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ACTA NÚM. 3/2019 
 

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 2 de desembre de 2019 i essent les 18.00 hores, es reuneix l’Audiència 
Pública de l’Estat del Districte de les Corts a la sala de plens de la seu, ubicada a la plaça 
Comas, 18, planta soterrani 1, sota la presidència de l’Il·lustríssim Senyor Francisco Sierra 
López, regidor president del Consell del Districte, i l’assistència de l’Il·lustríssim senyor 
Francesc Xavier Marcé Carol, regidor del Districte de les Corts, així com de la gerent del 
Districte, la senyora Sara Jaurrieta Guarner, assistits per la secretària que subscriu, la 
senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Entre el públic es troben presents els consellers i conselleres senyors i senyores Carlos 
Hornero Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Jordi Guillen Sarrat, Lucia Garcia Carretero, 
Mario Fco. Campelo Castro, Josep M. Gebelli Isart, Elisabet Bercial Fernández, Ivan Condés 
Sangenís, Sergi Mariné Santos, Sonia Reina Sánchez, Javier Edrosa Pérez, Xavier 
Cañigueral González i Javier Erausquin Marsal, la directora de Serveis Generals, Sra. 
Cristina Suñé Ruiz, el director de Serveis a les Persones i Territori, el Sr. Xavier Cubells 
Gallés, la cap del Departament d’obres i manteniment, senyora Eva Julian, la cap del 
Departament de Comunicació, senyora Pilar de Luna i l’Intendent de la Guàrdia Urbana el 
Sr. Jordi Verdaguer Gladich. 
 
El president dona la benvinguda a tothom i informa que, per complir amb la legislació de la 
protecció de dades, per rebre la convocatòria de les sessions de l’Audiència Pública del 
Districte de les Corts cal que els assistents omplin i presentin a l’Ajuntament el formulari 
d’autorització. També cal que signin l’autorització del tractament de les seves dades, atès 
que la sessió es grava i es difon tant en directe com en diferit a través de les xarxes socials. 
Avisa, també, que les dades dels intervinents i l’interès manifestat durant la sessió constaran 
en acta i se’n farà divulgació. Aclareix, però, que els assistents que no signin l’autorització 
no hi constaran, i que les persones que no vulguin aparèixer a l’enregistrament poden situar-
se a la zona zero de la sala.  
 
Dit això, dona pas a un primer torn d’intervencions del públic. 
 
La Sra. C. C. avança que parlarà de tres temes. 
 
En primer lloc, vol posar en relleu la dificultat de convivència entre les persones que tenen 
gossos i les que no en són amants. Puntualitza que en aquests moments ja no té gos, però 
que al seu moment no havia tingut cap dificultat, atès que es llevava molt d’hora per dur-lo a 
passejar i el podia dur solt perquè no hi havia ningú al carrer. En tot cas, opina que els 
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espais que s’estan fent al districte són massa petits i que a més inclouen peces d’agility que 
provoquen xocs entre els animals, atesa la manca d’espai. Per tant, a parer seu són més 
perjudicials que beneficioses. D’altra banda, tot i reconèixer que hi ha amos incívics que no 
recullen els excrements, opina que els gossos no embruten més que els coloms, les cotorres 
o les processionàries, per exemple. En aquest sentit, recorda que l’estiu passat hi havia 
moltes processionàries als parterres i que l’Ajuntament, un cop avisat, va argumentar que no 
podia fer-hi res, ja que estaven a massa alçada en els arbres. Es queixa, per tant, que els 
veïns hagin de conviure amb aquests animals i no hi hagi cap multa que ho penalitzi, 
contràriament al que passa amb els gossos. Demana, doncs, comprensió amb la gent que té 
gossos, ja que n’hi ha molta que no pot dur-los lluny a esbargir-se.  
 
En segon lloc, recorda que al carrer Taquígraf Garriga, entre Cabestany i Galileu, hi havia 
parterres amb plantes, com a la resta del carrer. Ara els han tret i els cotxes hi aparquen 
alegrement, no només per baixar gent a la Fundació ACE, sinó tot el matí. Arran d’això, els 
cotxes que han de circular s’arramben a la banda dels habitatges i la gent que surt de casa 
seva es juga la vida, perquè van massa de pressa. Proposa, doncs, tornar a posar les 
plantes tal com estaven per evitar que s’hi aparqui.  
 
Finalment, demana que s’actuï al passatge entre Numància i Guitard, que va a les escoles, 
ja que l’altre dia hi havia vòmits, coloms, etc.  
 
El Sr. Eduard Català, de l’Associació de Veïns el Racó de les Corts, avança que també vol 
parlar de tres qüestions. 
 
En primer lloc planteja el problema del carrer Regent Mendieta, pendent d’acabar 
d’urbanitzar, on no es poden plantar els arbres perquè Endesa encara hi ha de col·locar una 
nova línia elèctrica. Recorda que el Districte ja es va comprometre a fer pressió, però es 
lamenta que la situació continua igual. Subratlla, a més, que tampoc hi ha prou neteja i que 
els cotxes comencen a aparcar sobre la vorera a la banda del Club Esportiu Mediterrani, 
atesa la manca d’arbrat.  
 
En segon lloc, denuncia un excés de motos a Riera Blanca, com també el fet que les 
terrasses cada cop tinguin més taules. 
 
Per acabar, manifesta que en el marc del pla de la superilla que preveia la part de Maternitat 
s’havien d’haver acabat els carrers Pintor Pahissa i Comte Güell. Anuncia, però, que només 
s’ha fet la plataforma única a Regent Mendieta, que tampoc no està acabada del tot, i una 
part de Comte Güell (de Regent Mendieta a l’avinguda de Madrid). Pregunta, per tant, 
quines previsions hi ha sobre aquests punts pendents.  
 
El president anuncia que el regidor, Xavier Marcé, respondrà aquestes dues primeres 
intervencions abans de passar a la ronda següent.  
 
El regidor, abans de contestar les intervencions que s’han produït, demana als assistents si 
tots van rebre resposta escrita a les seves preguntes de la darrera audiència pública. 
Anuncia que van donar instruccions perquè així fos. Un cop confirmat que tothom va rebre 
resposta escrita, passa a respondre les qüestions plantejades. 
  
Per començar, es compromet a contactar Endesa per esbrinar com està el tema i aclareix 
que és tot el que pot fer el Districte. També es compromet a estudiar el tema de les motos i 
les terrasses a Riera Blanca per veure com s’hi pot intervenir.  
 
Pel que fa a les superilles, reconeix que és un tema més complicat, perquè requereix acord i 
inversió. Manifesta que estan en espera de veure com s’hi dona continuïtat en aquest 
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mandat, però avança que, a parer seu, el que està començat i no acabat hauria de ser 
objecte de prioritat. En aquest sentit, demana més informació a la gerent. 
 
La gerent, Sara Jaurrieta, confirma que el tema està subjecte a les negociacions del Pla 
d’inversions municipal.  
 
El regidor, quant al tema de les jardineres, reconeix que no només falten les que s’han 
esmentat, sinó també les de les zones per a vianants que voregen la plaça de la Concòrdia, 
tal com li va recordar una veïna fa poc. Es compromet a posar noves jardineres, una mica 
més petites que les de la plaça Comas, però no garanteix que s’hi posin les plantes, ja que 
el Districte no les pot mantenir i no veu clar que puguin dependre d’un manteniment de 
Parcs i Jardins que a vegades no és tan eficient com es voldria. Reitera, però, que les 
posaran per tal d’impedir que hi aparquin els cotxes.  
 
Tot seguit, informa que al districte hi ha dos parcs per a gossos, tot i reconèixer que n’hi 
podria haver més, i que actualment s’està fent una anàlisi sobre com resoldre les queixes 
que hi ha sobre l’especificitat del mobiliari a fi que no es produeixin problemes del tipus 
plantejat, tal com passa a Bacardí i en algun altre parc. Especifica que a Campoamor s’està 
parlant amb els veïns sobre el tema i apunta que en un futur es pot mirar de fer-ne un de 
més gran en un altre parc. En tot cas, assegura que és un tema que volen arreglar i que ja 
tenen enfocat. Per exemple, a Bacardí, malgrat el retard, s’iniciaran ben aviat les obres de 
renovació de terres perquè estiguin en condicions òptimes per a les necessitats dels gossos. 
 
Quant al tema de Can Cuiàs, exposa que té notícies que s’han netejat les restes del botellón 
i expressa l’esperança que puguin continuar mantenint-ho net. En tot cas, anima la Sra. C.C. 
a comunicar qualsevol altra incidència que pugui observar i es compromet a mantenir l’espai 
en bones condicions.  
 
També es compromet a garantir que es posin jardineres no només a la zona que ha indicat 
la Sra. C.C, sinó també la plaça de la Concòrdia.  
 
El Sr. Saturnino Cuevas anuncia que vol parlar del soroll a la ciutat, tot i que no sap si és 
competència exacta del districte o de ciutat. A parer seu, bona part del soroll podria evitar-se 
millorant l’asfalt, tot i admetre que aquesta solució té un cost elevat. D’altra banda, 
assenyala que les motos produeixen molta part del soroll, sobretot quan arrenquen als 
semàfors o mentre circulen. Demana que això es tingui en compte. 
 
Finalment, manifesta que al carrer Aurora Bertrana hi ha un parterre una mica abandonat i 
demana que s’hi faci algun tipus d’actuació.  
 
El president aprofita per recordar que els intervinents no s’han d’adreçar a ell, ja que la seva 
funció és dirigir els plens i les audiències públiques. La responsabilitat pel que fa a les 
peticions és del regidor, Xavier Marcé. 
 
El regidor pren nota que cal revisar el parterre del carrer Aurora Bertrana i es compromet a 
passar-ne resposta per escrit els pròxims dies.  
 
Quant als sorolls, reconeix que és un problema difícil d’abordar, com ho és que es pugui 
canviar l’asfalt. A parer seu, el que hi ha és un problema de civisme (p. ex. les motos que fan 
un espectacle innecessari a l’hora d’arrancar). Apunta que potser es pot alertar la Guàrdia 
Urbana per tal que sigui rígida amb les motos que donen gas excessivament a l’hora de 
sortir d’un semàfor. En tot cas, manifesta que el soroll dels vehicles és un problema general 
de ciutat i, per tant, confia que els popers mesos les reduccions de trànsit previstes amb la 
zona de baixes emissions contribueixi a reduir-lo notablement i a millorar la salut. Es 
compromet a estar amatent al tema. 
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Abans de cloure la intervenció, recorda de nou que el Districte ha de donar resposta per 
escrit a totes les demandes i afegeix que aquestes demandes tenen dret a rèplica, ja que és 
un debat obert. Demana, per tant, que les persones que presentin peticions facin saber al 
Districte si el nivell de resposta és adequat. Confia que així sigui i anuncia que les 
demandes presentades avui tindran resposta els pròxims dies.  
 
S’acomiada agraint la presència als assistents i desitjant un bon Nadal a tothom.  
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 19.30 hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 
 
 
 

Vist i plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
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