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ACTA NÚM. 2/2022 
 

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 5 d’ abril de 2022 i essent les 17.00 hores, es reuneix en sessió 
presencial, 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, i assistits per la secretària que subscriu, la senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Es troben presents els consellers i les conselleres senyors i senyores Manuel Becerra 
Hormigo, Irene Morales Morales, Mario Fco. Campelo Castro, Josep M. Gebelli Isart, Mercè 
Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial Fernández, Sonia Reina Sánchez, Ivan Condés 
Sangenís, Sergi Mariné Santos i Joan Castelló Domínguez. Així mateix es troba present el 
Director dels Departaments de Llicències i Obres del Districte el Sr. Albert Bassas 
Parcerisas. 
 
 
El president del Districte, el senyor Francisco Sierra López, dona la benvinguda a tots els 
assistents. A continuació llegeix les advertències: 
 
«Atesa la situació de mesures que estableix la normativa sanitària vigent, l’Audiència Pública 
se celebra presencialment amb la utilització obligatòria de mascareta. Només se la poden 
treure per parlar.» 
 
«Les peticions seran presentades pel mateix ciutadà o ciutadana. Serà el regidor qui 
indicarà qui pot presentar la seva intervenció. S'entén que les persones assistents que se 
situïn a la zona de gravació donen el seu consentiment explícit al tractament de les seves 
dades durant aquesta sessió i, si no volen que es gravin, es poden situar a la zona zero 
d’aquesta sala.» 
 
«Així mateix, us indiquem que, de forma extraordinària, per part del personal de l’Ajuntament 
es faran unes fotografies generals dels assistents per publicar a la pàgina web de l’àrea de 
Democràcia Activa. En cas que no hi vulgueu aparèixer, us podeu situar a la zona zero 
d’aquesta sala.» 
 
«No es podrà captar imatge o veu dels intervinents a la sessió, per mitjans tecnològics, 
sense el consentiment exprés i explícit de la resta de persones intervinents a fi de preservar 
el seu dret a la protecció de dades.» 
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Tot seguit, cedeix la paraula a les persones que ho han sol·licitat. 
 
La senyora Núria Marín, de la comissió de Medi Ambient de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona, explica que hi ha una antena de telefonia, a Numància amb Caballero. 
Els treballadors s’han presentat tres vegades per fer-hi modificacions sense els documents 
que han de presentar a l’Ajuntament. Les tres vegades, els veïns han avisat a l’associació 
de Veïns de les Corts. Van instal·lar una grua i van parar el trànsit del carrer de Caballero, 
fets pels quals sí que portaven autorització. Hi va anar la Guàrdia Urbana i els va demanar 
que marxessin. Un representant de l’empresa Insyte els va dir que els permisos estaven 
tramitats i se’ls farien arribar en uns pocs dies. Han passat dos mesos i no els han rebut. Les 
antenes que volien posar segueixen allà, sense instal·lar, però no saben què més han fet. 
Va passar el mateix a travessera de les Corts amb Carles III, on van dir als veïns que 
pujaven aparells d'aire condicionat, quan no ho eren. Van tenir reunions amb el Districte per 
tractar de resoldre aquesta situació, que es van interrompre per la pandèmia. Constata que 
la situació és la mateixa a tot Barcelona. Fruit de les reunions, es va fer un pla d’inspecció 
de les antenes. Es van inspeccionar 23 o 24 antenes de vuit ubicacions i es van fer disset 
expedients. Conclou que, extrapolant això a la resta de la Ciutat, el 58% de les antenes de 
Barcelona són irregulars, incompleixen els expedients, o no en tenen. Expressa la seva 
preocupació per aquesta situació. Des de l’AVV de les Corts són conscients de la falta de 
recursos de l’Ajuntament per assumir les tasques de control d’aquestes instal·lacions. El seu 
objectiu és informar els veïns que poden aturar totes les actuacions que no presentin 
l’assabentat signat per l’ajuntament de Barcelona. Tenen pendent una reunió on plantejaran 
propostes i esperen poder dorar més informació a la següent Audiència Pública. 
 
La senyora Leticia Soriano, en representació de l’edifici del carrer del Doctor Nubiola i 
Espinós, que va formar part del programa Amunt persianes, explica que, de 16 locals, 14 
tenen activitat. Ningú s’ha posat en contacte amb els llogaters i han rebut un burofax del 
propietari dient que han de marxar. Creu que el programa els està fent fora, i pregunta per 
què ha passat això i si hi ha alguna mesura per ajudar-los. 
 
El senyor Pedro Alonso recorda que hi va haver un Plenari el dia 21 on es va llegir una 
declaració institucional sobre la salut a la qual tots els grups polítics van donar suport. 
Considera que és el moment que la salut torni a ser com abans de la pandèmia. Demana als 
grups polítics que compleixin el seu compromís segons les seves possibilitats, i a les entitats 
que es posin d’acord per empènyer. Hi ha moltes queixes dels veïns, especialment gent 
gran, per la dificultat en ser atesos. Finalment, agraeix que s’hagi arribat a aquest consens i 
insisteix en la necessitat de continuar treballant-hi. 
 
El senyor Francisco Casteràs comparteix dos suggeriments que va enviar i pels quals no ha 
rebut resposta. En primer lloc, sobre els patinets i bicicletes sobre les voreres, proposa que 
parelles de policies patrullin a peu durant un mes per informar o sancionar als infractors. 
Creu que és prou temps perquè les voreres tornessin a la normalitat i transmetria sensació 
de seguretat a vianants i comerços. Els mitjans de comunicació haurien de fer-ne divulgació. 
També es podria crear una base de dades per sancionar només en cas de reincidència. En 
segon lloc, és freqüent veure obertes les portes dels parcs infantils, amb risc de que hi entrin 
gossos, i suggereix posar-hi cartells recordant la necessitat de tancar les portes. 
 
La senyora Purificación Condins recorda que, el febrer del 2021, es va plantejar una 
pregunta proposant destinar un espai a Pintor Ribalta per crear una llar-residència per a 
persones amb discapacitat intel·lectual. El regidor va respondre que ja s’havia fet una 
reserva pressupostària de tres milions per expropiar aquest espai. Quedava pendent definir-
ne el pla d’usos. Pregunta per l’estat d’aquest projecte, si ja s’ha expropiat, i si s’ha definit el 
pla d’usos. Afegeix que sembla una batalla impossible, ja que no es va fer a Benavent ni a 
Cristalleries Planell, i hi ha silenci pel que fa a Pintor Ribalta. Vol saber què passa amb les 
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persones amb discapacitat intel·lectual, i afirma que no són una prioritat per a 
l’administració. 
 
El regidor del Districte, el senyor Joan R. Riera Alemany, quant a les antenes del carrer de 
Numància, fa saber que traslladaran el neguit que s’ha plantejat. El servei d’inspecció de les 
antenes de telefonia mòbil està centralitzat i desconeix si tenen recursos suficients. Subratlla 
que la raó de ser dels serveis d’inspecció municipals és que no tothom té les instal·lacions 
en ordre. Creu que s’hauria de veure l’estat dels expedients que es van obrir i espera que, 
en la reunió que tenen programada se’ls informi amb més detall. Agraeix la tasca 
pedagògica, i comunica que no és obligatori que els veïns facin d’inspectors, ja que la 
Guàrdia Urbana pot aixecar acta i aturar una intervenció si no té la documentació 
necessària. Afirma que és moment de tornar a activar el pla d’inspecció. 
 
Amb referència a la intervenció de la senyora Leticia Soriano, el regidor comparteix que 
l’Ajuntament no ha comprat el local i hi ha marge de diàleg i de negociació. Es va fer una 
convocatòria pública a tot Barcelona manifestant la voluntat de comprar locals en planta 
baixa per dinamitzar el comerç. El propietari del local s’hi va apuntar. A les bases es 
demanaven locals lliures i expedits. Si no es compleixen els requisits, no es comprarà. Hi ha 
la voluntat de dinamitzar el comerç i no té sentit comprar perquè tot quedi igual. Dona un 
missatge de tranquil·litat, ja que no s’ha comprat res i tot és a la taula de negociació. 
 
Pel que fa a la declaració institucional de salut, agraeix el compromís del Banc solidari amb 
la salut pública del país. Als pressupostos de la Generalitat ja va haver-hi un increment, però 
la despesa sanitària encara és inferior a la que es va fer durant l’emergència sanitària. Si 
totes les forces polítiques van avalar la declaració institucional, aquest és l’objectiu compartit 
per tots. 
 
Quant a la intervenció del senyor Francisco Casteràs, des del districte sempre han sigut 
proactius i sensibles amb les multes a les bicicletes. L’any 2021 es van posar 1.825 
sancions. La patrulla ciclista pràcticament no fa altra cosa. Periòdicament, es fan campanyes 
pedagògiques i de sanció. Ja s’està sancionant la reincidència, però la primera intervenció 
de la Guàrdia Urbana sempre és pedagògica. Subratlla que, des de la societat civil, hi ha 
iniciatives pedagògiques interessants, com els cursos de conducció de patinet del RACC. 
Pel que fa a les portes dels parcs infantils, apunta que, si tothom fos cívic, ningú deixaria 
que un gos embruti l’àrea de jocs infantils. Li agradaria poder treure les tanques, però fa falta 
molta més pedagogia. Quan un agent de la Guàrdia Urbana troba una porta oberta, la tanca, 
i quan enxampa un gos fent el que no toca, se sanciona. 
 
Respecte a les paraules de la senyora Purificación Condins, creu que són una mica injustes. 
Afirma que Pintor Ribalta té qualificació d’equipament des del 1976, i ara és quan s’han 
posat 3.000.000 € sobre la taula per començar l’expedient d’expropiació. El planejament 
urbanístic està en marxa per poder-hi fer una residència o habitatges per a persones amb 
discapacitat. Van fer un primer contacte notificant la voluntat d’expropiar i van encarregar el 
planejament urbanístic, que està en fase de redacció, i podria elevar-se a aprovació aquest 
any. L’expropiació podria fer-se el 2023. La residència de Benavent es troba en negociació 
amb la Generalitat. Espera poder desencallar-ho quan hi hagi l’acord de finançament. 
Cristalleries Planell és un equipament acabat i en funcionament que, en algun moment del 
passat, es va decidir orientar cap a un altre tipus d’equipament. 
 
La senyora Núria Marín manifesta que no tenen cap crítica sobre la Guàrdia Urbana, però 
ells no s’assabenten si els veïns no els avisen. Per arreglar aquests problemes fa falta la 
col·laboració dels veïns. Afirma que la Guàrdia Urbana poc fer poc perquè no estan formats 
en la legislació que regula les antenes. Considera que les inspeccions d’ofici no són 
operatives. Proposa que el Departament de Llicències comprovi si totes les antenes de 5G 



 

4 
 

estan registrades i quines lectures estimades esperen. Reitera que el pla d’inspecció no es 
va fer per falta de recursos. 
 
La senyora Leticia Soriano, explica que, a les bases del procediment d’adquisició de locals 
en planta baixa, deia que s’havia d’entregar el local buit en el moment d’entregar les claus i 
el propietari té un any per fer fora qui estigui al local. Creu que l’Ajuntament ha propiciat que 
se’ls faci fora. Critica que, quan l’Ajuntament va adjudicar els locals al desembre, els van 
anar a veure i sabien que hi havia activitat. 
 
El senyor Pedro Alonso manifesta que el bon govern no depèn només dels diners perquè cal 
saber administrar-los i saber dirigir. Assegura que això no passa a la salut pública de 
Barcelona i reclama avançar en el que expressa la declaració. 
 
El senyor Francisco Casteràs explica que les tanques dels parcs infantils són perquè els 
pares tinguin la tranquil·litat de què els infants no sortiran de dins. L’única manera de 
conscienciar les persones és posant cartells. Quant a les bicicletes, considera insuficient que 
hi hagi una sola patrulla a les Corts i creu que haurien d’anar a peu. 
 
La senyora Purificación Condins reconeix que l’administració sí que actua per les 
discapacitats físiques, però no creu que ho faci per les discapacitats intel·lectuals. Porta 15 
anys lluitant perquè el seu fill tingui un habitatge digne. Reclama complir amb els drets 
humans dels discapacitats intel·lectuals. 
 
El regidor comunica que l’Ajuntament va subscriure la convenció de Nacions Unides de 
persones amb discapacitat, que inclou la discapacitat intel·lectual. Expressa un compromís 
profund i permanent amb les persones amb discapacitat. Són conscients que el projecte de 
Pintor Ribalta no resoldrà els problemes de totes les famílies i entitats. Es va fer una reunió 
per trobar una altra solució residencial perquè a Pintor Ribalta no hi ha prou espai. El bisbat 
oferia uns pisos al carrer de Viladomat i s’hauria de reprendre aquesta negociació i veure 
quins preus plantegen. 
 
Amb referència a la intervenció del senyor Casteràs, el regidor demana que se’ls faci arribar 
l’adreça del parc infantil per produir els cartells que facin falta. Assenyala que sempre s’ha 
de fer pedagogia, però encara que es posin rètols, hi haurà qui no els respecti. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Pedro Alonso, el regidor comparteix que el sistema de 
salut es pot plantejar de maneres diferents i posa com a exemple la pandèmia de la Covid. 
Existeix un gran sistema de salut pública per la part assistencial, però hi ha molt camí per fer 
en matèria de salut pública i prevenció. 
 
El regidor pren nota del suggeriment sobre les bases fet per la senyora Soriano. Creu que es 
posaran en contacte amb ells, ja que han d’entrar en una via de diàleg. Hi ha una reunió 
programada amb Patrimoni per desencallar aquesta qüestió i evitar la incertesa. 
L’Ajuntament no ha comprat els locals. Cal dialogar amb ells i amb el propietari, i ja hi ha 
una reunió programada. 
 
Quant a la intervenció de la senyora Núria Marín, el regidor torna a agrair-li la tasca 
pedagògica. Posa en relleu que la Guàrdia Urbana sí que pot fer coses, com aixecar acta 
que es deriva als serveis d’inspecció, que obren expedient. Disset expedients oberts no 
equivalen a disset incompliments, vol dir que hi ha disset inspeccions en marxa. No vol 
pressuposar el resultat de les inspeccions. 
 
La senyora Josefa Balduque, de la comissió de seguiment de la Font de la Guatlla-Magòria, 
manifesta la seva voluntat d’ajudar. Es mostra sorpresa pel canvi en el nombre de pàgines 
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de l’acta de la sessió anterior. Manifesta que, malgrat això, la part referida a la seva 
intervenció és correcta. 
 
La secretària aclareix que primer es va publicar una transcripció literal, que va ser corregida 
a un format d’acta resumida en tercera persona. 
 
La senyora Balduque continua explicant que a l’avinguda de Madrid, carrer de Berlín i Creu 
Coberta passa el transport públic i hi ha moltes botigues. No està en contra de reduir la 
freqüència de pas dels autobusos els caps de setmana, però molta gent espera a dissabte 
per anar a comprar a les Corts, Hostafrancs, Sants o Collblanc, i no poden fer-ho. Creu que 
la senyora Janet Sanz no s’adona dels llocs de feina que s’estan perdent i demana la seva 
dimissió. Va ser rebuda pel gerent de Parcs i Jardins, qui demanarà cita amb el president del 
consorci d’ensenyament per començar a treballar en favor dels nens amb discapacitat. 
Finalment, agraeix la tasca del senyor Riera per les persones amb discapacitat i proposa 
que els ajuntaments disposin de voluntaris que acompanyin la gent gran al metge. 
 
La senyora Adela Agelet pregunta per què s’ha aturat el procés d’assentament i 
apuntalament de Can Capellanets. Creu urgent que es reprengui. Pel que fa a la Colònia 
Castells, creu que l’accés pel carrer del Montnegre és massa estret. Critica la supressió de 
passatges que es poden conservar i creu que la proposta veïnal presentada al plenari resol 
millor els problemes. Explica que les casetes queden arraconades darrere els horts. Es 
mostra preocupada pel barri els dies de partit del Barça i creu necessària una actuació 
important amb mesures concretes. 
 
La senyora Ana Ramon expressa indignació per la inseguretat prop del Camp Nou. Creu 
que la vida és més important que l’FCB. Relata la presència de bengales, petard i pals amb 
ganivets. Afirma que la situació no té solució i reclama treure el Camp Nou de la Ciutat. 
Quan hi juguin les noies, tindran les mateixes molèsties cada setmana. Li sembla bé que 
vinguin els polítics a veure’ls, però vol que portin solucions. Els carrers no poden absorbir 
tanta gent a la sortida. Denuncia el vandalisme, que qualifica d’insuportable. Comenta que, 
quan l’Espanyol jugava a Montjuïc, hi havia llançadores. Considera que la gent hauria d’anar 
al camp en transport públic en comptes d’en cotxe i que la superilla no millora la 
contaminació. 
 
El senyor Josep Maria Guillumet explica que van enviar una carta a l’Ajuntament reclamant 
destinar el local de CaixaBank a Trias i Giró a Centre Cívic. També van enviar una carta 
demanant per què es van tallar arbres a Jordi Girona. No han rebut resposta a cap de les 
dues cartes. Demana que es facin les actuacions mínimes per adequar el parc de Torre 
Girona. Amb referència al transformador dels jardins de Torre Girona, no han rebut resposta 
a les al·legacions presentades, però el pla ja s’ha aprovat. Creu que s’ha de canviar el 
sistema de participació. Quant a l’avinguda Diagonal, no tenen resposta a la petició de 
plantar 60 arbres a la vorera del nou carril bici. Demana que se’ls informi de la solució 
prevista. Cal ordenar la circulació perquè les bicicletes facin servir el carril bici i ordenar 
quins vehicles poden circular-hi. Finalment, recorda que encara hi ha robatoris. 
 
El regidor, amb referència a l’avinguda de Madrid, comunica que el procés participatiu està a 
punt d’acabar-se, i coincideix en la necessitat d’intensificar el transport públic. Comenta que 
la universitat és important, però hi ha altres projectes de vida. Quant al voluntariat, explica 
que, des de l’Ajuntament de Barcelona, faciliten ajuts perquè les entitats de persones grans 
les que el desenvolupin. Les entitats tenen una proximitat difícil d’assolit des d’un poder 
públic. Es treballa contra la solitud no desitjada i es dona suport a iniciatives d’aquest tipus. 
 
Pel que fa a la intervenció de la senyora Adela Agelet, insisteix que el projecte acordat en el 
procés participatiu té més cura del patrimoni i de la memòria. Els passatges queden 
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perfectament representats amb les pèrgoles. Les casetes porten allà cent anys, es 
rehabilitaran i no canviaran de lloc. Quant a l’amplada de l’accés al parc, no és l'únic accés 
al parc, i ni tan sols n’és el principal. Malgrat això, una amplada de tres metres és més que 
la majoria de voreres de les Corts. S’ha discutit àmpliament durant anys, hi ha un consens 
veïnal, i s’hauria de fer avançar el projecte. Pel que fa a la qüestió del Barça, demana no 
repetir intervencions i considera que no és necessari parlar-ne en primera persona. 
 
Quant a la intervenció de la senyora Ana Ramon, el regidor comunica que hi estan 
treballant. Informa que ja s’ha fet una poda de matolls i s’incrementarà la il·luminació als 
jardins de Bacardí, i s’està treballant amb TMB i la Guàrdia Urbana respecte al sentit contrari 
de l’autobús H8. El Barça ha posat lavabos. Es va fer la reunió de la comissió de Mobilitat 
del Barça i es va plantejar rellançar la campanya de civisme. Vol trencar una llança en favor 
del futbol femení, on l’ambient és un altre. 
 
Amb referència a la intervenció del senyor Guillumet, la gerent va contactar amb CaixaBank i 
van acordar que, si el local es posava a la venda, els avisarien. No té coneixement de 
manca d’arbres al carrer de Jordi Girona, però disposen d’un informe d’intervencions per 
adequar el parc de Torre Girona. Parcs i Jardins tampoc té coneixement de falta d’arbrat. 
Quant al transformador, el procediment administratiu i la participació poden tenir calendaris 
diferents. Abans d’elevar un expedient a aprovació, totes les instàncies de l’administració 
procuren respondre totes les al·legacions. Si no s’han respost, podran anar al contenciós. 
Respecte a l’arbrat del carril bici, ja es va parlar que hi ha una canonada que no permet la 
plantació d’arbrat. Estan pensant en alternatives, com posar jardineres o altres tipus de verd 
a l’altre lateral. Pel que fa al carril bici, encara no està en servei. Quan s’obri hauran d’enviar 
la Guàrdia Urbana per fer pedagogia. Respecte als robatoris, recorda que es va informar 
dels diferents reforços policials. 
 
La senyora Balduque agraeix a la secretària l’aclariment. Expressa la seva sorpresa perquè, 
tot i ser membre d’una comissió de seguiment, no s’assabenta de res. Retreu al regidor que 
presumeixi de treballar en favor de les persones amb discapacitat i afirma que tot ho va 
començar ella l’any 77. Agraeix que sis nois amb discapacitat ja no treballin netejant a una 
fàbrica de xocolata. Posa en dubte que ser escollit al decidim.barcelona seveixi per res. 
 
La senyora Adela Agelet demana resposta pel tema de Can Capellanets. Quant al Barça, no 
ho viu en primera persona, però era necessari que en parlés com a responsable de la 
coordinadora. Creu que la xarxa viària resultant del projecte del Barça s’ha de revisar. Pel 
que fa a la Colònia Castells, clarifica que s’hauria de canviar la ubicació dels horts, no de les 
casetes. Insisteix que l’amplada de l’accés és insuficient i ho qualifica d’error. Afirma que no 
s’ha parlat seriosament de la Colònia Castells fins al setembre, quan se’ls van rebutjar les 
al·legacions, i demana no parlar d’anys. Adverteix que el projecte té errors que hauran de 
patir els veïns. Esperen que el parc s’obri des de l’any 76 i han tingut paciència. 
 
La senyora Ana Ramon reclama que l’avinguda de Madrid tingui més de dos carrils perquè 
hi pugui passar l’H8 sense embussos. Explica que uns ocupes a Felipe de Paz estan donant 
molts maldecaps en forma de violència i agressions. Demana que, abans de fer la 
residència, s’arreglin els jardins de Bacardí. Tot i haver arranjat el pipicà de Bacardí, els 
gossos campen pel parc. Els Jardins de Josep Goday i Casals es tanquen a la nit, i la gent 
entra amb els gossos igualment. Denuncia la manca de civisme. 
 
El senyor Guillumet comparteix que les bases del concurs del Festival de Pedralbes són 
molt clares i el promotor ha de respectar l’ocupació del parc. Ha trobat el projecte d’activitat, 
que està en exposició pública. Voldrien haver pogut fer un intercanvi d’impressions abans 
d’això. Sol·liciten ser part interessada pel que fa a l’expedient. Comunica que se’ls ha negat 
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formar part de la comissió de seguiment del Festival. Afegeix que hi ha molta polèmica amb 
el canvi de les rajoles de Barcelona, i demana que se’ls expliqui. 
 
El regidor, responent a la senyora Balduque, explica que es referia a la parcel·la de Pintor 
Ribalta i no pretén desmerèixer tota la feina feta en matèria de persones amb discapacitat. 
Assenyala que la participació serveix per fixar prioritats, ordres de treball, procediments, 
reunions, etc. 
 
Amb referència a la intervenció de la senyora Adela Agelet, exposa que les casetes tenen la 
façana al passatge, essent el lloc natural per visualitzar-les. Canviar la ubicació dels horts 
crearia una perspectiva que no concorda amb el que era la Colònia Castells. Defensa que el 
projecte que s’ha consensuat és el millor. Informa que la Fundació Sant Josep Oriol ha 
presentat una sol·licitud de llicència d’obres per donar compliment a l’ordre de conservació. 
Amb referència a la residència de gent gran, la qüestió està judicialitzada, i encara no hi ha 
cap resolució. 
 
Pel que fa a la intervenció de la senyora Ana Ramon, miraran què poden fer respecte als 
jardins. Parlaran amb la Guàrdia Urbana sobre fer una campanya pedagògica i de sancions 
adreçada als amos de gossos. Quant als ocupes, són coneixedors de la casuística. Moltes 
ocupacions enquistades deriven de la deixadesa de la propietat. Creu que parlar de l’H8 és 
reobrir un tema que ja es va discutir fa temps. No tenen coneixement d’una manca de 
cobertura del servei d’autobús a la zona. 
 
El regidor respon al senyor Guillumet que desconeix com es vehicula la figura de la part 
interessada. El procediment administratiu pot ser feixuc, però l’Ajuntament compleix amb la 
llei de transparència, mitjançant la qual també podrien accedir als expedients. Pel que fa al 
Festival de Pedralbes, es va fer el concurs amb pública concurrència, hi ha una comissió de 
seguiment, i s’està fent el tràmit de la llicència. Es mostra d’acord pel que fa a les rajoles. 
Creu que es poden estudiar nous materials més sostenibles i resistents, però cal protegir el 
disseny de la flor de Puig i Cadafalch. Convida tothom a veure el vestíbul de la casa 
Ametller, on hi ha el panot original. 
 
La senyora Marta explica que la coordinadora va demanar reunir-se per tractar els temes del 
vandalisme i la mobilitat a la sortida del Barça i no han rebut resposta. 
 
La senyora Felisa Marco demana més temps perquè tothom pugui intervenir. Considera una 
falta de respecte que l’Ajuntament limiti el temps per parlar a veïns que col·laboren amb el 
seu temps i sense cobrar. Quant al tema del Barça, es repeteix perquè és un problema molt 
gros. Proposa dotar la Ciutat de càmeres de vigilància. Creu que l’H8 hauria de continuar 
passant per travessera de les Corts. Quant al Barça, assenyala que els veïns no tenen 
possibilitat d’arribar a casa els dies de partit. Els cotxes que venen per travessera de les 
Corts no respecten la illeta que hi ha a l’encreuament amb Mejía Lequerica i els cotxes no 
poden passar pel semàfor. Només hi ha policies a Carles III, però també fan falta per fer 
respectar la illeta. Explica que, a la plaça d’Ildefons Cerdà, plaça d’Espanya, gran via de 
Carles III i plaça de Prat de la Riba, s’ha produït algun canvi de semaforització que fa que 
els cotxes s’aturin i contaminin més. Demana una reunió per parlar de la Maternitat. 
 
El senyor Joan Hernández creu que el regidor dedica massa temps a no respondre les 
preguntes. Demana que no faci política, no manipuli, i no carregui negligències als altres. 
Tot seguit, expressa la seva solidaritat per l’assumpte de les empreses de telefonia. 
Comparteix que la policia desconeixia la legislació sobre les antenes, i el van voler detenir a 
ell i a quatre persones més. Quant al Barça, assegura que hi ha violència. Respecte a Mejía 
Lequerica, es va dir que s’evitaria que els cotxes anessin a 70 km/h, i hi ha un col·lapse per 
la gent que hauria de fer servir el transport públic. Demana resposta sobre les multes 
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coercitives de Can Planes. Amb referència a la Maternitat, retreu que no els permetin anar a 
la feina en cotxe quan hi ha 400 vehicles de funcionaris que aparquen gratuïtament. Afegeix 
que hi ha 200 barracons il·legals. Comenta que hi ha destrucció de patrimoni a la Maternitat, 
Can Planes, Can Capellanets, Escola Ítaca i Torre Girona. Pregunta on són els 17.000 
arbres que es va dir que es plantarien, i demana al regidor que vagi a Taquígraf Martí per 
veure els escocells sense arbres. Afirma que no volen el TRAM ni que es canviï el panot. 
Considera important que es reuneixin amb els familiars de les persones que van morir a la 
residència Sanitas. Assegura que els veïns necessiten bon govern i no necessiten que 
s’actui sense consens. 
 
El regidor exposa que potser fa discursos polítics, però el senyor Hernández ha fet un bon 
míting. Respecta que no li agradi el govern, però és el que es va escollir democràticament. 
Desconeix perquè el van voler detenir. Quant a les multes coercitives, no en té coneixement. 
Clarifica que no eren 17.000 arbres sinó 15.000, i el pla està executant-se arreu de la ciutat. 
 
Quant al Barça, el regidor comunica que es va fer una reunió per tractar la millora de la 
mobilitat, el dispositiu policial, la seguretat passiva, enllumenat, etc. Convida a fer-los arribar 
les propostes que tinguin, ja que és el moment adient per treballar-les. 
 
A continuació, pren nota dels canvis en les fases semafòriques a Prat de la Riba. També 
pren nota de la qüestió de la Maternitat i del CAP Les Corts. No té coneixement de cap canvi 
d’ubicació del CAP. 
 
Amb referència a Mejía Lequerica, el carrer està senyalitzat a 30 km/h i hi ha impediments. 
Creu que circular-hi a 70 km/h és temerari. 
 
La senyora Felisa torna a demanar més temps per les intervencions. Pregunta pels grafitis 
de Santa Tecla i del Centre Cívic. Mostra el seu suport a les persones amb discapacitat 
intel·lectual i demana que siguin ateses. Reclama la instal·lació d’un ascensor a la plaça 
d’Espanya per baixar directament a la línia verda. Assevera que no venen a molestar sinó 
per ajudar a millorar la Ciutat, i si repeteixen els mateixos temes és perquè no se solucionen. 
Creu que la senyora Janet està destrossant les Corts, i que les polítiques de la senyora 
Colau conviden a l’incivisme. Comenta que hi ha massa gent els dies de partit. Vol que els 
polítics estiguin al servei de la ciutadania i escoltin les seves propostes. 
 
El senyor Hernández demana que no es manipuli. Afirma que el regidor es va comprometre 
a informar sobre l’arbrat i no ho ha fet. Demana resposta pel que fa a les famílies de les 
persones que van morir a la residència. Quant a la telefonia, van presentar denúncies per 
les antenes i per no treure els cables d’ADSL de tot Barcelona, i encara no han rebut 
resposta. Quant a Mejía Lequerica, van denunciar que, a la nit, els cotxes van a 70 km/h. 
Demana que tallin el carrer perquè, quan hi ha partit del Barça, els vianants no respecten el 
semàfor i els cotxes no poden sortir. Creu que el regidor no fa res, ja que no els ha informat 
ni han participat. 
 
El regidor informa que es van reunir amb els familiars de les persones que van morir a la 
residència Sanitas i els van informar de la situació. Explica que la Covid ha demostrat que 
s’ha de canviar el model residencial. És una qüestió llargament tractada al Parlament de 
Catalunya. La coordinadora 5+1 exigeix canviar el model residencial de la Ciutat i del país. 
Procura ser educat amb tothom, però si en algun moment li falta al respecte a algú, demana 
disculpes. Està d’acord amb el fet que la discapacitat intel·lectual és una prioritat. Pel que fa 
a l’ascensor de l’L3, la plaça d’Espanya està en obres, que no acabaran aquest mandat. 
Sobre el temps de les intervencions, comparteix el criteri del president, a qui correspon 
l’administració de la sessió. Li agradaria que les intervencions fossin més propositives i 
sense entrar en diàlegs poc productius. 
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Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 19:46 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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	La senyora Núria Marín manifesta que no tenen cap crítica sobre la Guàrdia Urbana, però ells no s’assabenten si els veïns no els avisen. Per arreglar aquests problemes fa falta la col laboració dels veïns. Afirma que la Guàrdia Urbana poc fer poc perq...
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	El senyor Joan Hernández creu que el regidor dedica massa temps a no respondre les preguntes. Demana que no faci política, no manipuli, i no carregui negligències als altres. Tot seguit, expressa la seva solidaritat per l’assumpte de les empreses de t...
	El regidor exposa que potser fa discursos polítics, però el senyor Hernández ha fet un bon míting. Respecta que no li agradi el govern, però és el que es va escollir democràticament. Desconeix perquè el van voler detenir. Quant a les multes coercitive...
	Quant al Barça, el regidor comunica que es va fer una reunió per tractar la millora de la mobilitat, el dispositiu policial, la seguretat passiva, enllumenat, etc. Convida a fer-los arribar les propostes que tinguin, ja que és el moment adient per tre...
	A continuació, pren nota dels canvis en les fases semafòriques a Prat de la Riba. També pren nota de la qüestió de la Maternitat i del CAP Les Corts. No té coneixement de cap canvi d’ubicació del CAP.
	Amb referència a Mejía Lequerica, el carrer està senyalitzat a 30 km/h i hi ha impediments. Creu que circular-hi a 70 km/h és temerari.
	La senyora Felisa torna a demanar més temps per les intervencions. Pregunta pels grafitis de Santa Tecla i del Centre Cívic. Mostra el seu suport a les persones amb discapacitat intel lectual i demana que siguin ateses. Reclama la instal lació d’un as...
	El senyor Hernández demana que no es manipuli. Afirma que el regidor es va comprometre a informar sobre l’arbrat i no ho ha fet. Demana resposta pel que fa a les famílies de les persones que van morir a la residència. Quant a la telefonia, van present...
	El regidor informa que es van reunir amb els familiars de les persones que van morir a la residència Sanitas i els van informar de la situació. Explica que la Covid ha demostrat que s’ha de canviar el model residencial. És una qüestió llargament tract...
	Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 19:46 h hores, aixeca la sessió, la qual cosa certifico.
	Vist i plau
	El president      La secretària
	Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez

