidors, es va deixar mitja plaça d’aparcament, que també aprofiten els de Correus, ja
que en mitja plaça no hi pot aparcar ningú.
El Sr. Joan Hernàndez, de l’Associació de Veïns de Mejía Lequerica, assenyala que
diversos veïns han vist les instal·lacions de les cuines i que, tot i que en aquest moment n’hi
ha 40, l’edifici està preparat per tenir-ne 120. També assegura que hi ha 100 forns
industrials preparats per cuinar tota mena de plats. Explica que s’han posat en contacte amb
València i Madrid, que són les ciutats amb més experiència en aquest tipus d’instal·lacions, i
que els han dit que comporten fums, sorolls i centenars de bicicletes i motos al voltant, i tot
en una superilla on no hi ha d’haver trànsit.
A més, assegura que no hi ha cap control higiènic i sanitari de les cuines i demana poder
consultar els permisos que ha atorgat el Districte per fer aquesta macrocuina fantasma.
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També pregunta sobre el canvi d’ús, ja que el local primer era un banc i després va passar a
ser una botiga de roba. Pel que fa a la xemeneia, diu que tindrà un impacte molt gran en els
veïns i afirma que no estan tranquils i que està passant com amb el Bonpreu, que se’n van
assabentar quan ja estava construït.
D’altra banda, quant a la tala d’arbres del Frenopàtic, recorda que fa cinc anys que
denuncien que l’Ajuntament no substitueix els arbres morts dels escocells. No obstant això,
felicita el Sr. Riera, ja que el va avisar que faltaven quatre arbres a la plaça de Can Bruixa i
els han plantat ràpidament.
En relació amb el Frenopàtic, esmenta que hi ha permís per talar els arbres afectats pel
temporal Glòria, que va tenir lloc el gener del 2020. Afirma que els talen ara, després de
l’últim temporal i no pel Glòria, perquè estan torçats. No obstant això, diu que hi ha arbres
més torçats que no han talat, i assegura que hi ha exemples clars a tot el districte que s’ha
infringit l’Ordenança de medi ambient, que diu que s’ha de mantenir el mateix nombre i tipus
dels arbres que es talin, cosa que no s’ha fet, ja que, per exemple, han plantat una xicranda
en comptes d’un pi. Per tot això, demana al regidor si els pot rebre per parlar d’aquests
temes, així com del manifest unitari de gairebé totes les associacions de veïns de les Corts,
que demanen que s’aturi el projecte Espai Barça amb les condicions que hi ha ara, com
també les obres de l’avinguda Joan XXIII i qualsevol llicència.
D’altra banda, recorda que fa cinc anys van ordenar que la masia Can Planes del Barça
tornés a la legalitat física alterada, tal com constata una resolució del Districte. Tot i que el
regidor afirma que posen multes, diu que només n’han posat una de 300 euros. Creu que,
després de cinc anys, haurien de posar multes de manera continuada, ja que s’està
deteriorant exactament igual que Can Capellanets i, per tant, això vol dir que el patrimoni
natural, arquitectònic i cultural de les Corts s’està destruint. Per tot això, demana al Districte
que s’assegui amb les associacions de veïns, que actuï i que sigui tan contundent com amb
els permisos d’obres dels pisos.
Per acabar, fa referència a una pàgina web en què estan catalogats tots els arbres de
Barcelona i del districte, alguns majestuosos i que s’han de cuidar. Manifesta que no hi
consta el pi de Mejía Lequerica, que més o menys és de la mateixa època que el pi de les
Corts, així com altres arbres importantíssims de tot el districte, per la qual cosa li demana
que en facin un inventari. Manifesta que és una proposta que han passat a tots els partits i
espera que hi donin suport.
La Sra. Rosa Canals fa al·lusió a les reunions que van mantenir amb al regidor, al novembre
i al gener, per tractar els temes que afecten al barri, i en concret el tema del jardins de
Pedralbes i el festival. En aquest sentit, recorda que el conveni amb el promotor del festival
acabava el 21 de juny, però constata que ja s’està publicitant el festival a tots els diaris,
revistes i xarxes socials. Per tant, pregunta si s’ha fet una ampliació del conveni i en quins
termes.
Tot seguit, demana que aquest any el festival no incompleixi les condicions imposades a la
llicència, tal com va passar el 2020. A més, creu que a partir del 2022 s’hauria de plantejar
un altre tipus d’esdeveniment no tan elitista. Recorda que el Palau és un espai públic i, per
tant, assenyala que qualsevol tipus de festival o acte similar que s’hi desenvolupi s’hauria de
fer mitjançant un concurs públic, i no a dit, com s’ha fet aquests darrers anys. A més,
considera que les actuacions i les propostes per a aquest espai, si fos vital i necessari per a
la ciutat desenvolupar esdeveniments d’aquest tipus, haurien de ser respectuoses amb el
parc i haurien d’aportar noves idees, en un format petit i amb músiques clàssiques o
unplugged, no amb músiques estridents, i sobretot amb poca densitat de persones, ja que
assegura que l’afluència de públic d’aquests últims anys ha anat destruint a poc a poc el
parc, que és patrimoni de la ciutat.
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Pel que fa a la restauració, assenyala que l’any 2020 es va col·locar en zones verdes i
boscoses, i constata que arran d’aquesta invasió s’han produït destrosses importants en els
arbres i la vegetació. A més, també afirma que han aparegut gran quantitat de rates, que fins
i tot han arribat a Jordi Girona, on s’han hagut de desratitzar habitatges sencers.
D’altra banda, també manifesta que els controls sonors dels últims anys s’han fet arran de
terra i no a l’alçada dels edificis. Atès que els sorolls pugen i que cada any hi ha queixes
veïnals, demana que aquest any, si se celebra el festival, els controls sonors es facin en els
habitatges dels veïns que han posat les queixes. A més, considera que el parc no hauria
d’estar ocupat privadament durant els tres millors mesos de l’any. Per aquest motiu, i per tot
el que ja s’ha exposat, planteja un seguit de preguntes: quant de temps durarà el festival
aquest any? S’ha prorrogat o s’ha fet una addenda al conveni, com l’any passat? Actualment
hi ha 25 actuacions entre el 5 de juny i el 16 de juliol, de les quals més de la meitat estan
fora del que marca el conveni. Quines condicions hauria d’exigir l’Ajuntament per
salvaguardar aquest patrimoni públic que és de tots els ciutadans? Al seu parer, haurien de
tenir molt clar que no hi hauria d’haver ocupació de la gespa ni de les zones arbustives, com
s’ha fet de forma abusiva, desmesurada i prepotent durant els últims anys. Per tant, en cas
que calgui que hi hagi restauració, cosa que posa en dubte, afirma que no hauria d’estar en
les zones boscoses i a la gespa. En relació amb això, assenyala que a l’entrada del parc hi
ha una esplanada de sauló molt gran on hi caben força carpes. Una altra alternativa seria
col·locar la restauració a l’exterior, vorejant els parterres.
Reitera que les mesures acústiques d’aquests darrers anys s’han fet malament, des del
carrer, i manifesta que s’han de fer des dels habitatges dels veïns afectats de Pedralbes i de
la Zona Universitària. També es mostra contrària a l’ús intensiu del parc, nit i dia.
D’altra banda, pel que fa a la Ponència del Nomenclàtor, que té previst aprovar el nom del
carrer Josep Canals Mercader, pregunta quan es convocarà la segona Ponència d’enguany i
quan està previst obrir el carrer, tal com fa més de dos anys que demanen l’Associació de
Veïns i el Districte. També sol·licita que, quan es faci efectiu, celebrin un acte d’inauguració
respectant totes les mesures COVID, en el qual voldrien que participés el Districte, ja que ha
contribuït que la iniciativa tirés endavant.
A continuació, assenyala que l’oficina de la Caixa de la Zona Universitària tancarà el dia 24
de febrer. Explica que en el Consell de Barri del dia anterior van demanar que es fessin les
gestions necessàries perquè, com a mínim, hi deixessin els caixers. Anuncia que des de
l’Associació de Veïns han parlat amb la Caixa i avui mateix els ha comunicat que hi deixaran
els caixers. A més, vol deixar constància que aquest espai podria ser bo per fer-hi un centre
cívic social municipal, on també tingués cabuda l’Associació de Veïns del barri. És conscient
que és difícil, però atès que l’Ajuntament disposa de romanent líquid de tresoreria i que
l’Estat deixa actuar, creu que es podria fer una actuació per tal de poder invertir i
aconseguir-ho. És coneixedora que estan lluitant perquè puguin tenir aquest centre al Palau
de Pedralbes, ja que és una de les reivindicacions de l’Associació des de fa anys, i
manifesta que el necessiten en un lloc o altre, ja que a la part de dalt de la Diagonal no hi ha
cap centre cívic o cultural, ni cap biblioteca, a banda de les de la universitat o les escoles.
Per tant, demana que ho tinguin molt en compte i que durant aquesta legislatura puguin
donar aquest servei a tots els ciutadans que viuen en aquesta zona.
El president informa que la Sra. Alina Laba està seguint l’Audiència per streaming però no es
pot connectar i no els pot fer arribar la seva pregunta, per la qual cosa la consellera tècnica
hi contactarà i, posteriorment, li faran arribar per escrit la resposta a la seva consulta.
El Sr. Francisco Casterás pregunta com es demana el torn de paraula.
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El president li respon que ho explicarà més tard.
La secretària llegeix la intervenció de la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts:
«Bon dia. Des de la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts volem que es prengui
consciència de les dificultats que estan tenint les entitats juvenils. Arran de la situació actual,
l’activitat de les entitats s’ha vist paralitzada des de fa mesos o només es pot dur a terme de
forma intermitent. Aquest fet debilita les entitats en el districte amb menys teixit associatiu, i
això no ens ho podem permetre. Sabem que tot és molt difícil i demanem que es busquin
algunes alternatives, solucions, que hi hagi voluntat. Per començar, es podrien buscar
fórmules per tal que les entitats de tabaleres, que assagen normalment al casal, puguin ferho d’alguna altra forma. Secretariat de la Plataforma.»
El president explica que la paraula en els diferents òrgans de participació s’ha de demanar a
través de Decidim, que és la plataforma en línia de participació ciutadana de l’Ajuntament, o
per correu electrònic al Districte.
D’altra banda, pel que fa a la intervenció de la Plataforma de les Corts, informa que des de
la Direcció de Serveis a les Persones estan en contacte amb les entitats de cultura popular i
que estan cercant un espai on els tabalers puguin assajar. Constata que, arran de la COVID,
bona part de l’activitat que es desenvolupava en els equipaments cívics no es pot fer, i posa
sobre la taula la possibilitat que els Tabalers de les Corts assagin al parc de la Bederrida, on
probablement no tindrien cap afectació amb el veïnat. Per tant, suggereix que, en el marc
del diàleg tècnic amb la Direcció de Serveis a les Persones, es posin en contacte amb
l’entitat i treballin una proposta en aquest sentit.
Quant a la intervenció de la Sra. Alicia Miramontes, que sol·licitava que el Districte de les
Corts demanés explicacions a l’autoritat pertinent, ja que les escoles bressol estan
gestionades per l’IMEB, li respon que ja ho han fet i que han demanat un informe de la
situació. Al seu parer, hi ha dos elements claus que marquen la política educativa de
l’Ajuntament, tot i ser competència de la Generalitat: la qualitat educativa 0-3 i el
reconeixement i la posada en valor dels professionals que construeixen aquesta qualitat
educativa. Comparteix el neguit de la Sra. Miramontes, ja que els conflictes laborals són
complicats, i l’informa que la voluntat de l’Ajuntament és crear llocs de treball amb la
categoria del grup B. Afegeix que estaran amatents, que faran seguiment de la solució
d’aquest conflicte laboral i que comparteix bona part del que s’ha exposat.
Tot seguit, en resposta a les intervencions del Sr. Tarafa i de la Sra. Canals, manifesta que
el 2020 el festival es va celebrar amb unes condicions molt particulars, atesa la situació de
pandèmia, per la qual cosa va ser una edició bastant excepcional, fins al punt que hi havia
diverses demandes de control i informes de Parcs i Jardins, tant abans com després del
festival, per tal de vetllar pel manteniment i la qualitat del verd. En aquest sentit, explica que
el Consell Plenari del Districte de les Corts va arribar a fer un informe de retorn de quin havia
estat el desenvolupament del festival i de com havia quedat l’espai després de celebrar-se.
Posa de manifest que hi ha divergències entre la percepció dels veïns, tal com van
manifestar en les reunions de novembre i gener, i els informes favorables de Parcs i Jardins.
Per tant, suggereix començar a treballar en l’edició de 2021. En aquest sentit, assenyala que
tant ell com la gerent del Districte el que han fet en primer terme ha estat escoltar tots els
implicats. Així, explica que s’han reunit amb els veïns i han pres nota de totes les seves
inquietuds. També informa que s’han reunit dues vegades amb Patrimoni de la Generalitat
per saber quin és l’estat patrimonial del jardí, ja que és qui té la cessió d’ús de l’espai. Així
mateix, exposa que també s’han reunit amb el promotor del festival. Per tant, constata que
han fet una ronda de converses amb tots els agents implicats per intentar posar damunt de
la taula una solució de proposta per al 2021 que pugui ser, en certa mesura, una línia
estratègica, i així establir la base de futur. Afegeix que també es van reunir amb l’ICUB per
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veure quines són les demandes, els requeriments i les necessitats de tothom, i que, a partir
d’aquí, han de treballar tècnicament una proposta que presentaran a tots els implicats
perquè tothom manifesti els punts d’acord, els punts en contra i els punts de desacord. En
aquest sentit, assegura que si no treballen sobre una proposta de festival i de plantejament,
es fa complicat fer un abordatge parcial del tema (horari, nombre d’espectacles,
manteniment...). Per tant, insisteix que cal fer un abordatge integral i que, quan tinguin una
proposta, en parlaran amb tothom, tal com van fer a l’hora de valorar l’edició anterior del
festival.
Tot seguit, explica que l’Associació de Veïns els va fer arribar un dossier amb el detall
exhaustiu de les incidències, i assenyala que l’han derivat als Serveis Tècnics i a Parcs i
Jardins. A més, agraeix el treball dels veïns i veïnes que s’estimen la ciutat i l’entorn més
immediat, del qual cal tenir cura.
Respecte al nom del carrer Josep Canals i Mercader, recorda que el Plenari ho va aprovar i
que ara està pendent de l’aprovació del Nomenclàtor. Afegeix que estan tancant la gestió
amb la Universitat de Barcelona perquè s’obri el carrer, però avança a la Sra. Canals que no
tindrà cap inconvenient a fer una petita celebració o inauguració perquè es puguin trobar en
un àmbit ciutadà i en un entorn més distès.
A continuació, felicita l’Associació de Veïns pel que fa al tema del caixer automàtic, i
manifesta que és un molt bon exemple de col·laboració entre l’Ajuntament i els veïns, i del
servei que una associació de veïns pot fer per al barri al qual representa.
En resposta a la intervenció del Sr. Juli Serra, explica que han encarregat un projecte per a
la reurbanització dels carrers Loreto i Bordeus, i que esperen poder-lo tenir enllestit el 2021,
de manera que el 2022 es pugui fer una intervenció bastant integral de reforma urbana que
permeti resoldre la qüestió de l’aparcament i dels escocells, així com una millor distribució
dels contenidors. Assenyala que, quan tinguin la proposta, segurament a finals d’any, faran
una reunió amb els veïns en què també participarà l’arquitecte per tal d’explicar-los el
projecte. En relació amb això, afirma que no té cap sentit que l’Ajuntament faci intervencions
de reforma de millora urbana sense que els veïns n’estiguin al cas, ja que l’objectiu de les
intervencions és, precisament, millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Pel que fa a la macrocuina, assenyala que en una primera intervenció ja ha explicat tota la
cronologia fil per randa, així com la posició de l’Ajuntament sobre la qüestió. D’altra banda,
demana rigor i confiança a les entitats i reitera que si les molèsties es comproven, l’activitat
no es podrà materialitzar. Al seu parer, hi ha dues maneres d’entomar la qüestió: tornar a
parlar amb els veïns i seguir embolicant el tema o intentar traslladar un missatge de
confiança. Tot i que cadascú és lliure de prendre les decisions que consideri oportunes,
afirma que el Districte de les Corts ja ha manifestat que seran rigorosos, que faran complir la
norma i que els fets consumats no els interpel·len. Considera que ha estat prou clar i
contundent i creu que si continuen parlant en termes de 120 cuines, de fums, de sorolls i de
centenars de bicis, i si a sobre posen en qüestió el control higiènic i sanitari, no fan cap favor
al barri.
En relació amb la queixa que no han avisat els veïns, respon que quan un privat vol obrir un
negoci s’ha d’adreçar a l’Ajuntament, que és la institució democràtica que té el deure de
garantir el dret administratiu, els usos i la convivència. Per tant, assegura que la
responsabilitat de garantir la convivència al barri no és dels veïns, i no ho ha de ser, sinó de
la institució democràtica. Els agraeix l’empatia amb el barri, però els recorda que formen part
d’un règim democràtic que s’ha dotat d’unes institucions que necessiten musculatura per fer
efectiva la missió i el deure de garantir la convivència. Per tant, reitera que és l’Administració
qui ha de garantir el benestar, i no els veïns, i recorda que tothom pot obrir un negoci sense
necessitat de comunicar-ho a cap veí, ja que a qui han de dirigir-se és a l’Ajuntament.
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Quant a la intervenció del Sr. Hernàndez sobre els arbres centenaris, fa referència a
l’informe de Parcs i Jardins sobre el tema, on s’explica que cinc pins van quedar malmesos
arran de la tempesta Glòria, el gener del 2020. Posa de manifest que els pins es van talar fa
relativament poc, un any després, i que s’han substituït per nou arbres: quatre cedres, una
magnòlia i quatre xicrandes. Per tant, com que es tracta d’una intervenció tècnica validada
pels tècnics de Parcs i Jardins, no entrarà a qüestionar-la, i més tenint en compte que s’han
produït accidents amb arbres que han caigut com a resultat del vent o d’una tempesta.
Insisteix que quan un tècnic afirma que un arbre s’ha de substituir, cal fer-ho, i admet que en
aquest cas la intervenció potser s’ha fet un pèl massa tard.
Respecte a la qüestió de l’Espai Barça, diu que llegirà amb atenció el manifest que els farà
arribar el Sr. Hernàndez. De tota manera, recorda que en el primer Plenari en què va
participar ja va manifestar que la negociació amb el Barça per dissenyar el nou Espai Barça
va ser un procés molt llarg i feixuc, i que es va arribar a un acord. Per tant, afirma que la
seva prioritat és exigir la màxima celeritat en el compliment de l’acord per tal que les obres
de Joan XXIII avancin amb la màxima rapidesa possible. En aquest sentit, exposa que
durant la primera etapa de la COVID les obres van estar aturades, amb la qual cosa s’han
endarrerit. També assenyala que s’han reunit amb el Barça per tornar a reprendre-les amb
la màxima celeritat.
D’altra banda, comparteix la preocupació per la cura del patrimoni del districte de les Corts i
explica que durant el matí s’ha reunit amb el conseller de Cultura del Districte, el Sr. Manolo
Becerra, i amb la directora de Serveis a les Persones, amb l’objectiu de treballar per posar
en valor la memòria del patrimoni material i immaterial del districte. En relació amb això,
manifesta que les Corts té la particularitat especial de ser un districte urbanísticament jove,
majoritàriament urbanitzat a partir de la segona meitat del segle XX, de manera que és
senzill trobar-hi elements patrimonials previs a la urbanització de la ciutat, com podria ser un
arbre de caràcter monumental, tal com ha esmentat el mateix Sr. Hernàndez. En aquest
sentit, explica que el Catàleg d’arbres singulars de Barcelona es va fer fa 25 o 30 anys, amb
la qual cosa és possible que no hi figurin tots els arbres. Pren nota que estaria bé fer una
actualització i una revisió dels elements patrimonials, i també creu que caldria organitzar una
trobada per tractar i posar en valor les qüestions de tipus patrimonial i memorialístic. En
relació amb això, comenta que a la reunió del matí han parlat sobre la gran quantitat de
material fotogràfic que documenta el creixement i la urbanització de les Corts.
Finalment, en relació amb el cas de la Masia Can Planes, exposa que, atès que en un
primer moment el titular no va donar compliment a l’ordre de restitució exigida pel Districte,
hi ha haver una sanció coercitiva i que, posteriorment, el titular va complir amb l’ordre de
restitució del patrimoni. Afegeix que en aquests moments l’obra té certificat de solidesa. A
més, explica que es tracta d’un espai que no té ús, tot i que espera que el propietari en
algun moment n’hi doni un.
El Sr. Francisco Casterás, en relació amb la proposta que ha fet sobre els rètols, pregunta
quin és el diagnòstic, si finalment es posaran, si s’enviarà la proposta al PROCICAT o si
s’arxivarà.
El president respon que faran arribar la proposta a l’intendent de la Guàrdia Urbana perquè
en faci una valoració. En aquest sentit, explica que 3.000 agents de la Guàrdia Urbana estan
al carrer cada dia, amb la qual cosa tenen un ull clínic de la ciutat. Reitera que ho posarà
damunt la taula de l’intendent, el qual ho parlarà amb els comandaments de la Guàrdia
Urbana i, si ho consideren oportú, ho elevaran al PROCICAT.
El Sr. Francisco Casterás agraeix la resposta del regidor.
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El Sr. Joan Hernàndez respon al regidor que totes les informacions que han aportat sobre el
tema de les cuines no són per crear alarma, sinó per deixar constància del que s’hi està fent.
Respecte a la Masia, assegura que no s’hi ha fet res perquè està igual com estava. Per tant,
afirma que la legalitat alterada no s’ha restituït.
Sobre els arbres del Frenopàtic, manifesta que, segons l’article 73.1.3 de l’Ordenança de
medi ambient sobre el Pla general metropolità de la Maternitat i el Frenopàtic, els arbres
s’han de substituir per arbres del mateix tipus. Per tant, insisteix a preguntar al regidor sobre
aquest tema, ja que en la intervenció prèvia no li ha respost.
Tot seguit, anuncia que la FAVB està del seu costat en el tema de les cuines, ja que
considera que no es poden col·locar aquestes macrocuines en una superilla. Insisteix que
no és un tema que afecti només les Corts, sinó que afecta tot Barcelona, per la qual cosa
creu que l’Ajuntament, tal com va fer amb els pisos i els hotels, hauria de fer una moratòria
també en aquest cas.
Finalment, pel que fa al patrimoni, recorda que el regidor té una reunió pendent amb
l’Associació de Veïns des de fa gairebé tres anys per parlar del patrimoni de les Corts.
El president respon que no pot ser que tingui una reunió pendent des de fa tres anys.
El Sr. Joan Hernàndez matisa que van acordar-la amb els regidors anteriors.
El president és conscient que han passat uns quants regidors pel Districte, però afirma que
ell té la vocació d’acabar el mandat.
Respon al Sr. Hernàndez que l’Ajuntament, com la FAVB, també està al seu costat. En
aquest sentit, afirma que no se li acut cap escenari en què l’Ajuntament no estigui al costat
de l’interès general. De tota manera, manifesta que cal aportar rigor a l’hora de treballar
tècnicament i políticament amb els veïns i la FAVB, per a la qual cosa cal confiar en les
institucions democràtiques. Afirma que els veïns tenen tot el dret a reivindicar, a exigir i a
demanar, i que poden verbalitzar-ho de la manera que creguin convenient, però demana que
els deixin fer la seva feina. Insisteix que l’Ajuntament va suspendre les obres a finals de
gener i que estan construint el diàleg i l’acord amb l’obra parada. Per tant, reitera la
necessitat de situar les coses en la seva justa mesura i d’aportar rigor, ja que és el Districte
de les Corts qui ha aturat les obres, i no la FAVB. Assegura que des del Districte estan
compromesos, tant tècnicament com políticament, a vetllar per fer les coses bé, per construir
convivència i perquè no hi hagi molèsties, i torna a repetir que tenen les eines per abordarho i que, si cal, les faran servir totes, tal com demostra el fet que, de moment, ja han aturat
les obres.
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 20.15 h 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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