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Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta dona principi a l’Audiència Pública.  

Celebra que ja vagin tornant a la normalitat i constata que fa goig veure la sala amb tanta 
assistència.  

Explica que primer cedirà la paraula als veïns i veïnes presents i que després donarà pas a les 
intervencions telemàtiques, si n’hi ha, i a les que hagin entrat a través de la plataforma Decidim.   

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 20 de desembre de 2021 

La presidenta diu que, primer de tot, pertoca l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 20 
de desembre de 2021, l’esborrany de la qual és a la web del Districte. Demana si hi ha algú que 
vulgui intervenir, sobre l’acta. Dona la paraula a la senyora Balduque.  

La senyora Josefa Balduque Astúa es presenta com a membre de la Comissió de Seguiment 
del barri de la Font de la Guatlla - Magòria i diu que aprova l’acta íntegrament. Reconeix que 
l’aclariment que s’hi feia, que no era la línia 5, sinó la 1, era correcte.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona l’acta per aprovada. 

 
2. Torn obert de paraules 

La presidenta explica que li consten sis intervencions presencials i que farà un primer bloc de 
tres, a continuació del qual passarà la paraula al regidor perquè les pugui respondre.  

Dona la paraula, en primer lloc, a la senyora Garriga. 

La senyora M. Lluïsa Garriga Blanco diu que ha vingut en representació de la Comunitat de 
Propietaris del carrer Rector Triadó 55-73. Denuncia un problema greu de goteres al pàrquing, 
que han consultat un arquitecte i que els ha dit que la incidència prové d’un mur exterior que 
comunica amb un terreny de l’Ajuntament. Per tant, sol·liciten urgentment la presència d’un 
tècnic per verificar-ho i solucionar-ho, sobretot aquests dies que plou i que la dificultat 
s’agreuja. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al senyor Lorenzo. 

El senyor José Luis Lorenzo Conde diu que representa un ampli col·lectiu de jugadors i 
jugadores de tenis de taula del parc de l’Espanya Industrial. Recorda que el 2021 un dels 
projectes guanyadors del programa Decidim Barcelona va ser el de la remodelació i millora del 
parc. Reconeix que aquest projecte té presents molts aspectes que seran molt positius per a 
totes les persones que gaudeixen del parc cada dia, però lamenta que dins del projecte n’ha 
quedat parcialment fora la zona de tenis de taula, que afecta un col·lectiu ampli. Diu que han fet 
una instància en la qual reflecteixen tant això que els afecta com les seves sol·licituds i 
suggeriments, i volen saber com i quan seran estudiats i amb qui es poden comunicar per fer el 
seguiment de les modificacions que es duguin a terme, a fi que es millorin les instal·lacions 
tenint presents les peticions del col·lectiu que representa.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula, finalment, al senyor Boyer.  
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El senyor Víctor Boyer Lozano, en representació de l’AFA Can Maiol, lamenta que no s’hagin 
pogut veure durant el temps de la pandèmia. Recorda que quan començava la pandèmia, el 
mes de juliol, els va arribar la notícia que el Departament d’Educació es feia càrrec de l’institut 
escola i que, per tant, tota la motivació per la qual es veien aquí, que era que no volien un parc 
de neteja sota l’escola, s’havia aconseguit. Creu, doncs, que és oportú donar les gràcies a 
l’Ajuntament per la feina feta, cosa que no havien pogut fer fins ara.  

Es queixa, però, que des del juliol del 2020 fins ara els avenços en l’institut escola han estat 
nuls. Li sembla que el problema ve d’un tràmit administratiu, que accepta que és complex, i que 
consisteix en el fet que l’empresa municipal BIMSA, que tenia redactat un projecte per a 
l’institut escola, en aquest any i nou mesos no ha estat capaç de traspassar el contracte, o el 
pagament dels serveis, o el que sigui, de manera que la Generalitat se’n pugui fer càrrec. 
Explica que el mes de novembre el Departament d’Ensenyament va dir a la direcció de l’escola 
que l’acord era imminent i que, de seguida que estigués enllestit, Infraestructures de la 
Generalitat es faria càrrec del projecte. Denuncia que avui continua paralitzat. Li diuen que fa 
falta la signatura d’un conveni entre BIMSA i Infraestructures, i els agradaria saber com és que 
triga tant aquesta signatura. Vol saber quan tindrà lloc, lamenta que s’hagi perdut aquest any i 
nou mesos i assegura que els amoïna que es posposi més, perquè hi ha moltes famílies que ja 
veuen que la data en què això havia d’estar acabat no es complirà. Urgeix que es resolgui 
aquest tràmit i que el desbloquegin, en la part que encara depèn de l’Ajuntament. Sap que el 
que passi després ja no serà responsabilitat municipal. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor. 

El regidor coincideix que fa goig veure la sala plena de gent i imagina que deu ser la primera 
en què hi ha tanta gent des del començament de la pandèmia.  

Es vol referir, en primer lloc, a la qüestió sobre Cal Maiol, que considera que el senyor Boyer ha 
explicat molt bé. Explica que el que ha passat –a més de la pandèmia, que diu que ha alentit 
tots els tràmits– és que en el moment que es va decidir que es fes càrrec del projecte la 
Generalitat ja hi havia un avantprojecte fet i, a més a més, s’havia adjudicat el projecte bàsic i 
l’executiu; que, aleshores, hi ha hagut un debat, sobretot jurídic, amb la Generalitat per veure 
de quina forma es podia fer el traspàs d’aquest projecte i que la Generalitat, tal com s’havia 
compromès, se’n fes càrrec, perquè era la seva competència i perquè deu una inversió molt 
considerable per a equipaments educatius de la ciutat. Detalla que s’havia acordat que aquest 
deute pendent es pagaria, entre altres coses, amb la construcció de l’institut escola Cal Maiol. 
No vol avorrir amb detalls sobre el debat jurídic –que, a més, suposa que les famílies ja 
coneixen–, però relata que l’Ajuntament defensava que no calia tornar a licitar una altra vegada 
el projecte –i perdre, per tant, els 700.000 euros que havia costat el primer–, sinó que es podia 
fer servir la figura jurídica de la subrogació, amb la qual la Generalitat substituiria l’Ajuntament, i 
doncs, Infraestructures, en nom de BIMSA, podia avançar en tot el tràmit de la redacció del 
projecte bàsic i del projecte executiu. Diu que la Generalitat s’hi va negar, aparentment per 
qüestions jurídiques, la qual cosa ha portat a un estira-i-arronsa d’informes jurídics entre el 
Consorci d’Educació i el Departament d’Educació, que s’ha acabat resolent fa pocs mesos. 
Explica que el que s’ha acordat és que la figura no seria la subrogació, sinó que BIMSA 
acabaria el projecte bàsic i l’executiu i que la Generalitat signaria un conveni amb l’Ajuntament 
segons el qual pagaria els 700.000 euros de cost que té la redacció d’aquest projecte.  

Reconeix que han passat molts mesos i que el temps és excessiu, però s’excusa dient que 
enmig hi ha hagut una pandèmia que ha tingut un impacte molt gros a l’escola –cosa que els de 
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l’AFA saben millor que ningú– i també en els Serveis Tècnics que hi ha darrere del Consorci 
d’Educació i del Departament d’Educació. Accepta que cal fer autocrítica i que s’hauria d’haver 
anat molt més ràpid, i en això els donen la raó. Demana que comprenguin que aquesta és una 
negociació en la qual el Districte no intervé –perquè la qüestió depèn del Consorci d’Educació, 
format per l’Ajuntament i la Generalitat–, però assegura que els ha preocupat, encara que no 
poguessin fer res més que, com els de l’AFA, trucar cada dos o tres mesos al Consorci per 
saber com anava l’assumpte.  

Respecte a la queixa sobre no haver tingut resposta, entén que es refereixen al Departament 
d’Educació o al Consorci, perquè assegura que sempre que l’AFA s’ha adreçat al Districte ell 
ha procurat reunir-s’hi i ha intentat donar solucions o respostes com ha fet ara.  

Repeteix que la solució jurídica ja està acordada entre les dues parts i que serà un conveni que 
està a punt de ser signat. Creu que els toca a tots fer pinya perquè aquest conveni pugui 
signar-se aviat, es pugui avançar en la redacció del projecte bàsic i executiu i es puguin licitar 
les obres tan aviat com sigui possible. Assegura que han parlat aquesta setmana amb el 
Consorci sobre la previsió que hi ha i que els han dit que poden acabar l’any amb el projecte 
bàsic i executiu redactats, per traspassar-los a la Generalitat i després licitar les obres. Vol que 
sàpiguen que el pressupost de la Generalitat està reservat, perquè s’ha prioritzat des de 
l’Ajuntament, i que, per tant, no hi haurà cap problema de manca de finançament.  

Reconeix que el procés no és senzill, i sap que els veïns el viuen amb angoixa. Defensa que 
ells han estat sempre molt transparents i que en tot moment han dit que no seria fàcil i que no 
seria ràpid, també perquè hi ha hagut un procés d’escolta i d’incorporació de demandes de la 
comunitat educativa, que ha fet, per exemple, que el nou projecte bàsic i executiu no inclogui el 
centre de neteja. Exposa que el canvi de titularitat incloïa també aquest aspecte, i que això 
implicava dificultats tècniques. Assegura, però, que està tranquil, perquè creu que s’ha fet una 
bona gestió i que es farà un projecte que tindrà el consens de la comunitat educativa, la qual 
cosa era el punt que més els preocupava com a Districte, recordant com les famílies presents 
havien anat repetidament a audiències públiques, consells de barri, reunions i manifestacions 
demanant que no s’avancés si no hi havia consens. Relata que l’aturada també ha estat per 
aquest motiu, per aconseguir el consens, i considera que ara el que toca, superada la fase més 
aguda de la covid, és que tots facin pinya i avancin perquè aquest projecte executiu sigui una 
realitat a final d’aquest any i puguin començar les obres com més aviat millor.  

Agraeix la paciència dels veïns i recorda que per reunir-se amb el regidor no cal anar a 
l’Audiència Pública i que poden demanar una reunió i parlar-hi detingudament.  

Responent al senyor Lorenzo, sobre el tenis de taula de l’Espanya Industrial, vol aclarir una 
qüestió que potser no s’ha acabat d’entendre respecte als pressupostos participatius, que és 
que la voluntat és integrar tots els actors que habiten i usen el parc, i que encara hi són a temps 
els aficionats al tenis de taula. Exposa que fa pocs dies un company seu va anar al Consell de 
Barri d’Hostafrancs, es va presentar com un membre actiu del tenis de taula de l’Espanya 
Industrial i van recollir les seves dades. Pensa que ja han contactat amb ell. Afirma que la 
voluntat que tenen és que els seus neguits es puguin incorporar també dins el projecte, i que si 
s’ha de fer cap canvi en les taules de l’Espanya Industrial sigui per anar a millor. Explica que el 
seu company d’Hostafrancs els havia fet arribar la proposta que una taula que s’havia de 
retirar, perquè estava malmesa, fos substituïda per una altra, i també que hi hagués més bancs 
al voltant de les taules per guardar les jaquetes i les bosses. Garanteix que van prenent nota de 
totes aquestes qüestions i que les traslladen a l’equip redactor que fa l’avantprojecte. Promet 
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que abans que es tanqui l’avantprojecte el podran veure, perquè els agradaria poder 
consensuar-lo.  

Exposa que, per parlar d’aquesta qüestió, es poden adreçar al conseller del barri d’Hostafrancs, 
el senyor Gaixas, que està convençut que ja està en contacte amb el company que va anar 
l’altre dia al Consell de Barri; i també al conseller d’Esports, el senyor Deusedes, que o bé al 
final de la reunió o bé ara mateix li donarà les dades perquè s’hi posi en contacte. Assegura 
que els faciliten molt les coses el fet que en processos de transformació urbanística vagin al 
Districte i s’organitzin una mica perquè el Districte tingui un interlocutor i ells una forma de 
vehicular les seves necessitats. Demana que no es preocupin, que la remodelació del parc de 
l’Espanya Industrial anirà en la línia de més tenis de taula i no menys, i que, per tant, 
comptaran amb ells. 

Respecte a la queixa de la senyora Garriga, s’imagina que, per la numeració, això deu ser per 
la part del parc de l’Espanya Industrial, justament, més o menys per on hi ha el Drac. Afirma 
que no li havia arribat aquest problema, que hi ha moltes coses del Districte que a ell no li 
arriben personalment. Diu que preguntarà si la demanda de reunir-se amb els Serveis Tècnics 
ha arribat per alguna altra via i si s’hi han fet actuacions, o si avui és el primer dia que la fan. 
Garanteix que es podran reunir amb un tècnic per valorar-ho, i que si el que diuen els tècnics 
és que això és causat per les instal·lacions municipals, siguin del mateix parc o siguin 
d’elements vinculats al parc, no s’han de preocupar perquè, com a Ajuntament, se’n faran 
càrrec. Precisa, però, que ells tenen els seus tècnics, que hauran de fer una valoració per 
dirimir aquest conflicte. Aconsella que parlin amb la gerenta del Districte, que ara li agafarà les 
dades per poder contactar-hi, i així sabran si ja havien entrat alguna petició de reunió i hi havia 
alguna tasca feta; o bé, si aquest és el primer contacte, miraran de concertar una reunió.  

La presidenta agraeix les respostes, anuncia el següent bloc de tres intervencions i dona la 
paraula, en primer lloc, a la senyora Pérez Solera. 

La senyora Concepció Pérez Solera, en representació de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, 
diu que vol saber qui substituirà el senyor Gerard Lillo, perquè els ha enviat un correu dient-los 
que canvia de feina.  

Recupera, de l’Audiència anterior, la queixa perquè l’associació no havia rebut dues respostes i 
reconeix que una, que feia referència al parc de l’Espanya Industrial, es veu que l’havien 
extraviat ells mateixos, i en dona les gràcies perquè ja hi treballen; de l’altra, en relació amb el 
carrer Equador 7 –sobre sorolls de nit a la finca–, mentre n’esperaven la resposta van saber 
que l’expedient s’havia tancat, cosa confirmada en la comunicació que finalment van rebre. 
Afegeix ara que la veïna afectada assegura que una part del problema potser s’ha solucionat 
però una altra part no. Informa que la Guàrdia Urbana, l’any 2020, es va presentar en un pis i, 
encara que no sap si de males maneres o no –perquè ella no hi era–, es veu que no la van 
deixar entrar a fer-hi un cop d’ull; diu que si la incidència persisteix demanaran una altra 
sonometria, però a la nit, perquè la que es va fer va ser de dia i de dia allò no passava. Per 
tant, conclou que deixen el problema en stand by i que, segons el que digui la veïna, ja tornaran 
a comentar-lo.  

Vol preguntar si tenen data per solucionar unes qüestions que ja va exposar l’últim dia, i la 
vegada anterior. Es refereix a uns senyals que falten, i a la repintada del carrer Tarragona.  

També afegeix una cosa que no és en representació de l’associació, sinó seva. Explica que, 
com saben, és professora de secundària jubilada, i vol demanar a tota la comunitat que doni 
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suport a una bona educació, a un bon ensenyament, a una bona cultura, perquè creu que el 
que passa no ha de passar més. Defensa que els professors, els mestres, els administratius, el 
personal de neteja de les escoles i dels instituts no es mereixen segons quins tractes. Crec que 
quan algú té un càrrec públic o fa un servei a la comunitat el primer que ha de mostrar és 
educació, diàleg, i fer el millor per a tothom.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al senyor Grau. 

El senyor Francisco Grau Vergés demana que se senyalitzi més bé el carrer Moianès, 
començant des de Creu Coberta, perquè l’altre dia van atropellar una senyora a Vilardell-
Moianès. Denuncia que quan agafen aquell revolt de baixada van a tota velocitat. Suggereix 
que s’hi posi un senyal, com hi havia abans, de control de la velocitat, i un radar. Creu que és la 
manera de fer-ho. Detalla que l’atropellament que diu va ser a la una del migdia, i que li van 
passar per sobre.  

Afegeix que al carrer 26 de Gener de 1641, cantonada amb Leiva, allà on hi ha la botiga, hi 
falta el senyal de direcció prohibida. 

També vol saber per què al bar que hi ha en aquesta mateixa cantonada no li donen permís per 
tenir les taules al carrer, tot i que l’ha demanat diverses vegades, i explica que llavors han de 
posar les taules damunt la vorera.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Balduque. 

La senyora Josefa Balduque Astúa confirma que el senyor Gerard Lillo es va posar també en 
contacte amb ella perquè era l’últim dia que venia. Diu que li ho va agrair, i demana al regidor 
que la persona que el substitueixi tingui el mateix tarannà humà d’escoltar els altres. Reconeix 
que amb la senyora Garcia Ramírez s’hi entén bé, però que li ha dit que ella hi és 
provisionalment. Demana si ja no hi és la senyora Rello, i també li dona les gràcies perquè les 
actes es publiquen sempre abans de les audiències públiques i dels consells de barri. Creu que 
de mica en mica van arreglant les coses.  

Només vol comentar una qüestió, sobre la qual demanarà responsabilitats al Departament 
d’Educació. Demana que consti en acta que ahir va entrar un dossier a Gràcia –al gerent de 
Parcs i Jardins, el senyor Jiménez Gussi–, demanant hora al president del Consorci d’Educació 
Generalitat-Ajuntament per sol·licitar que comencin a integrar nens amb discapacitats, en les 
guarderies i en tot, tret de les escoles privades, que van per una altra banda. Informa també 
que el dia 14 va entrar un dossier a la regidora Elsa Artadi, regidora-presidenta del grup, 
perquè la presidenta, l’assessora i dues conselleres són de Junts per Catalunya, i els demana 
responsabilitats. I anuncia que li han donat hora el 29 de març a la Síndica de Greuges, a qui 
portarà el que ja va aportar el febrer de 2020, relacionat amb el tanatori i amb altres problemes 
relacionats amb el Districte Sants-Montjuïc.  

Finalment, vol opinar, respecte al que va passar ahir amb els mestres, que tothom té dret de 
demanar millores, però sempre que no perjudiquin la gent obrera i el transport públic. Exposa 
que ella, tornant de Gràcia, va agafar un taxi, perquè si no coneix la zona agafa un taxi quan vol 
tornar a casa. Diu que li va costar divuit euros –dada que afegirà a la informació que donarà a 
la Síndica de Greuges– perquè es va encallar tot: que anaven per Diputació i els van desviar, i 
que llavors va baixar del taxi i va agafar el metro fins a la plaça d’Espanya, on s’ho va trobar tot 
col·lapsat. Demana responsabilitats als consells escolars, a les associacions de pares de les 
escoles, als sindicats, al Consorci de la Generalitat i l’Ajuntament. Concedeix que poden fer 
vagues i tot el que vulguin i que ella no s’hi ficarà –com va passar a la festa major, tot i que va 
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afectar la Maria Josep, la nena discapacitada–, però creu que el transport públic ha d’estar al 
servei de la gent i que hi ha gent que ve a treballar a Barcelona que no pot pagar divuit euros 
com ella. Per això vol responsabilitats, perquè al conseller algú l’ha triat i també se li han de 
donar oportunitats i no tirar-li la cavalleria al damunt just amb el tema de l’ensenyament, sense 
preocupar-se, en canvi, pels nens amb discapacitats integrals. Diu que pensa en les 
associacions de pares, els mestres, les guarderies per a aquestes persones, i en la seva filla de 
quaranta-sis anys. Demana responsabilitats, encara que sap que no és una qüestió de la qual 
sigui culpable el regidor, com ha passat altres vegades en altres afers i ella li ho ha dit.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor. 

El regidor respon a la senyora Pérez Solera que qui substituirà el senyor Lillo ja ho ha respost 
la senyora Balduque: de moment, i mentre la vacant no es cobreixi, és la senyora Garcia 
Ramírez, una tècnica de Participació que ja té assignat un altre districte; o sigui, que és una 
substitució provisional. Creu que aquesta primavera s’incorporarà al càrrec una altra persona, 
que no sap qui serà, però promet que de seguida que ho sàpiga els n’informarà. Assegura que 
qui s’hi incorpori ho farà –a la seva manera, perquè cadascú treballa a la seva manera– amb un 
tarannà de diàleg, de foment de la participació, de transparència, de sensibilitat per tenir cura 
dels veïns i veïnes i les entitats d’aquests barris, com ho han fet el senyor Lillo i com ho fa ara 
la senyora Garcia Ramírez.  

Respecte als sorolls de la finca d’Equador 7, assenyala que és un tema històric. Li sembla 
recordar que a l’última Audiència Pública ja li van contestar els Serveis Tècnics, que van estar 
revisant expedients sobre l’assumpte –són sorolls vinculats a uns motors–. Li consta que s’hi ha 
estat treballant i que la qüestió s’havia donat per resolta, però afegeix que si hi ha més 
demandes en poden parlar, tot i que creu que potser serà millor fer-ho fora de l’Audiència i 
tractar-ho bilateralment.  

Pel que fa a la repintada de senyalització horitzontal del carrer Tarragona –pensa que és 
sobretot del carril bici–, li sembla recordar que en van parlar a l’últim Consell de Barri 
d’Hostafrancs, fa dues o tres setmanes. Afirma que llavors es van donar indicacions perquè 
l’equip de Manteniment programés aquesta tasca; creu que encara no ho han fet, però 
garanteix que ho tenen previst dins de la seva planificació, perquè no estan pendents 
contínuament del que els diu el regidor sinó que tenen la seva programació, que es regeix per 
criteris tècnics. Reconeix que, efectivament, la pintura està una mica desdibuixada i toca 
repassar-la, tal com es va fer fa un parell d’anys. Anuncia que li acaben de dir que serà a l’abril. 
Demana, per tant, que no cal que ho tornin a reclamar, si no és que arriba el mes de maig i 
encara no s’ha fet.  

Sobre els senyals que diu que falten, s’ha mirat des del punt de vista tècnic i la valoració que se 
n’ha fet és que no falten. Proposa, però, que, ja que representa l’associació de veïns i es 
coneixen, podrien fer un passeig un dia amb la consellera de Mobilitat, el conseller del barri i, si 
fa falta, la Guàrdia Urbana –de la qual aquí tenen l’intendent, i la valoració sobre l’assumpte 
moltes vegades depèn finalment d’ella–, i miren de posar-se d’acord. No vol que s’arrossegui 
aquesta sensació que falten senyals quan els tècnics diuen que no en falten.  

Assegura que està d’acord amb les reflexions de les senyores Pérez Solera i Balduque al 
voltant del món de l’educació –la cura del personal educatiu i la vaga, respectivament–. 
Reconeix que, com ja s’ha comentat prou, segurament ha faltat diàleg amb els professors. Sap 
que no és un conflicte sobre les vacances, sinó sobre moltes altres qüestions, i que segurament 
amb més diàleg s’hauria resolt. Espera no tirar gasolina al conflicte –el que vol és que es 
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resolgui, perquè afecta les aules, els alumnes i les famílies–, però creu que hi ha una part que 
és responsabilitat del Govern de la Generalitat i una altra part que respon al context i al clima 
d’estrès a què està sotmès el professorat, al qual s’ha exigit massa en un moment determinat, 
cosa que ha fet que explotés la situació i per això la vaga ha tingut el seguiment majoritari que 
ha tingut per part de molts mestres dels nostres barris.  

Està d’acord que, quan hi ha vagues i manifestacions, els ciutadans que hi participen tenen tot 
el dret de fer-ho –recorda que són drets fonamentals, els de manifestació i de vaga–, però 
concedeix que s’ha de procurar que no afecti el transport públic, especialment si repercuteix en 
la gent treballadora. Desitja que no passi aquí una cosa semblant a la que ha passat a l’altra 
punta de la ciutat, a l’avinguda Meridiana, on, abusant del dret de manifestació, cada dia s’ha 
causat un perjudici a comerciants i a veïns d’una zona treballadora com és aquella. Accepta 
que mentre hi havia presos polítics podia tenir sentit, però diu que després s’ha continuat fent el 
mateix. Sap que és una qüestió que no té a veure amb el Districte; tanmateix, en parla perquè 
l’han convidat a pronunciar-s’hi des del públic. 

Dona la raó al senyor Grau sobre l’excés de velocitat al carrer Moianès. Assegura que els 
preocupa aquest punt, on efectivament es produeixen excessos de velocitat, perquè és un tram 
que fa baixada. Sap que hi ha un pas de zebra, però que també hi ha veïns que travessen amb 
vermell el semàfor i que s’hi ha produït alguna situació complicada. Assegura que parlen 
d’aquest punt, de manera recurrent, a les taules de Mobilitat. Diu que ho trasllada a la 
consellera de Mobilitat perquè es rumiï com es pot reduir la velocitat en aquest punt. Exposa 
que, en teoria, la carretera de Sants és zona 30, però reconeix que això no es respecta prou. 
Creu que han de pensar si convé fer-hi alguna altra intervenció per fer valdre aquesta limitació 
de la velocitat.  

Pel que fa al carrer 26 de Gener de 1641, on diu que hi falta un senyal de direcció prohibida, li 
demana al senyor Grau que indiqui a la consellera de Mobilitat quin senyal és, per certificar que 
no hagi caigut, o que estigui en mal estat, o que s’hagi retirat expressament. Promet que s’ho 
miraran.  

I, finalment, respecte al problema de la terrassa del carrer Leiva, cantonada 26 de Gener de 
1641, explica que aquesta qüestió està molt taxada i regulada i que hi ha uns supòsits en què 
la terrassa es pot posar a la calçada i altres supòsits en què no. Assegura que el que fan és 
complir la normativa, i que intenten fer-ho de manera garantista, anant a favor de l’activitat 
econòmica i del restaurador, però diu que el que no poden fer és desmuntar segons quines 
zones. Li demana també la direcció exacta i li promet que la consellera d’Ecologia Urbana o la 
de Comerç ho revisaran. Afegeix que justament ara estan en ple procés de revisió d’aquests 
expedients, perquè a final de mes s’acaba el període principal per a l’homologació i la 
consolidació d’aquestes terrasses.  

Pensa que amb això queda tot respost. 

La presidenta constata que no hi ha més intervencions presencials. Dona la paraula a la 
adjunta a la Gerència per si hi hagués altres preguntes arribades per via telemàtica. 

La adjunta a la Gerència diu que no n’hi ha cap per via telemàtica, però que n’hi ha quatre 
d’escrites.  

El secretari explica que llegirà les quatre intervencions seguides i que després el regidor les 
respondrà.  
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La primera, enviada pel senyor Santiago Nicolás González, diu que els veïns del carrer 
Constitució, entre la rambla de Badal i la Riera Blanca, es queixen del trànsit de la zona, atès 
que provoca moltes molèsties de contaminació i sorolls. Afegeixen que necessiten una solució 
urgent.  

El regidor intervé per proposar que, si els sembla bé, respondrà les preguntes a mesura que 
es formulin, per no haver de repetir-les després una per una.  

La presidenta hi està d’acord. 

El regidor reconeix que la zona indicada té molt de trànsit, com saben i pateixen els veïns. 
Assegura que han estudiat la situació en el marc del Pla de mobilitat de la Bordeta, i exposa 
que una de les demandes que els veïns van proposar va ser sol·licitar a l’Hospitalet que es 
fessin canvis, com ara que el carrer Constitució fos de direcció única –en un sentit o en l’altre–, 
perquè creuen que això reduiria el trànsit en aquell tram. Explica que han traslladat la qüestió a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet i que els han dit que estan disposats a parlar-ne i a estudiar-ho, 
però no a fer-ho a curt termini, perquè diuen que això els afectaria la mobilitat de la ciutat. 
Aclareix que, en qualsevol cas, és un assumpte que no pot decidir unilateralment l’Ajuntament 
de Barcelona i que ho ha de pactar amb el de l’Hospitalet, perquè aquest tram els afecta de 
manera important. Anuncia, però, que sí que s’ha acordat, com a fruit de les converses, un 
canvi de la semaforització –en un dels semàfors– a la part de l’Hospitalet, que ha de permetre 
que hi hagi més fluïdesa i menys embussos i congestió a la zona.  

La segona pregunta, formulada pel senyor Santiago, informa que Sants-Badal és el barri més 
dens de Barcelona i un dels que disposa de menys zones verdes. Fa tres preguntes: si 
l’Ajuntament està d’acord amb la construcció de nous edificis; com pensen evitar la densificació 
del barri, i si hi ha algun pla per preservar Can Fisas i el refugi antiaeri de Joan de Sada.  

El regidor suposa que el comunicant es refereix a tot l’àmbit que se’n diu Joan de Sada i a la 
modificació del Pla general metropolità que l’afecta. Informa que aquesta modificació no l’ha 
feta el Govern actual, sinó que és anterior, i que efectivament preveu la construcció d’un 
conjunt d’habitatges en una zona que ara mateix té ús de zona verda. Li consta que la qüestió 
preocupa molt els veïns, i sap que el mandat passat hi va haver moltes reunions, i molt 
intenses, amb la tinenta d’alcaldia senyora Sanz, que es van buscar alternatives, que en algun 
moment va semblar que se n’havia trobat alguna per limitar la construcció de nous habitatges a 
la zona i per poder consolidar part d’aquesta zona verda, que és una de les demandes dels 
veïns. Lamenta, però, que després de tots els càlculs tècnics no s’ha aconseguit la manera de 
fer-ho. Exposa que, com saben, l’urbanisme és també un joc de matemàtiques, i que si no hi 
quadren els números matemàtics això no pot fer-se. Proposa, tanmateix, establir contacte amb 
el comunicant –i amb l’associació de veïns, que ho ha demanat en diverses ocasions– per 
explicar-los tècnicament la qüestió i veure com es poden incrementar les zones verdes en 
aquest barri, si no és possible reorientar aquesta modificació del Pla general metropolità que es 
van trobar ja feta.  

Defensa que el barri ha guanyat en nous equipaments –poliesportiu, escola bressol, espai 
familiar, CAP–, però reconeix que el repte que tenen ara és incrementar la zona verda. Afegeix 
que una de les maneres de fer-ho, tal com es va dir fa dos dies al Consell de Barri de Sants-
Badal, és la reforma de la plaça de l’Olivereta, que com saben ha ensopegat amb alguns 
impediments, però que ara ja n’acabaran el projecte executiu, un cop salvades les dificultats 
tècniques. Creu que sobre aquesta qüestió en podran parlar un altre dia. 
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La tercera pregunta, del senyor Enric Pérez, és per què encara no s’ha executat la retirada de 
la terrassa del bar del carrer Callao 6, atès que no compleix les condicions de la llicència.  

El regidor explica que quan es tracta de qüestions com aquesta, que afecten els drets de veïns 
i comerciants, ell prefereix no comentar-les en públic. Afegeix que farà arribar la resposta per 
via privada al comunicant. Recalca que els Serveis Tècnics treballen sempre de manera diligent 
i professional, i que quan s’ha de retirar una terrassa perquè està prou justificat, es retira, i quan 
no es pot, perquè ha sorgit algun imprevist o perquè la motivació no és suficient, no s’executa. 
Però no vol entrar en detalls sobre establiments concrets, especialment si afecten drets de 
particulars i es tracta de drets econòmics, perquè creu que pervertirien la finalitat d’un espai de 
participació com el de l’Audiència Pública, que és per discutir sobre qüestions d’interès general.  

L’última intervenció, de la senyora Meritxell Font, exposa que a les obres del parc de Can 
Batlló s’hi han trobat unes restes arqueològiques, i vol saber si aquesta troballa afectarà el 
calendari previst i si s’haurà de modificar el projecte actual.  

El regidor confirma que és veritat que es van trobar aquestes restes fa algunes setmanes i 
que, com es fa sempre, hi ha estat treballant el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament. Li sembla 
que les troballes són molt interessants en termes històrics, perquè s’hi han descobert restes 
d’un poblat neolític, fet que considera rellevant perquè, fins ara, no s’havien trobat restes 
d’aquella època en aquesta zona de la ciutat. Aclareix que el tipus de restes que s’hi han trobat, 
sobretot fosses, no tenen prou valor, des del punt de vista tècnic, per obligar a modificar el 
projecte de manera que quedin a la vista, i explica que el que s’ha fet és retirar les troballes i 
portar-les a un laboratori per analitzar-les. Li consta que les obres ja s’han pogut reprendre, 
almenys les que afecten el bloc 4, que és on ha d’anar el futur Ateneu Cooperatiu de Can 
Batlló. Detalla que aquests fets han afectat el calendari un parell de mesos. Creu que 
l’important és haver-se assabentat que hi havia un poblat neolític a Can Batlló, la qual cosa vol 
dir que la vida del barri ve de lluny.  

La presidenta confirma que no hi ha més intervencions i que, per tant, han arribat al final de 
l’ordre del dia. Agraeix la presència de tothom, també dels consellers i conselleres, que abans 
no ho ha dit: tant els que són al Districte com els que han estat connectats telemàticament a 
l’Audiència.  

Aixeca la sessió a les 19.02 hores. 

 

El Secretari Vist i Plau 

La Presidenta 

 


