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ACTA NÚM. 2/2018 
 

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 12 de juny de 2018 i essent les 19.00 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 de 
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 
Agustí Colom Cabau, regidor del Districte de les Corts, així com del gerent del Districte, el 
senyor Joan Cambronero Fernández, assistits per la secretària que subscriu, la senyora 
Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Entre el públic es troben presents els consellers senyors i senyores Laura Cañadas Pla, 
Antoni Coll Tort, Rodolfo Mancho Iglesias, Lídia Gàllego Andrés, Cristian Sais Fettahuer, 
Matías Ramón Mendiola, Sonia Reina Sánchez, Míriam Casanova Doménech, Jordi 
Castellana Gamisans i Marc Faustino Vidal, la directora de Serveis Generals, senyora 
Cristina Suñé i Ruiz, el director de Serveis a les Persones i Territori, senyor Xavier Cubells i 
Galles, el director de Llicències i Espai Públic, senyor Albert Bassas i Parcerissas, la cap del 
Departament de Comunicació, la senyora Pilar de Luna Polo, la cap del Departament 
d’Obres i Manteniment, la senyora Eva Maria Julian Garcia, l’Intendent de la Guàrdia Urbana 
i el senyor Jordi Verdaguer Gladich. La senyora Maite Aznar Girona, la senyora Emilia Vila i 
la senyora Laura Guerrero també es troben entre el públic. 
 
El president dona la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió anunciant que, 
com és habitual, en primer lloc intervindran les persones que ho han sol·licitat per correu 
electrònic. Abans, a instància de la secretària i del regidor, passa a informar sobre el nou 
Reglament europeu de protecció de dades. Comunica que per rebre la convocatòria de les 
sessions de l’Audiència Pública del Districte és necessari omplir i presentar a l’Ajuntament el 
formulari d’autorització per al tractament de les dades segons les finalitats del fitxer amb el 
codi 0181 (foment de la participació ciutadana). Així mateix, cal autoritzar el tractament de 
les dades segons les finalitats del fitxer 0127 (reproducció en continu i difusió dels actes dels 
Consells del Districte), atès què la sessió es grava i es difon en directe per reproducció en 
continu i en diferit a través de les xarxes socials al canal de YouTube. Adverteix que el nom i 
el cognom dels participants i l’interès que han manifestat constaran a l’acta de la sessió, així 
com també es divulgarà a la web de l’Ajuntament i a les xarxes socials. Si no es presenta el 
formulari d’autorització, les dades dels participants no constaran a l’acta de la sessió de 
l’Audiència Pública. Comunica que si algú no vol ser gravat se situarà a la zona zero de la 
sala (entrant a la dreta, al darrere). Expressa que aquestes dades no es cediran a tercers i 
que s’eliminaran un cop finalitzada la gestió de l’activitat indicada amb aquesta finalitat. 
Indica que es té dret a cedir, rectificar i suprimir les dades, així com a exercir altres drets 
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sobre aquestes. Finalment, informa que es pot consultar informació addicional a la web 
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades, i que els formularis d’autorització es lliuren a 
l’entrada d’aquesta sessió. Seguidament, dona la paraula a la Sra. Carmen Manrique Isla. 
 
La Sra. Carmen Manrique Isla anticipa que totes les seves preguntes es refereixen a la 
Colònia Castells. Recorda que el passat dia 16 de maig es va fer el sorteig per assignar els 
habitatges de reallotjament, i vol saber el termini previst per al lliurament de les claus perquè 
la gent marxi als nous habitatges. Comenta que a la zona del passatge de Piera, el carrer 
del Taquígraf Serra i un trosset del carrer d’Entença, justament la part que ara s’ha 
d’enderrocar, hi viuen famílies que no seran reallotjades, i demana el termini que tenen per 
marxar. Posa l’exemple d’una família que no tenia dret a reallotjament, ha anat al jutjat i 
pregunta si s’ha d’esperar que es resolgui. Qüestiona si això farà que no s’enderroquin els 
habitatges o si s’enderrocaran, però quedarà el d’aquesta família. Comenta que si no es fa 
immediatament l’enderrocament existeix el perill d’ocupació, que és el que ja ha passat en 
fases anteriors. A més, sol·licita informació sobre els terminis del desallotjament del bar 
Media Luna i del rentacotxes. Resumint, demana que es faci un enderrocament immediat 
per evitar el deteriorament d’una zona que ara està mitjanament dignificada. Recomana que 
es tingui una cura especial a l’hora de llençar la uralita, ja que n’hi ha molta a la zona. 
Finalment, s’interessa per la porteta que dona a la rampa a la tanca del passatge de Piera, 
de la qual falta la part de l’esquerra, que dona accés a l’escala. Algú li diu que ha estat 
arrencada. 
 
El president dona la paraula al Sr. Pedro Alonso. 
 
El Sr. Pedro Alonso, en primer lloc, manifesta que ha enviat un correu electrònic i que, en 
comptes de fer un discurs, llegirà l’escrit esmentat. S’identifica com a veí del barri de La 
Maternitat-Sant Ramon i, per aquest motiu, s’interessa per l’última fase de la xarxa 
d’autobusos urbans, concretament per les línies 54, H8, 75, V1, H10, que són tan importants 
per la mobilitat i comunicació del barri amb la resta de la ciutat de Barcelona. Manifesta la 
satisfacció per la línia D20, que és l’encarregada d’apropar els veïns a les platges, per la 
qual cosa sol·licita el reforç oportú del servei durant els mesos d’estiu. Comenta que aquests 
dies ha sortit una nota informant que a partir del 25 de juny s’implementaran línies noves, 
entre altres la 52, que és la que els afecta, i suposa que aquest fet té relació amb què la línia 
50 que continua en vigor i es superposa en part del recorregut amb l’altra. Demana 
informació sobre aquest canvi. S’interessa, a continuació, per l’estació Ernest Lluch de la 
línia 5 del metro, compromesa per a l’any 2019, segons acord entre Generalitat i 
Ajuntament. Declara que només falta vestir-la i els accessos. Seguidament, es refereix a la 
reforma que s’està fent al carrer del Pisuerga; menciona que hi ha moltes queixes per la 
forma de tancar els parterres previstos, que suposa un perill, sobretot per als nens, i, tenint 
en compte la presència del col·legi Pau Romeva, demana que es corregeixin per evitar el 
perill que suposen. Comunica que han tornat els robatoris per escalada a l’edifici del carrer 
del Pisuerga números 2-20, anomenat de Les Punxes, i trasllada la petició dels veïns que 
torni la vigilància intensiva per erradicar-los. Requereix informació sobre la negociació 
d’expropiació i l’inici del PERI Danubi. Finalment, torna a insistir en la qüestió de la 
residència del carrer de Benavent. Entén que la restitució de l’ordre institucional a la 
Generalitat ha de permetre reprendre les converses pendents entre aquesta i l’Ajuntament. 
 
El president ,Francisco Sierra, dona la paraula a la Sra. M.F. i, atès que no és a la sala, 
cedeix la paraula al regidor per respondre les dues primeres intervencions. 
 
El regidor Agustí Colom respon, en primer lloc, a la Sra. Carmen Manrique. En relació amb 
la Colònia Castells, informa que el passat 16 de maig es va fer el sorteig i actualment s’està 
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en el procés d’assignació de claus. I, abans de la presentació de la documentació pertinent, 
hi haurà la verificació dels casos de compra o lloguer i les qualificacions per part de la 
Generalitat. Declara que no pot donar dates exactes, perquè pensa que la informació 
fidedigna primer s’ha de donar a la Comissió de Seguiment. Confirma que, en primer lloc, 
s’ha dut a terme el procés administratiu de desallotjament, i a continuació s’ha fet el procés 
participatiu del disseny de la reurbanització. Afegeix que l’enderrocament es farà quan es 
porti a terme el projecte executiu. En referència a les persones que no tenen dret a 
reallotjament, assegura que s’hi està treballant. Pel que fa a la possible ocupació dels 
habitatges buits, garanteix que hi ha un sistema de vigilància per evitar-la. Posa com a 
exemple la tanca de protecció que ha estat arrencada dues vegades i que tornarà a ser 
reparada. En relació amb el rentacotxes, explica que ja s’ha fet la notificació i aviat se li 
comunicarà. Finalment, respecte a la qüestió de la uralita, expressa que la seva eliminació 
requereix un procés molt reglat, regulat i ordenat. 
 
Responent al Sr. Pedro Alonso, el regidor comença fent referència a la qüestió de la xarxa 
d’autobusos, sobre la situació de l’última fase de la xarxa d’autobusos que afectaria el 54, 
H8, 75, V1 i H10. En aquest moment ja es troba a l’última fase, que és la prevista a finals 
d’any. Es manté el projecte presentat en el seu moment amb els canvis següents: la línia 
H10 acabarà a la plaça de Sants, on tindrà una terminal d’origen final i es podrà intercanviar 
amb la línia D20 per poder arribar al barri de La Maternitat-Sant Ramon. La línia H8 ja no 
circularà pel tram Riera Blanca - avinguda de Madrid - Comandante Benítez, i disposarà d’un 
carril bus en contrasentit a la travessera de les Corts des de Riera Blanca fins a Numància, 
el qual permetrà un recorregut més rectilini. La línia 54 acabarà el recorregut a Riera Blanca, 
amb una terminal d’origen i final on ara la té la línia H10. La nova línia V1 compensarà, 
parcialment, el recorregut actual vertical de la línia 54. A la línia 75, en principi, no hi haurà 
cap canvi. Pel que fa al reforç estival de la línia D20, declara que a través de la taxa turística 
ja es va iniciar l’any passat un reforç de les línies que tenen origen o final a la Barceloneta 
per disminuir-ne la congestió. Aclareix que aquest reforç no es fa tant per a la gent que va a 
la platja, sinó per als veïns de la Barceloneta, perquè puguin mantenir la seva quotidianitat, 
malgrat l’afluència massiva de persones. Respecte a l’estació Ernest Lluch de la línia 5 de 
metro, ratifica l’existència del compromís per part de la Generalitat per a l’any 2019 i es 
compromet a treballar com a Ajuntament perquè es dugui a terme. En relació als parterres 
del carrer del Pisuerga, comenta que és conscient que s’han de modificar pel perill potencial 
que suposen i assegura que no s’acceptarà l’obra fins que no estigui resolt el problema. Pel 
que fa als robatoris als números 2 al 20 d’aquest mateix carrer, manifesta que a l’informe de 
la Guàrdia Urbana es comunica que se’n va produir un amb força al mes de gener i una 
temptativa al mes de maig. Demana no crear alarmes innecessàries, ja que la realitat és que 
n’hi ha hagut un de real i un intent. Exposa que no s’han incrementat i assegura que es 
manté el nivell de vigilància en aquesta zona. Finalment, sobre el PERI Danubi, explica que 
s’ha iniciat el procés i es negocia l’expropiació. Si s’acorda un preu, es procedirà a 
l’expropiació i si no s’hi arriba, s’aniria al jutjat. 
 
Seguidament, el president, Francisco Sierra, dona la paraula a les persones que han 
emplenat el formulari i comença pel Sr. Francesc Pou. 
 
El Sr. Francesc Pou es presenta com un veí de la plaça de la Concòrdia, i vol plantejar un 
problema de contaminació acústica que pateixen els veïns d’aquesta plaça i dels entorns. 
Acusa directament d’aquesta qüestió al consistori per programar actes a les nits, i posa com 
a exemple que en set setmanes, del 7 d’abril al 19 de maig, en cinc dissabtes s’han 
programat activitats nocturnes que acaben amb un concert que finalitza a les dues de la 
matinada. Ha consultat coneguts d’altres barris de la ciutat, i cap plaça té aquesta intensitat 
de festes. Comenta que fa anys van recollir signatures i que han parlat amb els successius 
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consistoris amb resultats variables, encara que generalment s’ha relaxat la programació de 
festivitats, però es queixa del fet que cada vegada que canvia l’Ajuntament han de començar 
de nou amb les reclamacions. Ara torna a demanar una programació compatible amb la 
convivència i la tranquil·litat dels veïns de la zona. El Sr. Pou manifesta el seu acord amb la 
celebració de concerts, vetllades, correfocs, i de qualsevol manifestació de la cultura 
popular, que té tot el sentit i dret a expressar-se, però considera que la concessió de 
permisos és excessiva pel que fa a la plaça de la Concòrdia. Opina que aquests actes 
s’haurien d’escampar per altres espais del barri, de manera que no fossin sempre els 
mateixos veïns els perjudicats pel soroll fins a la matinada. Reconeix que s’està fent un petit 
esforç, perquè també es programen activitats al parc de les Infantes, la plaça de Can Rosés 
i la plaça de Comas, però entén que a la plaça de la Concòrdia és excessiu. Comunica que 
amb la petició de pregunta ha adjuntat dos documents de l’Ajuntament de Barcelona: El 
primer és el Pla per a la reducció de contaminació acústica de l’Ajuntament de Barcelona, el 
punt 5.1 del qual parla de la missió d’aquest pla, que és millorar la qualitat acústica de la 
ciutat i protegir les zones tranquil·les contra l’augment de soroll. Declara que la plaça de la 
Concòrdia és una zona amb molta vida (mercat artesanal dels diumenges, catifa de Corpus, 
terrasses de bar) però tranquil·la, i a la nit es pot dormir. El segon document aportat és 
l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de 
Barcelona, on es diu que l’Ajuntament no atorgarà autorització per celebrar esdeveniments 
festius, musicals, culturals, etc., si posen en perill la convivència o el civisme. Reitera que 
aquestes són paraules de l’Ajuntament i que mitjançant els seus representants 
s’incompleixen els seus objectius. Insisteix que no vol que es prohibeixin els actes festius, 
entre altres motius, perquè és una forma que les associacions recaptin diners, però sí que 
pensa que els encarregats de la gestió han de tenir al cap els interessos de les associacions 
i dels veïns. 
 
El president dona la paraula al Sr. Luís Sanglas. 
 
En primer lloc, el Sr. Lluís Sanglas agraeix el nou trajecte de l’autobús V5, que començarà el 
proper 25 de juny. Amb aquest nou recorregut s’ha atès una demanda dels veïns i dels 
col·legis, perquè en continuar per l’avinguda de Pearson i tombar per la rotonda del carrer 
de Joan d’Alòs, dona servei a molta més gent. Sobre el tema dels carrils bus, pregunta si pel 
nou de la rotonda i avinguda de Pearson passarà més d’un autobús. També s’interessa pels 
carrils bus de l’avinguda de Pedralbes, els de baixada, des de Manuel Girona fins a 
l’avinguda Diagonal, on els autobusos que han de girar per l’avinguda Diagonal no tenen 
radi de gir suficient, agafen de vegades el carril del mig i, fins i tot, el de l’esquerra, i hi ha 
una mica d’embolic. Seguidament, sol·licita la supressió dels aparcaments en bateria del 
carrer del Doctor Francesc Darder entre els carrers de Bosch i Gimpera i Marquès de 
Mulhacen. Els considera innecessaris, com tots els veïns, ja que al costat hi ha un pàrquing 
de B:SM que moltes vegades està buit. Afegeix que, a més, són perillosos per les sortides 
de pàrquing. Finalment, informa que el divendres, dissabte i diumenge tindrà lloc la Fira de 
Pedralbes a la parròquia de Santa Maria Reina. Comunica que divendres a les set de la 
tarda se celebrarà un concert i posteriorment un sopar, i dissabte i diumenge hi haurà un 
mercat de coses de segona mà. Tota la recaptació anirà al menjador social de Maria Reina. 
 
El president dona la paraula al Sr. M.Á.M.O., president del grup de petanca de Sant Ramon. 
 
El Sr. M.Á.M.O anticipa que té diverses qüestions per plantejar, però que la principal és la 
següent: fins ara anaven als lavabos del Club Laietà, on també disposaven d’un petit espai, 
però ara aquestes instal·lacions estan en reformes i no tenen cap lloc on anar. Fa molts 
anys que demanen uns lavabos: en principi els van dir que no podia ser. Quan van fer les 
pistes noves, els van tornar a reclamar i els van comunicar que no eren als plànols, però ara 
els urgeixen. Un altre tema són les discussions que mantenen amb els veïns perquè els els 
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nens, ja sigui perquè el jardí de sota no està ben preparat o per un altre motiu, pugen a 
jugar, juntament amb els avis. Manifesta que els avisen del perill que suposen les boles de 
petanca i responen que ells també paguen impostos i que allò també és seu. Té por que un 
dia algun nen prengui mal. Exposa que han posat unes tanques de 80 centímetres. Ells les 
demanaven d’1,40 i els van contestar que serien d’1,10, i que buscaran una solució per 
pujar-les, ja que els nens salten entre tanques i s’hi queden encaixats. Comunica que per 
evitar aquest perill al principi tancaven les portes, però que els van dir que no les podien 
tancar. Posteriorment, sol·licitaren la col·locació de dues plaques prohibint la pilota. N’han 
posat només una, i quan entren per l’altre costat diuen que allà no hi ha cap placa. Es 
queixa que actualment pateixen el problema del “botellón”. Finalment, informa de la poca 
cura que rep el jardí, ja que les plantes surten per sota dels seients de fora. 
 
A continuació, el president dona la paraula a la Sra. Mercè Piqueras. 
 
La Sra. Mercè Piqueras comenta que va sovint al museu de Ciències Naturals. Agafa el 7 
des de Maria Cristina fins al Fòrum, però aquest autobús, quan arriba al carrer de Balmes, 
gira cap avall. Es pregunta quan es disposarà d’una línia d’autobús que faci tot el recorregut 
de la Diagonal. Sap que existeix el projecte de la unió del tramvia, però aquesta seria una 
solució a llarg termini i mentrestant no hi ha una línia que hi vagi d’un extrem a l’altre. 
Considera que ara que s’estan posant tantes línies noves, se’n podria destinar una, per 
exemple la mateixa línia 7. Felicita l’Ajuntament o a qui correspongui per la línia V5, i 
expressa que les persones a qui costa pujar ara poden agafar aquest autobús per arribar 
fins a Pedralbes i poden baixar passejant. Seguidament, exposa que fa unes setmanes que 
es van fer obres a la travessera de les Corts i van suprimir la parada d’autobús que està al 
costat de Carles III, tot i que allà no es feien obres. Va enviar un tuit a informació de 
Transports metropolitans, i li van anunciar que l’anul·lació d’una parada depèn de 
l’Ajuntament. Comunica que continuen els errors en la informació de les activitats del 
districte. Posa diversos exemples, i es queixa de què moltes vegades s’ha perdut algun acte 
perquè estava anunciat a una hora o fins i tot un dia diferent del real. Voldria saber què 
passa, si és que ningú revisa la informació publicada. 
 
El president cedeix seguidament la paraula a la Sra. F.M. 
 
La Sra. F.M. comença queixant-se de la tardança del autobús 75 i suggereix que hauria de 
funcionar també els dissabtes i els diumenges, encara que hi vagi poca gent. Opina que els 
autobusos hi han de ser, perquè es necessiten. A continuació, torna a plantejar, també en 
benefici dels veïns propers a la gran via de Carles III, costat Besòs i cantonada travessera 
de les Corts, on hi ha el bar Can Fuster, que hi havia una parada de les línies 59 i V5. 
Pregunta si costaria molt posar una parada en el gir de la gran via e Carles III. Al·lega que la 
zona de travessera de les Corts que va cap al carrer de la Maternitat, los Cármenes, etc., es 
veurien molt beneficiats. Continuant amb el tema dels autobusos, manifesta que la 
freqüència de les línies H8 i H10 és molt irregular, per la qual cosa necessitarien una 
regulació. Passant a la qüestió dels grafits, informa que al camí d’Esplugues, paral·lel a la 
Diagonal, al costat del Parc de Cervantes, han fet una paret molt bonica, rústica, de pedra 
natural, que ja està plena de grafits, com abans ho estava la malla negra. Creu que s’haurà 
d’establir un acord amb els grafiters perquè pintin en llocs determinats. Torna a demanar (fa 
tres anys que ho fa) que treguin els grafits dels edificis Trade, darrere de la font, pujant cap a 
El Corte Inglés. També els fanals del passeig de la Rambla estan pintats, deixats, oxidats. 
Pel que fa a la qüestió dels equipaments, comenta que, com s’ha convidat des de la pàgina 
web a presentar propostes, proposarà les seves: a la Maternitat fa temps que esperen que 
als barracons, que s’havien de treure després dels jocs Olímpics, facin un equipament. A 
l’edifici de cuines podrien fer uns serveis perquè la gent gran pugui fer les seves necessitats. 
Les naus del carrer de Conxita Supervia, que es van llogar, són zona verda i es pot posar la 
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zona verda a dalt, com els edificis que es fan ara, que tenen pàrquing i trasters a baix, pisos 
al mig i piscina a dalt. L’edifici d’Enher, que està al costat de la Dexeus, es podria comprar. 
Entén que a les Corts s’haurien de comprar edificis, no per fer equipaments a curt termini 
sinó per tenir una reserva. A continuació, parla de Tallers García, que segons diu s’han 
aturat les obres per segona vegada. Interpel·la el regidor demanant-li que com pot permetre 
que una empresa comenci unes obres de manera il·legal i que ho torni a fer. Posa exemples 
d’obres il·legals al Districte com Princesa Sofía, Maternitat, Bonpreu, i reconeixent que 
l’Ajuntament no les ha de vigilar, pensa que en el cas dels reincidents sí s’ha de fer. 
Considera que també s’hauria de comprar Tallers García. S’estranya que les obres 
d’urbanització de Santa Tecla arribin fins a l’agost de 2018. No sap com es podrà arribar a 
l’església de Santa Tecla. Finalment, fa referència al semàfor instal·lat a la travessera de les 
Corts arribant al metro, i s’imagina que deurà ser perquè el V5 pugui girar millor. La Sra. 
Marco estava contenta amb la parada que hi havia al costat del metro, que després la van 
baixar uns metres cap al carrer de Joan Güell, on no es veu. Proposa que es pugi uns 
metres i serà la manera d’enllaçar metro i V5. 
 
El president dona la paraula al Sr. Joan Hernández. 
 
El Sr. Joan Hernández comença aclarint, respecte a la Llei de protecció de dades, que no és 
el mateix un veí que les associacions; especifica que ell intervé com a coordinador de veïns 
de Mejía Lequerica. Seguidament, passa a tractar qüestions de gestió. Apunta que les coses 
que farien que les Corts fos millor es traspassen a altres barris. Manifesta que, segons el 
seu parer, l’equip de govern és molt minso i el regidor hi està poc temps, cosa que 
repercuteix en els veïns, ja que no se’ls fa cas ni se’ls responen les seves peticions, i en 
general la comunicació entre Districte i veïns és molt deficitària. Posa com a exemple el cas 
del supermercat: reben la carta el dia 6 comunicant que ja s’han donat els permisos, però 
uns quants dies abans ja hi estaven treballant i van ser els veïns qui van avisar i denunciar. 
Tal com va succeir amb el tema del Barça, que algú digué que ja estava aprovat i 
l’Ajuntament ho nega, però al matí següent es comprova que era cert. Recorda que han 
demanat fa mesos (i es pot comprovar, perquè està gravat) informació per escrit sobre tots 
els acords a què s’ha arribat amb l’Espai Barça, però no han rebut res. Seguidament, es 
refereix a l’assumpte de les superilles. No entén com és que les obres duren tant; no pot ser 
que durant sis mesos només hi treballin dues persones i que al final per complir, en vinguin 
vint-i-cinc. A la resta d’Europa, si poden acabar abans ho fan. En relació amb el tema dels 
supermercats, indica que últimament se n’han obert tres de nous (un Lidl, un altre Aldi,...). 
Relata que ha parlat amb gent del mercat que manifesten la seva preocupació per la 
baixada de les vendes. Defensa que hi hauria d’haver una regulació, com ha passat amb el 
tema dels hotels, perquè si no a les Corts passarà com al mercat d’Hostafrancs, on gairebé 
no entra ningú. Demana al regidor que tingui en compte que hi ha un mercat públic, que hi 
ha gent que hi és fa molts anys i que els veïns tenen les seves necessitats bàsiques de 
transport i de serveis. Per acabar, reflexiona sobre, segons l’agenda, les dues hores que el 
regidor ve al Districte de les Corts i la importància que té pel Districte tenir un govern que 
governi, que estigui present, que parli amb els veïns i que els doni explicacions. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula al regidor Agustí Colom per respondre a les 
últimes intervencions dels veïns. 
 
El regidor respon, en primer lloc, al Sr. Francesc Pou en relació amb els actes festius a la 
plaça de la Concòrdia. Comenta que uns dies abans s’han reunit els equips tècnics i un veí 
interessat per la qüestió. Informa que els esdeveniments que tenen lloc al Districte, tant a la 
plaça de la Concòrdia com en qualsevol altre indret, són bàsicament actes programats per 
entitats del barri. Relata que les activitats al carrer se centren en els mesos d’abril i maig (la 
primavera) i a l’octubre, al voltant de la Festa Major; a l’estiu baixa molt l’activitat, i entre els 
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mesos de novembre i març és pràcticament nul·la. El Districte de les Corts és un districte 
amb molta vida social, cultural, popular i associativa i, per tant, hi ha molta demanda, que 
s’intenta repartir pels diferents espais, com per exemple els Jardins de les Infantes. Fa saber 
que qualsevol activitat amb música té limitadors i, per tant, la contaminació acústica està 
regulada, ja que no es pot superar un cert nivell de decibels. Es compromet a revisar el 
mapa dels espais utilitzats i de la freqüentació dels esdeveniments per trobar un equilibri 
entre el descans dels veïns i les activitats de les entitats, que al cap i a la fi estan integrades 
per veïns. 
 
En relació amb la qüestió del gir de l’autobús entre l‘avinguda de Pedralbes i l’avinguda 
Diagonal, el regidor notifica al Sr. Lluís Sanglas que la passen a Mobilitat, com el tema dels 
aparcaments en bateria. 
 
Al Sr. M.Á.M.O., referint-se a l’assumpte de la petanca,el regidor comunica que mirarà com 
està la situació. Sap que s’havia arribat a un acord amb el Club Laietà en el tema dels 
lavabos, però s’haurà d’informar sobre la naturalesa de les obres i el termini previst 
d’aquestes per intentar trobar una solució. Pel que fa a les tanques de protecció, plaques i 
neteja, ho miraran. 
 
El regidor Agustí Colom, responent a la Sra. Mercè Piqueras en referència al autobús que 
recorri la Diagonal d’extrem a extrem, aclareix que Mobilitat ha fet la distribució de la nova 
xarxa d’autobusos i que no preveu aquesta possibilitat. Assegura que des del Districte 
transmetran la demanda a Mobilitat. Pel que fa a la parada suprimida, cedeix la paraula a la 
consellera Laura Cañadas perquè expliqui la tipologia d’obres. El gerent intervé indicant que 
són obres de serveis. Sobre la qüestió dels errors en la comunicació de les activitats del 
Districte, passa el tema als gestors, perquè siguin més curosos. 
 
El regidor diu que a la Sra. F.M. li respondran per escrit, ja que ha marxat de la sala. 
 
Al Sr. Joan Hernández, li contestarà les qüestions plantejades amb certa objectivitat. 
Referint-se als vuit mesos de les obres del carrer de Conxita Supervia, exposa que quan es 
fa una licitació s’indiquen uns terminis, però no el nombre de treballadors que hi participaran, 
i aquesta obra està en termini, i com tothom sap per experiència, les obres sempre són més 
llargues del que es voldria. El que es fa a les obres és un seguiment, perquè poden haver-hi 
les penalitzacions que consten als plecs. En aquesta obra en concret la previsió era de vuit 
mesos, des de finals de novembre al 26 de juliol de 2018. En relació amb les obres a 
Europa, informa que fa tres o quatre anys el Tribunal de Comptes europeu va publicar un 
informe (que passarà al Sr. Hernández) en el qual es compara la durada de les obres en 
diferents països, i no és precisament Espanya on més s’allarguen. Sobre el tema dels 
supermercats, comparteix la idea de limitar-ne el nombre en una zona determinada, i explica 
que l’Ajuntament de Barcelona ho va fer a través del Pla d’equipaments d’establiments 
alimentaris. Notifica que aquest pla es va impugnar, creu que per l’Estat, i que aquest 
contenciós encara no s’ha resolt. El pla determinava que, en l’àmbit del  voltant dels 
mercats, la instal·lació de nous supermercats requeria una llicència específica de 
l’Administració segons criteris d’oportunitat. La solució és esperar o canviar les normatives 
estatal i europea. Manifesta el seu grat per la defensa que el Sr. Hernández fa del PEUAT, i 
recorda que s’ha construït a partir de l’interès general, no vinculat a l’activitat econòmica, 
sinó demostrant que el fet que hi hagi un nombre significatiu de població flotant en un espai 
determinat incideix sobre la convivència i la qualitat de vida de les persones. Exposa que 
l’Agència de la competència no ha interposat cap recurs contra el PEUAT. Per acabar, 
manifesta que no ha facilitat l’acord amb el Barça perquè no existeix ni existirà, i assegura 
que encara sap el que signa. 
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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 20.05 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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