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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
DE L’ESTAT DEL DISTRICTE 

 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 2 
Data: 14 de maig de 2018 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 18.30 h a 19.50 h 
Lloc: Sala d’Actes de la seu del Districte 
 
Assistents 

Presidenta del Consell  
Montserrat Ballarín i Espuña 
 
Regidora del Districte 
Laura Pérez Castaño 
 
Consellers i conselleres membres de la Mesa 
Esther Pérez Sorribas (GMDBComú) 
Maria Riba Albiach (GMDBComú) 
Carolina López García (GMDBComú) 
Xavier Farré Perisé (GMDBComú) 

Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
 
Secretari de la Mesa 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 
S’excusen 
 
Sr. Domingo de Guzmán Alonso Chapa (GMDBeComú) 
Sr. Joan Sanromà Baulo (GMDBeComú)  

 
També hi són presents 
 
Consellers i conselleres del Districte 
Neus del Pilar de Haro Jarque (GMDDemòcrata)  
Núria Izquierdo Simó (GMDDemòcrata)  
Georgina Lázaro Fontanet (GMDDemòcrata) 
Jordi Fexas Massanés (GMDERC) 
Albert Deusedes Perelló (GMDPSC) 
Àngels Boix Junyent (GMDPSC) 
David Labrador Gabriel (GMDCs) 
Fernando Alcalde Pérez (GMDCs) 
José Antonio Calleja Clavero (GMDPP) 
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Estructura executiva del Districte 
Lourdes Zorraquino, directora de Serveis Generals  
Maria Rengel, directora de Serveis a les Persones i el Territori  
 
 
Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents i recorda que l’Audiència Pública és un òrgan de 
participació en què el Govern del Districte escolta les queixes, propostes i 
suggeriments del veïnat.  

Tot seguit, obre la sessió. 

1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió del 15 de març de 2018 

La senyora Josefa Balduque Astua, en nom propi, manifesta que l’Audiència s’ha 
hagut d’avançar tres dies per qüestions d’agenda, cosa que li va comunicar la 
secretària de la regidora. 

Considera que la seva intervenció a la sessió anterior sobre l’escrit que va publicar a 
Línia de Sants no està ben redactada en el acta, i que en realitat va demanar respecte 
envers la regidora i envers ella mateixa. Recorda que el GMDBComú governa per 
elecció democràtica i demana respecte als grups de l’oposició i al públic assistent. 
Exigeix que també es faci constar en acta que la junta de Sants no ha rebut el vídeo 
que ella va entregar en una sessió anterior respecte al Mercat de Sants. 

La presidenta demana que faci arribar per escrit tots els suggeriments esmentats per 
tal d’introduir-los a l’acta. 

S’aprova per unanimitat. 

2. Torn obert de paraules 

La presidenta obre el primer torn d’intervencions. Indica que el temps estipulat per a 
cada intervenció és de tres minuts. 

La senyora Josefa Balduque, en nom propi, llegeix el fragment del seu escrit a la 
Línia de Sants que no es va reflectir a l’acta anterior: «Por último, quiero que sepa que 
tengo apoyo de las personas del Distrito, instituciones, tanto sean catalanas, 
españolas [como] europeas, y entidades bancarias me facilitan el dinero. También 
quiero hacerle constar que hasta las próximas elecciones municipales tendrán mi 
apoyo, en lo que sea justo. No obstante, estoy satisfecha, de tantos cargos que 
denuncié el pasado 28 de marzo, solo representa presidenta del Distrito». Demana 
informació sobre la intervenció dels ciutadans en el Plenari i la normativa que la regula. 

Demana la dimissió del senyor Xavier Farré Perisé i del senyor Domingo de Alonso 
Chapa perquè en un plenari anterior en què va assistir com a públic, on faltaven el 
gerent i el senyor Sergi Sarri Camargo, es va aprovar construir un hort al terrat de la 
seu del Districte per a vint discapacitats. Afirma que va haver de contenir les males 
paraules, ja que l’aprovació no li va semblar un motiu de satisfacció pel fet de ser 
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insuficient. Finalment, es compromet a transmetre per escrit la versió ampliada de la 
seva visió. 

El senyor Víctor Sala Rodríguez, en nom propi, denuncia que des de fa molt temps 
un venedor ambulant de kleenex es posa al mig de la boca del metro de Fontrodona, a 
la parada de Paral·lel que fa cantonada amb Fontrodona, 1, i no deixa passar la gent 
per l’escala. Assegura que ha trucat a la Guàrdia Urbana cada dia, al 092, al 112, al 
010 i al Telèfon de Civisme, a més de presentar queixes al Districte, si bé la Guàrdia 
Urbana no actua. Demana que es traslladi la petició al responsable de la Guàrdia 
Urbana, ja que ell mateix ha intentat parlar amb la patrulla del Paral·lel, la qual no 
compleix el compromís de resoldre el conflicte. Assegura que si els agents no actuen, 
posarà una denúncia contra el cap de la Guàrdia Urbana. 

El senyor Enric Jara Sin, en nom propi, es presenta com a vicepresident del Consell 
de Barri de la Bordeta, exposa que a l’alçada del número 75 hi ha tres contenidors de 
reciclatge. Informa que, malgrat que es troben a nou metres del proper pas de 
vianants, priven la visibilitat tant de la gent que passa com dels conductors que 
circulen. Comunica que ja ha denunciat la problemàtica per diferents vies, si bé no ha 
obtingut una resposta. Proposa que es desplaci els contenidors a vint metres de 
distància en direcció al carrer de Sant Medir, ja que no comporta cap obra, no modifica 
la ruta de les persones que van a llençar la brossa, no exigeix cap cost i evita riscos 
humans, sobretot pel fet que és una zona concorreguda per infants. Assenyala que els 
tècnics de Medi Ambient li han donat una resposta negativa, si bé recomana estudiar 
el tema abans no tingui lloc una desgràcia personal. 

La senyora Mireya Plaza Plaza, en nom propi i de quatre famílies més, adjudicatàries 
de pisos en dret a superfície de la promoció Can Batlló, assenyala que a l’octubre es 
van adjudicar els vint-i-sis pisos sortejats i se’ls va comunicar que a finals d’any hi 
podrien entrar a viure, cosa que no va ser possible. Informa que al gener van signar un 
primer contracte promesa i se’ls va comunicar que possiblement en el termini d’un mes 
ja podrien signar la compravenda. Apunta que a l’actual mes de maig encara no ha 
rebut cap resposta. Denuncia que s’hagin allargat els terminis per unes situacions no 
aclarides que els comporten problemàtiques de planificació personal. Lamenta que no 
se’ls hagi mantingut informats dels motius que generen aquestes condicions. Afirma 
que ha trucat al Patronat Municipal de l’Habitatge, la qual cosa ha resultat l’única font 
d’informació que ha rebut. D’altra banda, afirma que se’ls ha convocat la setmana 
següent per posar-los al corrent de la situació. 

El senyor Carlos Latorre i Sanz, en nom propi, recorda que fa uns quants mesos va 
presentar una instància respecte a la degradació de Barcelona a causa de la presència 
de captaires, narcopisos, robatoris, manters, llauners i assentaments, com el del 
Consell de Cent amb Tarragona o el de Sant Nicolàs. Apunta que l’equip de l’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Barcelona li va contestar amb un escrit sense registre de sortida, ni 
signatura, ni cap nom responsable del seu contingut. Pregunta a l’equip de govern si la 
resposta els sembla correcta. Aclareix que no pretén criminalitzar llauners i manters, si 
bé demana una solució. Manifesta que l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una 
subvenció de 800.000 euros per a aquests col·lectius, cosa que perjudica els botiguers 
que paguen els impostos i les taxes municipals. En aquest sentit, recorda que va 
proposar a una regidora que se segueixi el model dels Encants Vells i que aquests 
col·lectius venguin certs dies a la setmana pagant una taxa mínima. 
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La senyora Alena Baidakova, en nom dels veïns del carrer Font Florida, exposa que 
el senyor Xavier Farré Perisé ha visitat el seu carrer per segona vegada. Insisteix que 
el carrer és un camí escolar de direcció única, amb una calçada impracticable que 
impedeix la circulació de cotxes grans. Critica que la situació ja s’ha denunciat, si bé 
agraeix que el Districte hagi mostrat interès en el cas. D’altra banda, assegura que el 
senyor Farré ha pogut comprovar en la seva visita que no s’ha produït cap millora. 
Afegeix que s’ha elaborat un estudi de dos dies sobre la velocitat del trànsit al carrer 
en què es demostra que el 80% dels vehicles excedeixen la velocitat permesa. 

Exposa que el senyor Farré ha proposat desviar el trànsit per Santa Dorotea i 
catalogar Font Florida com a carrer d’ús veïnal, de manera que s’evitaria el pas de 
camions i de cotxes d’autoescoles. Recalca que durant els darrers mesos de trànsit 
rodat han aparegut uns grans esvorancs al carrer i s’ha desencaixat la reixeta del 
desguàs, per la qual cosa demana la presència d’un especialista tècnic que pugui 
valorar l’impacte negatiu de la situació. Assegura que el veïnat viu amb por i agraeix 
els moviments del Districte, si bé reclama solucions definitives. 

La regidora del Districte saluda els assistents i afirma que, malgrat que la senyora 
Balduque acostumi a marxar després de la seva intervenció, les seves paraules 
constaran en acta. En aquest sentit, afirma que preguntarà per què no s’ha fet entrega 
del vídeo a la junta de Mercat i s’entregarà al més aviat possible. Pel que fa a la 
denúncia sobre l’hort urbà, especifica que la proposta del darrer Ple pretenia recuperar 
una tradició impulsada fa molts anys dins d’un llistat de polítiques innovadores, posant 
també en valor la feina tècnica que s’ha fet en coordinació amb l’Institut de Persones 
amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament. Exposa que aquest llistat inclou projectes de 
millora de la salut i d’accessibilitat a l’espai públic que s’estan portant a terme amb la 
Universitat i els comerços. Afegeix que també s’ha impulsat projectes d’accessibilitat 
auditiva i pisos de vida independent. Per tant, conclou que l’informe reflecteix els 
avenços en una política que sovint és invisible. 

Amb relació a la intervenció del senyor Sala, pren nota de la situació del venedor 
ambulant i recorda que aquestes persones sovint presenten indicadors de 
vulnerabilitat, de manera que la Guàrdia Urbana no sempre pot solucionar la 
problemàtica, sinó que cal apropar-s’hi des d’altres serveis municipals, com ara els 
agents cívics o els educadors del carrer per fer-li saber que la venda ambulant és 
il·legal i que la seva posició resulta molesta. Recalca que el fenomen de la venda 
ambulant resulta molt complex, malgrat que s’hi estigui treballant. En aquest sentit, 
indica que Diomcoop és una cooperativa que intenta proporcionar solucions en el marc 
legal de la venda, la qual està regulada a Barcelona, a banda del top manta. Indica 
que sovint la venda il·legal se suma a una situació de ciutadania irregular o a persones 
que han arribat en condicions tràgiques des del seu país d’origen i que no troben 
oportunitats de feina. Afirma que cal fer un esforç per proporcionar alternatives a 
aquestes persones, sense perdre la necessitat d’invertir en el comerç de proximitat en 
àmbit de l’Ajuntament de Barcelona a través dels eixos comercials i el petit comerç que 
dóna vida i seguretat al barri. Apunta que aquest comerç acompanya la gent gran que 
viu sola. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Latorre sobre narcopisos, considera que cal sortir 
de l’estigmatització de diversos barris de la ciutat, particularment el Raval. Indica que 
hi ha poques ciutats europees amb la centralitat de Barcelona on encara visqui gent 
als barris cèntrics, si bé admet que s’està afrontant fenòmens molt complicats, com el 
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de la venda de drogues. Afirma que es tracta d’una pràctica que impacta molt 
negativament en la salut i afecta una gran quantitat de joves. Recalca que a Sants-
Montjuïc també cal treballar amb la coordinació dels Mossos d’Esquadra i de la 
Guàrdia Urbana. Informa que existeixen taules de coordinació policial en què 
s’identifica, es detecta, es dóna seguiment i també s’actua, després de molta 
investigació. 

Respecte als assentaments del carrer de Tarragona, argumenta que s’afronta una 
manca de competències en solars privats. Exposa que es va obrir un expedient per 
instar el propietari del solar a actuar, si bé insisteix que es tracta de processos molt 
lents i desesperats. Recalca que el Districte no defallirà i recorda que s’ha assolit 
solucions en d’altres solars en qüestions de neteja o de desocupació. Puntualitza que 
de vegades els propietaris no viuen a Barcelona, de manera que cal una gran feina de 
contacte i identificació. Es compromet a donar seguiment al cas del carrer de 
Tarragona. 

Assegura que es treballa en gran mesura la problemàtica dels llauners, cosa que es 
demostra en dies com la Festa Major i certs moments de l’any en què s’acumula la 
venda de llaunes a l’espai públic. Informa que la Guàrdia Urbana porta a terme una 
gran quantitat d’intervencions en aquest sentit, si bé matisa que Sants-Montjuïc no és 
un dels districtes més afectats, cosa que permet tenir la situació més controlada. 
D’altra banda, matisa que sovint la Guàrdia Urbana ha de seguir una escala de 
priorització. 

Quant a la carta d’Alcaldia, es compromet a traslladar la pregunta per esbrinar qui 
signa la carta i opina que ha estat una errada. Manifesta que a Alcaldia hi ha un equip 
de persones que es coordinen per proporcionar respostes, si bé considera necessari 
identificar qui ha signat l’escrit. Aventura que es firmarà com a «equip Alcaldia», ja que 
probablement la resposta inclou diverses qüestions diferents.  

Amb referència a la intervenció del senyor Jara, exposa que Neteja ha acceptat el 
trasllat de vint metres dels contenidors. Atorga el mèrit al tècnic Josep Cuadras, que 
ha donat seguiment al tema i ha aconseguit el canvi després de la primera negativa. 
Mostra la seva esperança de poder comunicar la data de la modificació aviat. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Plaza, la convida a proporcionar les dades de 
tots els afectats i aventura que a la propera reunió se’ls proporcionarà una data. Afirma 
que, en cas contrari, la data es comprovarà a través del Districte. Reconeix que s’ha 
produït un endarreriment, si bé manifesta que les gestions d’aquesta mena les tramita 
el Patronat. Indica que el Districte pot ajudar a fer pressió per obtenir la informació de 
primera mà. Apunta que el retard té relació amb el reallotjament de les persones 
afectades del Camí de la Cadena, algunes de les quals ja han entrat a viure als pisos 
adjudicats. 

Respecte a la intervenció de la senyora Baidakova, afirma que el senyor Farré s’ha 
pres personalment la problemàtica de Font Florida. Informa que ella mateixa també va 
visitar el carrer per corroborar que cal trobar una solució. Puntualitza que amb el 
vistiplau de Mobilitat es pot aconseguir transformar Font Florida en un carrer d’ús 
veïnal, ja que les fotografies demostren l’abast de la problemàtica i el carrer no permet 
ampliar voreres, de manera que cal optar per la pacificació. Agraeix a la senyora 
Baidakova l’esforç de portar la situació a diversos espais de participació. 
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La presidenta obre el segon torn de paraules. 

El senyor Jaume Layola Puig, en nom de l’Associació de Veïns Cercle de Sants, 
reitera la problemàtica de contaminació acústica de la plaça d’Osca a causa de la 
concurrència, que augmenta dia rere dia. Insisteix que s’ha presentat queixes als 
diferents equips de govern dels darrers anys. Admet que es tracta d’una qüestió 
complexa, si bé no considera normal que a les dotze de la nit se sentin festes i crits, 
especialment en divendres i caps de setmana. Afirma que aquests dies els veïns que 
tenen la possibilitat marxen de casa seva, ja que a aquestes alçades no es creuen que 
s’aporti cap solució. Afegeix que d’altres han iniciat obres per insonoritzar casa seva. 

Afirma que es tracta d’una situació de gravetat, considerant que la gent que crida està 
bevent en bancs i no pas en terrasses, un fet digne de sanció. Mostra l’esperança que 
de cara a l’estiu l’Ajuntament prengui les mesures adequades per rebaixar la tensió. 
Comunica que anteriorment els veïns denunciaven més sovint, si bé actualment tenen 
por de crear mal ambient amb els restauradors. Critica que també s’han produït 
pintades. Sentencia que es tracta d’un problema crònic i demana un tractament 
adequat. Argumenta que les sonometries han demostrat que el nivell de soroll 
superava el reglamentari i demana una solució en aquest sentit. Reclama valentia per 
posar fi a la problemàtica i proposa construir uns jardins a la plaça. 

La senyora Concepció Pérez Solera, en nom propi i de l’Associació de Veïns 
d’Hostafrancs, exposa que no ha rebut resposta de les qüestions pendents sobre la 
cura del parc de l’Espanya Industrial i les càmeres del carrer de Sant Maurici. Demana 
que s’exigeixi a Regidoria que quan doni permisos per a ocupació de l’espai públic 
avisi prèviament la Guàrdia Urbana. Recorda que el 23 d’abril es va produir un caos al 
sector alt d’Hostafrancs perquè no es va avisar la Guàrdia Urbana que venia una grua. 
Matisa que Expo Hotel l’havia encarregat per al cap de setmana, si bé tenia permís per 
circular el dia de Sant Jordi. Agraeix que després d’una trucada a la Guàrdia Urbana 
es va enviar de seguida uns agents, tot i que el problema del trànsit no es va resoldre. 
Apunta que els veïns van haver d’advertir els conductors que es desviessin per Cai 
Celi o agafessin alguna altra direcció. 

Informa que s’ha resolt els talls dels semàfors de la zona de Tarragona provocats per 
les canalitzacions que portava a terme Adif durant l’abril. D’altra banda, demana que 
es faci una inspecció sobre els desnonaments fantasma a Hostafrancs, concretament 
a Torre Damians, 18. Manifesta que no es renova cap contracte i actualment hi habiten 
vuit veïns. Puntualitza que l’últim contracte que es mantindrà era per a deu anys, dels 
quals en queden dos i mig. Exposa també que, segons les xarxes es diu que l’edifici 
del que era l’església ortodoxa de Rector Triadó, 68, es ven. 

Assenyala que l’edifici on hi ha la sabateria El Rei del Calçat es podria aprofitar per a 
molts usos, si bé els accessos estan tapiats. Tot seguit, pregunta quan es presentarà 
la Guàrdia Urbana de barri i qui s’ocuparà del tros de manteniment de Josep 
Tarradellas entre les obres d’Adif fins a Berlín. Demana que es repintin les voreres de 
la plaça d’Herenni per evitar caigudes i informa que la pintura del carril bici de 
Tarragona i Gran Via s’està esborrant, cosa que provoca accidents. Finalment, 
reclama que es recordi a l’Agència de Salut Pública que es portin a terme les 
desinsectacions corresponents, especialment a Creu Coberta. 

La senyora Lidia Ruiz Sainz, en nom propi i d’altres adjudicataris dels pisos de dret a 
superfície de Can Batlló, es presenta com a adjudicatària de l’edifici del carrer de la 
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Constitució, si bé afegeix que parla també en nom dels veïns del carrer de Parcerisa. 
Denuncia que han rebut tota la informació per via telefònica i extraoficialment. Nega 
que la causa de l’endarreriment siguin els reallotjats del Camí de la Cadena, sinó el 
registre de fi d’obra. Explica que se li ha comunicat per telèfon que s’havia tombat el 
registre per un tema tècnic incomprensible. Recalca que tots aquests fets incideixen en 
la vida de les persones i en l’increment del lloguer, entre d’altres. 

També critica que se’ls va obligar a anar a l’entitat bancària per l’estudi de viabilitat, de 
manera que disposen de dues targetes i un compte corrent que els generen despeses 
per un pis on encara no viuen. En aquest sentit, denuncia la manca d’explicacions. 
D’altra banda, insisteix que els carrers principals del recinte de Can Batlló són de 
vianants i hi ha un senyal de prohibició d’aparcament, si bé el cap de setmana hi 
aparca una quarantena de cotxes. Indica que el cap de setmana hi ha infants amb 
patinet i bici, i tem que algun dia tingui lloc una desgràcia. 

El senyor Graeme Thompson, en nom de Voluntaris de Sants, manifesta que el 21 
d’abril es va complir el tercer aniversari de la mort de la senyora Swaantje Schnarre, 
una companya de Protecció Felina de Barcelona. Assenyala que, al llarg de la seva 
tasca voluntària, la senyora Schnarre més de 350 gats ja castrats va tornar a les seves 
colònies de Montjuïc, i va donar-ne 200 en adopció, amb contracte i xip. Denuncia que 
la senyora Schnarre no pot descansar en pau perquè l’Ajuntament va insultar la seva 
memòria. Informa que després d’onze anys de col·laboració, l’OPAB va escriure una 
carta a El Periódico en què la menystenia i mentia per tapar el desastre que va resultar 
la recollida de gats que tenia a casa seva. 

Apunta que si aquests funcionaris no tenien la intenció d’insultar i mentir, ja haurien 
rectificat fa temps, si bé els considera blindats per la covardia política i el cinisme de la 
gran majoria dels representants. Fa palès que, a l’Ajuntament, els GMPPC, GMCUP i 
GMCs els donen suport en la protesta. Indica que el regidor Koldo Blanco, del GMCs, 
defensa la dignitat de la persona i la integritat de l’Administració pública. Accepta que 
es cometés un error, però no tolera que no es reconegui. Demana que s’exigeixi a la 
tinent Janet Sanz una resposta en comptes d’actuar com a escut dels funcionaris 
juntament amb els GMBComú, GMERC, GMPSC i GMDemòcrata. Considera que en 
un règim feixista seria normal que els funcionaris menyspreessin la dignitat de la 
persona, si bé en una democràcia ningú no ho toleraria. 

El senyor Alfredo Martínez Olmo, en nom de l’Associació de Veïns de Badal, Brasil i 
la Bordeta, exposa que l’11 de maig del 2017 es va aprovar la remodelació de la 
rambla de Badal, si bé actualment no s’aprecia cap reforma. Admet que la tècnica de 
barri li va confirmar que la millora de l’autobús era imminent, cosa que ja se li va 
assegurar al setembre. Denuncia que els veïns pateixen molt la situació, especialment 
a l’estiu, en què no poden gaudir de la rambla a causa de la calor i la manca d’ombres, 
cosa que fa augmentar la temperatura dels seients de granit. Critica que no es formi la 
comissió per estudiar la remodelació, on hi hauria d’haver presents els veïns i 
l’Associació de Veïns. 

Pel que fa al carrer de Badal, informa que després que es remodelés i el mercat de 
Sants tornés al seu lloc, es van produir uns problemes d’aigua causats per una 
canonada mal connectada. En aquest sentit, assenyala que entre Pavia i rambla de 
Badal hi continua havent bassals permanentment encara que no plogui. Pel que fa a 
l’edifici de Badal que es troba entre Pavia i Begur, comunica que un grup d’ètnia gitana 
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l’utilitza com a allotjament encara que sigui de titularitat municipal. Denuncia que 
aquest col·lectiu ha provoca baralles i sorolls que molesten el veïnat. Indica que les 
darreres vegades se li ha assegurat que en cas que la problemàtica continués cridaria 
l’atenció als inquilins i, en el pitjor dels casos, els desallotjaria. Demana que 
simplement se’ls exigeixi civisme. 

El senyor Josep Beltran Llaveria, en nom del Club Ciclista Catalunya-BCN, demana 
que s’estableixi una escola de ciclisme, ja que a Barcelona no n’existeix cap malgrat 
els més de tres-cents quilòmetres de carril bici que la ciutat ofereix. Indica que una 
escola educaria les persones respecte al civisme urbà, especialment els infants. 
Apunta que va rebre un correu electrònic en què no se li proporcionava una resposta 
concreta, però indica que ja ha proposat ubicacions per a l’escola dins el Districte de 
Sants-Montjuïc i adverteix que no desistirà. En aquest sentit, demana respostes i 
solucions concretes. 

La regidora fa referència a la intervenció del senyor Layola i assegura que empatitza 
amb la seva situació. D’altra banda, mostra la seva esperança que ell també entengui 
les limitacions d’actuació. Considera que l’equip de govern ha arribat tard a actuar en 
una zona massificada amb una sola activitat que genera sorolls. Recorda que el pla 
d’usos va arribar a temps per a altres places, però no per a la d’Osca, la qual cosa ella 
mateixa va corroborar quan es va presentar la suspensió inicial de llicències al triangle 
de Sants-Hostafrancs. Admet que la densitat és comparable a Gràcia o a certes zones 
de Ciutat Vella. Tot i això, destaca que s’ha reduït l’horari dins dels límits permesos. 
Recorda que l’any anterior es va presentar un pla per millorar les relacions de 
proximitat i assegura que a l’estiu es disposarà d’un equip de Guàrdia Urbana per a 
l’espai públic del triangle de Sants-Hostafrancs cada nit de cap de setmana d’onze de 
la nit a quatre de la matinada, de juny a octubre, els dijous, divendres i dissabte. 
Afirma que s’intensificarà l’actuació a la plaça d’Osca i als jardins de la rambla de 
Sants, dos punts conflictius en qüestió d’incivisme. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Pérez, es compromet a respondre-li totes les 
qüestions per escrit. Recalca que de vegades s’ha aconseguit aturar processos 
d’especulació, si bé l’Ajuntament no disposa d’informació sobre les inversions o 
compres senceres d’edificis. Apunta que la informació l’acaba revelant l’Oficina de 
l’Habitatge i el veïnat organitzat. Respecte al carril bici, corrobora que s’ha de repintar 
el del carrer Tarragona o bé replantejar algun canvi aprofitant que s’estan marcant els 
darrers carrils bici del mandat. Quant a l’Agència de Salut Pública, assegura que es 
posarà en contacte amb la senyora Gemma Tarafa, comissionada de Salut. Pren nota 
sobre la brutícia de l’Espanya Industial i afirma que ho consultarà amb l’equip tècnic de 
l’Eixample. Indica que consultarà l’estat de Torre Damians, Rector Triadó i l’edifici d’El 
Rei del Calçat i puntualitza que el preu dels edificis és desorbitat, de manera que el 
Districte no el podria assumir. Matisa que la sabateria està esgotant el contracte, per la 
qual cosa s’està fent un seguiment respecte al futur de l’edifici. 

Amb relació a la intervenció de la senyora Ruiz, afirma que el reallotjament ha estat la 
darrera informació que justificava els endarreriments, si bé admet que el procés s’ha 
allargat en gran mesura. Agraeix a l’equip tècnic la pressió per efectuar el registre, el 
qual va resultar molt complicat. Mostra el seu suport a les famílies afectades i es 
compromet a insistir perquè se’ls proporcioni la informació necessària per planificar-se. 
Expressa el seu coneixement de la indisciplina de l’aparcament a Can Batlló i 
puntualitza que la majoria dels que infringeixen la norma són veïns. Exposa que 
actualment s’ha donat instruccions d’avís de grua i multes, ja que els advertiments no 
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han funcionat. Matisa que els entorns no disposen de gaires aparcaments, si bé Can 
Batlló tampoc no és un pàrquing de zona blava, zona verda ni privat. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Martínez, pren nota de les queixes sobre les 
problemàtiques plantejades, especialment les relacionades amb incivisme. Informa 
que la remodelació de la rambla Badal no està planificada en la inversió del present 
mandat, cosa que es va comunicar des de l’inici. Respecte a la problemàtica sobre 
espai públic, es compromet a traslladar la petició a Serveis Tècnics. 

Amb resposta a la intervenció del senyor Thompson, insisteix que fa temps es va 
comunicar a la tinent Sanz la rectificació que se sol·licitava des del Districte, si bé a ell 
no li va semblar correcta. Finalment, li agraeix l’assistència a l’Audiència Pública. 

Quant a la intervenció del senyor Beltran, matisa que la coordinació d’una activitat que 
requereixi tallar carrers es porta a terme amb la Guàrdia Urbana. Insisteix que l’espai 
públic ha de ser obert a la ciutadania, de manera que si es decidís fer l’escola de 
ciclisme s’estaria privatitzant l’espai públic. Considera que l’Institut d’Esports hauria de 
col·laborar per trobar una ubicació per a l’activitat esmentada, ja que en cas contrari es 
veurien obligats a tancar durant diverses hores un espai per a una escola. Manifesta 
que al districte hi ha una gran quantitat d’escoles de música, esportives i de criança, 
entre d’altres, de manera que no es pot reservar terreny destinat al gaudi públic per a 
una activitat privada. Insisteix que seria factible si es tractés d’una activitat puntual, 
com una fira o un acte privat d’interès per a la ciutat. Finalment, assegura que 
continuarà les negociacions amb l’IBE per intentar trobar una solució a l’escola de 
ciclisme. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.50 h. 

 

 

El secretari       Vist i plau 

La presidenta del Consell 


