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Desenvolupament de la sessió
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents i obre la sessió.
Mostra la seva satisfacció per l’elevada participació del veïnat i quantitat de
suggeriments i inquietuds manifestats. Demana que les intervencions tinguin una
durada moderada per no allargar la sessió excessivament i les divideix en torns de
deu, amb un temps estipulat de tres minuts per a cadascuna. Informa que, després de
cada torn, el Regidor o una altra persona de l’equip de govern donarà resposta a les
intervencions durant un temps prudencial. Matisa que, si queden peticions pendents de
contestar, la resposta es facilitarà posteriorment per escrit tal com dicta la dinàmica
adoptada pel Districte. Finalment, aclareix que l’ordre de les intervencions és aleatori.
1. Torn obert de paraules
La senyora Rita Granada, en nom de l’Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc,
felicita el nou govern i denuncia els obstacles d’accessibilitat dins el districte,
especialment al barri de la Marina. Matisa que la vorera del carrer Foneria amb el
passeig de la Zona Franca, per la part de muntanya, es troba en males condicions a
causa de les obres del metro. Proposa que s’anivelli mitjançant una capa de ciment.
Critica que els cartells que es col·loquen davant dels comerços del districte dificulten
notablement la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda i invidents. Creu
recordar que existeix una mesura prohibitiva, la qual considera que no es compleix.
Puntualitza que ella no pot actuar d’inspectora, però que ho anirà fent a poc a poc.
Exigeix que es compleixi estrictament la Llei d’accessibilitat en els futurs projectes. En
aquest sentit, demana que a les botigues que s’obrin d’ara endavant se’ls prohibeixi
l’esglaó d’entrada, encara que no mesurin els cent metres reglamentaris. Proposa que
el districte sigui pioner a implantar aquesta mesura per molt que la llei no ho estipuli.
El senyor Roberto Rico Rodríguez, en nom propi, felicita el nou Consell de Govern i
es mostra satisfet per la seva elecció. Exposa que els jardins de Sant Cristòfol, entre la
Zona Franca i el carrer de la Foneria, pateixen dèficit d’enllumenat des de fa temps.
Apunta que va comptar un mínim de quinze fanals fosos, cosa que genera por als
vianants. Per aquest motiu, demana que es prenguin mesures.
Manifesta que a la Ciutat de la Justícia sempre es creen aglomeracions, cosa que
considera normal i lògica, si bé algunes motos aparquen davant del senyal de
prohibició ubicat a l’entrada en lloc d’anar a l’aparcament. Argumenta que ja ho ha
denunciat a la Guàrdia Urbana, ja que aquest senyal es troba davant d’un pas de
vianants i, per tant, els vehicles hi impedeixen l’accés. Mostra fotos de la problemàtica
i demana que es pinti bé el senyal perquè els vianants puguin utilitzar el pas. Denuncia
que la Guàrdia Urbana no ha fet cas de les seves queixes i admet que no cal
sancionar els conductors reclamant només l’adient senyalització.
Acusa el nou consistori de lenta actuació, tot i que entén que la presa de possessió
d’un nou govern implica terminis i molt de temps. Assenyala que, fins ara, en entrar a
la pàgina web del Districte es podia consultar informació sobre els consellers, els
grups polítics, el portaveu de cada grup i la manera de contactar-hi, si bé actualment
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això no funciona. Explica que va assistir al recent ple extraordinari i ple ordinari i
recorda que les noves comissions i càrrecs creats es van comentar de passada i no va
poder prendre’n nota.
Exigeix que es convoqui la Taula de Mobilitat, ja que l’última es va celebrar sis mesos
enrere. Corrobora que en una parada anul·lada del recorregut del bus 79, que circula
entre plaça d’Espanya i avinguda del Carrilet, les marquesines hi estan posades des
del maig i la gent s’hi atura a esperar el bus sense saber que l’itinerari es va modificar.
El senyor Felipe Mayoral, en nom de l’Associació de Veïns la Cadena d’Estrelles
Altes, dóna la benvinguda al nou govern i reclama una reunió a tres bandes per
debatre sobre la construcció d’un casal que es reclama des de fa anys. Exposa que al
parc de Can Sabater, competència d’Urbanisme, hi ha pistes petites i unes tanques
trencades i rovellades per les quals encara s’està esperant mesures des del març.
Opina que el parc està mal aprofitat i mal utilitzat per part de Parcs i Jardins, vianants i
veïns.
Apunta que una colla de joves està fent servir la plaça de Bonaventura Durruti per
celebrar entrompades i festes fins a altes hores de la nit, concretament a les escales
mecàniques del Polvorí, cosa que ha generat malestar entre el veïnat. Argumenta que
s’ha pogut fotografiar bancs trencats i deixalles escampades per la plaça.
Exposa que al carrer Mare de Déu del Port, 401-413, unes persones romaneses que
recullen ferralla han amenaçat els comerciants de fer-los mal si no els donaven diners
o objectes. Assegura que ja els han trencat vidres i d’altres. Demana que l’Ajuntament
prengui mesures, ja que es tracta d’una qüestió de civisme. Proposa que amb el
superàvit significatiu que es preveu per al Districte es reforci la presència d’educadors
al carrer cada certs mesos per integrar la joventut amb la resta de la societat. Tot
seguit, ofereix les fotografies amb les proves de les seves acusacions.
La senyora M. Jesús Pérez Perales, en nom propi, dóna la benvinguda al nou govern
i mostra la seva confiança que les peticions seran ben ateses i el regidor escoltarà la
ciutadania.
Es presenta com a veïna de Sant Cristòfol i assenyala que en els darrers cinc o sis
mesos, el barri ha estat caient en una degradació de manteniment de tot tipus. A tall
d’exemple, enumera Can Sabater, la plaça dels Drets Humans i la plaça de José
Sánchez Ríos, on s’havia previst un manteniment integral dels entorns i una cura dels
matolls que limiten amb el carrer de l’Alumini. Critica que amb prou feines es pot
accedir als habitatges perquè els matolls del carrer estan desbordats. Denuncia la
mala actuació del servei de neteja i el servei de manteniment de voreres. Adverteix
que a les voreres dels carrers de l’Alumini i l’Energia hi pot tenir lloc un accident, si bé
entén que al segon s’hi està construint un poliesportiu. Finalment, assenyala que les
palmeres de la Zona Franca s’estan marcint i demana a l’equip de govern que actuï
amb rapidesa.
El senyor Jaume Layola Puig, en nom de l’Associació de Veïns Cercle de Sants,
felicita el nou consistori i afirma que, durant el temps transcorregut entre l’última
Audiència Pública fins a la present, els veïns s’han plantejat portar les peticions als
tribunals, si bé opina que l’ajuntament és qui s’ha d’ajustar als problemes de
convivències del veïnat.
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Reconeix l’herència que ha trobat el nou govern i reitera la problemàtica de
contaminació acústica de la plaça d’Osca, on s’han portat a terme sonometries.
Manifesta que anteriors membres de l’equip de govern van anar a presenciar el
conflicte en persona i convida el present equip de govern a experimentar-ho accedint
al seu habitatge o al dels veïns. Assegura que resulta impossible dormir a la nit si no
es modifica l’estructura de la casa o es marxa de la zona, tal com han fet alguns veïns.
Matisa que les sonometries s’han practicat al mes de juny des de l’exterior, instal·lant
un sonòmetre en un fanal. Explica que s’ha assabentat que s’està portant a terme un
estudi. En aquest sentit, demana que els resultats no es facin esperar gaire i que
reflecteixin la realitat, ja que els veïns han desenvolupat els estudis corresponents
abans que s’apliqués l’ordenança. Exposa que, en aquell moment, es va convocar el
sector afectat del barri en un plenari i que se li va assegurar que es prendrien mesures
a causa dels elevats resultats de les sonometries, si bé finalment no va ser així.
Assenyala que aquest incompliment s’ha d’haver notat a les votacions. Demana que
s’acceleri el procés executat per Medi Ambient, que es doni a conèixer entre els
afectats i que s’apliqui la Llei del 2002 de la Generalitat, encara vigent, i l’article 31 de
l’Ordenança.
El senyor Jaume Ortí Flores, en nom d’Alerta Poble-sec, informa que va trobar una
acta d’un any enrere on s’exposava una sèrie de queixes i precs referents al soroll,
brutícia, excés de terrasses i incivisme al Poble-sec, unes problemàtiques que
disminueixen la qualitat de vida. Denuncia que actualment la situació s’ha agreujat.
Entén que s’ha produït un traspàs de càrrecs, si bé lamenta la manca de respostes a
les peticions presentades al Pla d’usos per a l’Ordenació singular de terrasses del
carrer Blai. Recorda que es va sol·licitar una entrevista amb un membre del nou
govern per discutir unes qüestions que es nega a exposar a la present sessió, ja que
les considera llargues i polèmiques.
Argumenta que s’ha presentat al·legacions basades en la Llei de protecció contra la
contaminació acústica, la qual considera de compliment obligat. Corrobora que, a
banda del soroll, les persones incíviques han amenaçat els veïns que els han cridat
l’atenció i els han llançat objectes contra els balcons. Critica que alguns veïns han
hagut de marxar del barri i comunica que s’està creant un cens d’aquests veïns.
Destaca que la superpoblació de bars, terrasses i establiments de concurrència
pública genera una insuficiència de contenidors, de manera que aquests sempre estan
plens i la brutícia s’escampa per tot arreu. Retreu que el terra s’ha ennegrit i que no es
neteja a fons. Explica que els clients criden i que els propietaris recullen les terrasses a
les dotze però les entren al local quan els plau, de manera que el soroll es repeteix
dues vegades. Puntualitza que la problemàtica s’estén a Vila i Vilà, Nou de la Rambla,
plaça del Sortidor, plaça de Navas i, en general, tot el Poble-sec.
Denuncia que s’ignorin els avisos dels veïns al 112 i demana que es comptin als
registres les trucades relatives a la problemàtica. Critica que la Guàrdia Urbana i els
Mossos arribin tard, quan les persones incíviques ja han marxat. En aquest sentit,
reclama més vigilància per recordar a la gent que cal complir les normes, si bé admet
que no és necessari un cos repressor. Opina que l’absència de vigilància ha derivat en
un efecte crida, ja que els visitants es pensen que es pot actuar amb total llibertat
sense repercussions.
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El senyor Josep Plaza Barril, en nom propi, reconeix que l’equip de govern és nou, si
bé adverteix que no es pot culpar l’anterior govern dels problemes pendents. Denuncia
que a la plaça de Sants encara no s’hagi instal·lat un ascensor i critica que es prioritzin
altres zones de Barcelona. En aquest sentit, apunta que els ascensors de Badal i
Hostafrancs no funcionen. D’altra banda, assenyala que cap de les línies noves de la
xarxa d’autobusos, especialment les horitzontals, no passen per Sants o bé tenen
freqüències molt elevades. Demana que certes línies que acaben en un mateix punt es
desviïn per passar per la plaça de Sants, ja que són línies que circulen per llocs
concorreguts, com l’Hospital Clínic.
Adverteix que hi ha motos mal aparcades i confia que no s’aguditzi la presència policial
només en certes èpoques de l’any. Recorda que en una ocasió els agents van multar
unes motos només sota amenaça que se’ls denunciés. Mostra les fotos de la
problemàtica i exposa que els vehicles dificulten el pas de les persones disminuïdes i
invidents.
Reclama mesures relatives a les terrasses de la plaça d’Espanya, ja que la seva
esposa va amb cadira de rodes i té dificultats de mobilitat al carrer, per molt que la
vorera sigui ampla. Retreu a l’exalcalde Trias la bona entesa amb els comerciants, i
recorda que anteriorment se li va advertir que la normativa podia trigar tres anys a
entrar en vigor. En aquest sentit, confia que la senyora Colau enfocarà la problemàtica
d’una altra manera.
Davant l’avís de la presidenta per esgotament de temps, critica que el temps estipulat
sigui de tres minuts per a una sessió que es convoca cada dos mesos. La presidenta li
concedeix un minut més.
El senyor Plaza assenyala que s’ha canviat el sentit de la circulació del carrer de
Finlàndia, cosa que ha generat problemes. Puntualitza que quan els cotxes giraven
cap a Can Vies no passava res perquè no podien aparcar-hi, però actualment s’ha
format un espai sense pilons que els permet aparcar, cosa que anul·la la vorera i
impedeix el pas de les cadires de rodes. Corrobora que, en aquest cas, cal passar per
l’altra vorera, on hi ha pilons i altres cotxes aparcats a causa de la inacció de la
Guàrdia Urbana. Mostra fotos per il·lustrar la problemàtica i puntualitza que únicament
el Divendres Sant es va multar un cotxe. Demana que es col·loquin pilons a la vorera
on en falten.
Afegeix que, quan passa un camió gros pel carrer de Finlàndia per descarregar
materials o recollir escombraries, té dificultats per girar. Assegura que ha trucat al 910
en nombroses ocasions perquè es posin pilons. D’altra banda, proposa que es
col·loqui un senyal a la carretera que impedeixi el pas dels camions d’una certa mida.
Finalment, indica que a la plaça de Sants, acabada d’arreglar, s’hi ha posat una font
que no funciona. Denuncia que hi ha uns matalassos penjats del sostre i que tot plegat
ocasiona una problemàtica de circulació al carrer d’Olzinelles, ja que la sortida que hi
havia anteriorment ha desaparegut i ara tots els vehicles van a parar a aquell carrer.
Demana que es convoquin reunions amb els afectats, com ara les ambulàncies, per
buscar una solució.
El senyor Carlos Nebot Puig, en nom de la comunitat de propietaris de Violant
d’Hongria, dóna la benvinguda a l’equip de govern i exposa una reclamació relativa a
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una obra ja impulsada entre els carrers Roger i Juan de Sada, 30, on es preveu
enderrocar pràcticament mitja illa de cases. Considera que la seva comunitat està
afectada directament i assegura que el 23 de desembre van presentar una instància a
Urbanisme, seguint el consell de l’Ajuntament de barri, per demanar una memòria i
una còpia de la memòria i del projecte de l’obra. Afirma que fins el dia anterior no els
van donar hora per al següent dilluns 19 d’octubre per a una vista de la memòria.
Considera que no n’hi ha prou amb una vista i reclama una còpia, ja que considera
que serà l’única manera per defensar-se contra els possibles perjudicis ocasionats a
les seves residències. Critica que fa un mes que es va presentar la sol·licitud i encara
no s’ha tramitat. Es compromet a mostrar la memòria a l’equip de govern tan bon punt
l’obtingui.
Indica que vora les obres hi ha dos refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola
situats entre Roger i Juan de Sada, 30. Afirma que, segons el Departament
d’Arqueologia de Barcelona, l’espai està protegit i des del 2014 s’hi preveu construir un
museu. Adverteix que el refugi està ubicat gairebé a tocar dels nous fonaments de
l’obra, i sospita que una galeria del refugi podria passar-hi. Com a part afectada,
pregunta quines prevencions es prendran.
Comunica a l’Ajuntament de barri que al carrer de Violant d’Hongria hi ha sis immobles
afectats, els quals se sostenen entre ells. Recorda que allà hi viuen centenars de
persones, i adverteix que si un edifici cau, els altres faran el mateix. En aquest sentit,
mostra la seva preocupació per l’enderroc.
Demana saber quines mesures de prevenció es prendran per evitar danys materials a
les finques contigües, sense voler pensar que es puguin produir desgràcies humanes.
Pregunta quina maquinària entrarà a fer l’enderroc i com es desenvoluparà aquest.
Reclama que s’aturin les obres fins que no s’aclareixin totes les qüestions.
El senyor Abdo Florencio Pavia, en nom de l’Associació de Veïns de Plus Ultra,
manifesta que l’octubre del 2014 es va iniciar la remodelació de tres carrers de Plus
Ultra en desenvolupament de la Llei de barris. Informa que les obres van finalitzar fa
tres mesos, tal com ha pogut comprovar la consellera Esther Pérez, si bé pels carrers
de vianants continuen aparcant-hi diversos cotxes.
Assenyala que l’església Filadèlfia del carrer de l’Aviador Ruiz de Alda té un permís
per posar tanques i tallar un tram de carrer perquè els nens hi puguin jugar. Troba
inútil la tanca ara que el carrer és de vianants, ja que alguns cotxes utilitzen la tanca
per aparcar-hi al davant. Explica que el dia anterior va trucar a la Guàrdia Urbana per
informar de l’incident i, un cop allà, els agents van considerar que els vehicles estaven
ben aparcats. Recorda que ell els va indicar que es tractava d’un carrer de vianants,
amb la calçada i la vorera rasant, si bé els agents van mantenir el contrari. Afirma que
els propietaris dels cotxes aparcats en carrers contigus es van afanyar a marxar, de
manera que només un vehicle va rebre una sanció. Demana que es retiri la ranca i que
es faci un seguiment dels vehicles que s’aparquen al carrer durant el matí i,
principalment, a la tarda.
Reclama senyals de trànsit de límit de velocitat i de prohibit aparcar en aquests
carrers, si bé admet que no són obligatoris als carrers de vianants ja que ho estableix
la pròpia normativa. En aquest sentit, admet que molta gent actua a conveniència.
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Exigeix que quan les entitats del districte organitzin actes, hi assisteixin més membres
de l’autoritat a banda dels consellers de barri.
El senyor Xavier González, en nom de l’Assemblea 15 M de la Marina-Zona Franca,
comunica que falta poc per a la inauguració de la línia 9 que arribarà fins a l’aeroport i
indica que l’única cosa segura és que el metro passarà pel ramal de la Zona Franca
però els passatgers no el podran agafar. Afirma que el veïnat no ho permetrà i demana
quins són els plans del regidor per obrir el ramal. Finalment, recorda que se seguirà
exigint que les freqüències dels autobusos del barri siguin suficients per mitigar
l’absència de metro.
El regidor del Districte agraeix les intervencions i la presència dels assistents.
Assegura que la intenció del govern és informar el veïnat amb el màxim rigor, donant
protagonisme a tots els membres i consellers. Afirma que intentarà respondre totes les
qüestions i, a banda, demanarà una ampliació per escrit a la resta del govern, en
funció de les seves competències. Adverteix que moltes de les qüestions plantejades
no són pròpies de l’Audiència Pública i s’han de plantejar als consells de barri, que es
convocaran a l’octubre, ja que són molt tècniques i afecten un barri en concret.
Amb referència a la intervenció de la senyora Granada, coincideix amb la preocupació
relativa a l’aplicabilitat deficient de la Llei d’accessibilitat. Anima tothom que vegi algun
incompliment o infracció a comunicar-ho al Districte o a qualsevol autoritat per tal que
es pugui esmenar. Opina que existeix un consens entre les diferents forces del
Districte per considerar aquesta qüestió una prioritat de primer ordre, i corrobora que
cal fer desaparèixer les barreres arquitectòniques com a dret fonamental. Recorda
tenir constància d’un pla de comerç d’accessibilitat al districte amb aquest propòsit. Pel
que fa a la sol·licitud concreta, afirma que n’ha pres nota i enviarà els Serveis Tècnics
a la vorera afectada per tal de prendre mesures.
Pel que fa a la intervenció del senyor Rico, apunta que la Ciutat de la Justícia es troba
entre l’Hospitalet i Barcelona, de manera que l’única manera d’actuar és enviant la
Guàrdia Urbana a sancionar els vehicles corresponents. Quant a la deficiència
d’enllumenat, apunta que no en tenia constància i en pren nota per intentar solucionarho al més aviat possible.
Respecte al mal aprofitament de Can Sabater assenyalat pel senyor Mayoral, es
compromet a escoltar propostes i plantejar una possible remodelació. Amb relació a
les entrompades a Buenaventura Durruti, en pren nota i assegura que avisarà la
Guàrdia Urbana per solucionar els problemes de civisme. Opina que els conflictes de
convivència esmentats estan relacionats amb l’ús intensiu de l’espai públic que deriva
de la temporada d’estiu. Negant que es tracti d’una excusa, confia que la problemàtica
disminuirà amb l’arribada de l’hivern i la presència de la Guàrdia Urbana.
Pel que fa a la intervenció de la senyora Mª Jesús Pérez, corrobora que els jardins
dels Drets Humans estan en condicions indignes. Pren nota de la problemàtica i es
compromet a informar-ne el servei de neteja i Parcs i Jardins. Assegura que l’equip de
govern no ha pres cap directriu diferent amb relació als espais públics, al contrari del
que poden insinuar algunes interpel·lacions. Informa que els serveis tècnics i la
Guàrdia Urbana que depenen del Districte funcionen amb els mateixos criteris de
sempre.
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Quant a la intervenció del senyor Layola, manifesta que la problemàtica de la plaça
d’Osca va ser un dels primers que va conèixer en arribar al Districte, i reconeix que és
un tema sensible. Argumenta que s’ha desenvolupat una feina important per part del
Grup de Gestió de Conflictes i corrobora l’existència dels resultats de l’estudi, si bé
avança que es comunicaran el dilluns següent en una reunió en què convocaran el
senyor Layola.
En relació amb la intervenció del senyor Ortí sobre la qüestió del carrer de Blai, apunta
que tothom n’és conscient perquè fins i tot ha sortit a la premsa. Exposa que s’ha
aprovat inicialment l’Ordenació singular de terrasses, la qual ha rebut les al·legacions
dels restauradors, que en defensa dels seus interessos demanen que no s’especifiqui
una limitació horària. Recorda que la proposta dels veïns es basa en una limitació
horària i un nombre de terrasses que baixi de les quaranta a les trenta-set. En aquest
sentit, assenyala que s’ha previst una reunió pel dia 21 en què s’abordarà la qüestió.
Respecte a la intervenció del senyor Plaza sobre l’aparcament de motos, afirma que
en pren nota i es compromet a respondre més endavant i per escrit totes les peticions
que ha deixat, ja que en són moltes i algunes no tenen relació amb l’equip de govern.
Sense voler que sembli una excusa, manifesta que si un problema afecta un barri,
també afecta el Districte, i es compromet a executar accions de pressió per solucionar
el problema, per molt que no en sigui l’autoritat competent, ja que la problemàtica del
transport és responsabilitat de TMB.
Quant a la problemàtica exposada pel senyor Nebot, apunta que es tracta d’unes
obres d’una empresa privada que encara no han començat, a falta d’atorgar la
llicència. S’ofereix a donar hora al senyor Nebot per compartir amb ell la informació de
què disposen i la que rebran properament amb relació a les obres. Avança que el
gerent ha confirmat que no es produirà cap afectació a causa dels refugis antiaeris.
Destaca que el nou govern pretén treballar especialment en aquest refugi i els altres
del districte per recuperar-los, si bé no tenen sortida d’emergència i els bombers posen
molts obstacles relatius a les condicions de seguretat. D’altra banda, afirma que la
voluntat del govern és recuperar la memòria històrica dels barris davant els
bombardejos feixistes que van assolar la ciutat i obrir els refugis perquè puguin ser
objecte de visites de les escoles, el veïnat i la resta de la ciutat.
Pel que fa a la intervenció del senyor Florencio, passa la paraula a la consellera Esther
Pérez Sorribas, del GMDB en Comú.
La senyora Pérez Sorribas aclareix que la qüestió de les infraestructures de transport
del districte es va aprovar el dijous anterior a la Comissió Sectorial de Mobilitat.
Demana les adreces de les persones que proposen modificacions de trajecte per tal de
posar-s’hi en contacte i oferir-los participar.
Respecte a Plus Ultra, reconeix que es tracta de carrers de vianants i, per tant, no s’hi
poden aparcar cotxes que puguin impedir el pas dels altres vehicles. Corrobora la
inutilitat de les tanques, tal com es va comentar en la darrera trobada. Davant d’un
comentari d’un assistent segons el qual l’església té un permís, es compromet a
demanar-lo, ja que no li consta.
El regidor reprèn la paraula per abordar la intervenció del senyor González amb relació
al metro de la Marina. Argumenta que aquesta reivindicació de barri és llarga, legítima
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i manté el veïnat en una situació d’anomalia i aïllament. Es compromet a reivindicar la
indignació de l’equip de govern respecte a aquest tema. Destaca que la inversió per a
la línia de l’aeroport i la llançadora era més elevada que la de les parades de metro de
la Marina. Argumenta que la construcció del metro no és competència del Districte,
sinó de la Generalitat, si bé l’equip de govern s’ha pres com una prioritat alliberar el
barri de l’aïllament. Puntualitza que el tema s’abordarà a totes les meses de
negociació i que ja s’ha tractat amb la Generalitat. Destaca que l’Ajuntament ocupa
una posició de força que cal exercir, en tant que banc de la Generalitat. En aquest
sentit, assenyala que s’aprofitarà el deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament per
aconseguir solucionar aquesta situació que no es pot justificar de cap manera. Apunta
que en la primera reunió entre l’alcaldessa i el president de la Generalitat es van
tractar tres qüestions prioritàries per la ciutat, una dels quals era aquesta. Informa que
la Generalitat es va comprometre a fer tot el possible per estudiar-ho i portar-ho a
terme, per la qual cosa l’Ajuntament continuarà pressionant. Tot seguit, atorga la
paraula a la consellera Carolina López García, del GMDB en Comú.
La senyora López afegeix que s’ha convocat una reunió del Grup Impulsor del Pla
d’usos i pregunta si els assistents l’han rebuda. Demana que, en cas contrari, li facilitin
l’adreça electrònica perquè ella els la pugui fer arribar.
A continuació, la presidenta obre el segon torn de paraules.
La senyora Roser Serra Llobet, en nom propi, saluda el nou govern i li dóna ànims
per la tasca que haurà d’afrontar. Demana que es contesti per escrit les qüestions que
pretén plantejar per obtenir-ne una resposta més àmplia.
Agraeix que, al cap de deu o quinze anys, hagin entrat les màquines a la plaça de Can
Mantega per fer-ne l’arranjament. Recorda que l’aparcament soterrani finalment no es
va poder impulsar per falta de mitjans o d’acord entre els implicats. Assenyala que Can
Mantega, de més d’una hectàrea i mitja, estava bruta i deteriorada, i confia que a partir
d’ara millorin les condicions amb zones verdes, jocs infantils i un recinte per a animals.
Assegura que el veïnat s’ho mereix després de quinze anys lluitant a través de
l’Associació de Veïns de Joan Güell, on ella mateixa va exercir de secretària i vocal de
neteja.
Com a veïna del carrer de Violant d’Hongria, 125, demana que s’arrangi el tram que
discorre entre Galileu i Joan Güell, especialment les voreres estretes, tal com s’han
reformat els carrers Jacquard i Rosés. Matisa que d’aquest últim s’ha arreglat el tram
fins al carrer del Brasil, on s’ha eliminat l’aparcament per transformar-lo en plataforma
única, cosa que sembla no afectar els veïns. Apunta que també s’ha reformat el carrer
de la Saleta, de manera que només queda Melcior de Palau. Demana que l’espera per
a l’arranjament de les voreres no s’allargui i que es reurbanitzi el tram, ja que el de
Galileu es va reformar molts anys enrere.
Informa que s’ha produït una lluita constant amb la discoteca Dark Club, ubicada
davant del seu domicili. Puntualitza que actualment no emet gaire soroll, si bé el cap
de setmana es pateix xivarri i es veuen vomitades davant del seu domicili, per la qual
cosa exigeix la intervenció de la Guàrdia Urbana. D’altra banda, no entén per què una
discoteca pot estar situada dins d’una comunitat de veïns, per més que l’anterior
govern assegurés que es tractava d’una ubicació correcta.
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Comunica que es va tancar Agapito, del qual creu recordar que l’Ajuntament n’és
propietari, i considera important que es pogués instal·lar una zona verda al mateix
emplaçament, ja que al costat de la fàbrica d’Agapito hi ha un magatzem de
l’Ajuntament on es poden veure rates, herbes i restes d’obres.
Reclama que es prenguin mesures contra la brutícia dels carrers i l’incivisme.
Assenyala que es va fer una pintada de mal gust en una casa de la cantonada de
Galileu amb Violant d’Hongria que feia poc que l’havien estucada de groc amb
serigrafia. Demana que es dissimulin les pintades.
La senyora Carmen Llebaria, en nom propi, demana saber l’estat de la problemàtica
que afecta el passatge de Badal, 4, set anys després que comencés. Lamenta que els
veïns no poden sortir a les terrasses a causa dels insults que reben. Condemna que
algunes persones llencin excrements a les escombraries, facin soroll, piquin a les
portes, deixin ferralla i venguin il·legalment els diumenges. També assenyala la
presència de rates. Opina que no s’hauria trigat tants anys a solucionar el problema si
s’hagués tractat de Pedralbes o Sarrià. Demana que es prenguin mesures per evitar
aquest conflicte, que també es produeix a altes hores de la matinada. Explica que
aquestes persones no deixen sortir els veïns a la terrassa perquè es pensen que els
estan mirant. Tot seguit, lliura unes fotos per demostrar la problemàtica.
La senyora Mercè Duch Méliz, en nom de l’Assemblea de la Marina-Zona Franca,
manifesta que la seva associació ha treballat des de l’inici amb la campanya pel
tancament dels centres d’internament d’estrangers, anomenada «Tanquem el CIE».
Considera que, malgrat que el CIE estigui ubicat en una zona inhòspita de la Zona
Franca, les persones retingudes per una falta administrativa en un centre on es
vulneren sistemàticament els drets humans són veïnes, contra la pròpia voluntat i la
dels residents del barri.
Reconeix que el CIE és competència del Ministeri d’Interior, però puntualitza que les
institucions i les persones són competents en la defensa dels drets humans. Assenyala
que BComú s’ha compromès a treballar pel tancament del CIE, tal com va manifestar
l’alcaldessa durant la mobilització del 20 de juny davant del centre. Tot seguit, cita les
paraules d’Ada Colau que consten al web de l’Ajuntament: «Ada Colau es va unir ahir
als manifestants que van reclamar el tancament definitiu del Centre d’Internament
d’Estrangers de la Zona Franca en una concentració popular. L’alcaldessa va anunciar
que l’Ajuntament farà tot el que estigui al seu abast per donar suport a les famílies
mentre el centre es mantingui obert. Colau va manifestar el compromís del consistori
amb la defensa dels drets humans i va recordar que cap persona no és ni pot ser
il·legal. A més, es va comprometre a treballar per millorar el transport fins al centre i a
donar més suport social i jurídic a les persones.»
En aquest sentit, pregunta quines actuacions s’han impulsat des de l’Ajuntament i com
es pot actuar des del Districte per avançar cap al tancament i millorar les condicions de
vida dels interns i les famílies mentre això no succeeixi. D’altra banda, reclama que
s’avanci immediatament en la millora del transport públic cap al CIE i el suport social i
jurídic als interns i a les seves famílies.
La senyora Elena Cordero, en nom propi, es presenta com a veïna de Can Clos i
felicita l’equip de govern. Afirma que quan s’impulsin millores al seu barri assistirà a les
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audiències públiques a manifestar-ho, però també ho farà quan es procedeixi
incorrectament. Corrobora que s’ha perdut una batalla però es guanyarà la guerra.
El senyor Aitor Lázaro, en nom de l’Assemblea la Marina-Zona Franca, avança que la
seva intervenció versarà sobre les manifestacions i actes recents del 12 d’octubre.
Exposa que a Barcelona no es pot donar cabuda a cap tipus d’activitat que inciti a l’odi
i la violència per raons de sexe i gènere, entre d’altres, si bé al districte es va
organitzar la manifestació d’uns feixistes i nazis el Dia de la Hispanitat. Exigeix a
l’Ajuntament que es posicioni fermament contra aquest tipus d’activitats i pregunta si
es preveuen mesures per evitar-les en el futur.
La senyora Marta de Alcántara, en nom de L’Engranatge, Ateneu Popular la MarinaZona Franca, pregunta al regidor si creu que la sanitat dels ambulatoris de la Zona
Franca està en bones condicions i si s’ha plantejat implantar-hi un servei d’urgències,
ja que les persones grans tenen dificultat per desplaçar-s’hi.
Critica que hi ha molts habitatges tancats a la Zona Franca i que els veïns que
demanen un nou domicili s’hagin d’apuntar a Habitatge i omplir sol·licituds que
finalment no es tramiten, de manera que els habitatges continuen tancats. Demana
que es revisi els casos i s’assigni els domicilis legalment abans que els veïns els obrin
per compte propi.
Finalment, reclama que es revisi la Llei de la dependència i es valori cada cas
individualment, sense fixar-se únicament en els números.
La senyora Àngels Solé Clotet, en nom propi, es presenta com a veïna del carrer de
Rosés i pregunta si les millores de Can Mantega inclouen un sistema de recollida
d’aigües pluvials. En cas afirmatiu, vol saber on es preveu dirigir l’aigua. En aquest
sentit, explica que el clavegueram de Can Mantega amb Rosés s’embussa a causa de
la pinassa. Afirma que confiava que se solucionés el problema amb el canvi de
clavegueram de les obres finalitzades a l’estiu, les quals elogia. En canvi, assegura
que no ha estat així i que el problema ha empitjorat, ja que l’aigua s’entolla davant dels
números 40, 44 i 46, i, a falta de vorera, no es pot entrar ni sortir dels domicilis. Matisa
que al número 44 hi entra aigua i que, amb els aiguats del 2 d’octubre es van inundar
els baixos del número 40. Considera que les obres no han servit per anivellar el
clavegueram i no s’ha tingut en compte que a Rosés hi desemboca l’aigua procedent
de Torrent de Perales i Can Mantega. Exigeix que s’estudiï i se solucioni la
problemàtica al més aviat possible.
Informa que ja ha presentat la petició a l’Ajuntament i n’ha mostrat fotos. Expressa la
seva preocupació per si es repeteix l’episodi i confia que es podrà desviar el sistema
de drenatge cap a algun altre indret.
El senyor Jordi Clausell Subirats, en nom de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs,
manifesta la seva satisfacció per la celebració de la present Audiència Pública després
de sis mesos. Entén l’excepcionalitat del canvi de govern, si bé exigeix el compliment
del Reglament de participació, segons el qual les sessions es convoquen cada dos
mesos. Felicita el nou equip de govern i tots els grups municipals que han sortit
representats en les darreres eleccions.
Argumenta que no pot adreçar més felicitacions perquè el mes de juliol la seva
associació va enviar una petició al regidor demanant-li una reunió per abordar les
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qüestions que preocupen el veïnat d’Hostafrancs i, en no rebre resposta, es va tornar a
sol·licitar una trobada al setembre. Assegura que la setmana anterior va arribar una
resposta citant-los per al mes de novembre, i lamenta que s’hagi trigat tant. Admet que
existeixen moltes problemàtiques i que el nou equip de govern està format per onze
regidors, però recorda que el discurs de la proximitat significa respondre les demandes
dels barris, les quals considera tan important com les tinences d’alcaldia a
l’Ajuntament.
Tot seguit, demana informació transparent sobre l’estat de la plaça dels Països
Catalans, ja que després que l’alcaldessa es reunís amb el Ministeri per abordar la
qüestió, els periodistes truquen a les associacions de veïns per demanar-los l’opinió i
ells no en disposen de cap informació a banda del que apareix als mitjans de
comunicació.
Indica que s’ha produït el mateix episodi amb el PERI d’Hostafrancs i el tancament del
cinema Arenas. Assenyala que al PERI d’Hostafrancs hi consten habitatges afectats
des de fa més de trenta anys i proposa que, a falta de projecte d’execució, es parli de
desafectar aquests habitatges, ja que no té sentit que les famílies pateixin si no s’ha
d’impulsar el projecte.
Corrobora que la problemàtica de les terrasses que ocupen la via pública i generen
conflicte no és exclusiva d’Hostafrancs ni de Sants, sinó de tot el districte. Apunta que,
encara que es construeixin voreres més extenses, no es poden anar ocupant al mateix
ritme amb elements externs.
Exposa que hi ha carrers sense arranjar i mostra la seva preocupació per l’incivisme a
les places. A tall d’exemple, enumera les places de Joan Pelegrí, Herenni, Joan
Corrades, Sebastià Avinyó i de la Vidriera, i demana que es resolgui aquesta
problemàtica, que prové d’anteriors mandats.
Proposa que es constitueixi la Comissió de Prevenció i Seguretat d’Hostafrancs per
tractar aquests temes, amb presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos. Demana
recuperar tota la documentació dels processos participatius desenvolupats a
Hostafrancs, molts dels quals no s’han portat a terme.
Acaba la intervenció amb un record pel veí Jordi Miralles, mort recentment. Manifesta
que el senyor Miralles sempre s’havia dedicat a la lluita i a la justícia social, i es
compromet a seguir el seu exemple.
La senyora Montserrat Desvilar Ros, en nom propi, es presenta com a veïna del
carrer del Miracle i informa que el 9 d’octubre li va arribar una carta circular on
s’anunciava que el 21 de setembre començarien les obres de Can Mantega. Matisa
que, a la seva escala de nou veïns, van arribar setanta circulars que algú va deixar a
l’escala. Considera que s’han malbaratat els diners i s’ha treballat amb descuit. Tot
seguit, en mostra una foto.
La senyora Concepció Pérez Solera, en nom propi, desitja sort i paciència al nou
govern davant de la feina. Com a membre de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, es
remet a la intervenció del senyor Clausell per demanar més participació veïnal en la
qüestió de l’estació de Sants.
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Exposa que, en els dotze anys que fa que assisteix a les audiències públiques, sempre
ha reclamat que calen més efectius de la Guàrdia Urbana, si bé no s’ha de tenir
recança a disposar d’educadors socials de carrer. Manifesta que els caps de setmana
es produeixen més conflictes que mai i demana un canvi d’estratègia per part de
tothom per solucionar les problemàtiques de sorolls, incivisme, delinqüència i brutícia.
Amb referència a la intervenció del senyor Clausell, proposa que es convoquin unes
reunions bimensuals amb la participació del veïnat.
D’altra banda, agraeix una operació de la Guàrdia Urbana portada a terme el 29 de
juliol a la discoteca del carrer de Tarragona, la qual suggereix precintar, ja que està
ubicada en un soterrani i és perillosa. Afirma que aquell dia s’hi van presentar més de
vint persones adultes, presumptament membres d’una banda, cosa que va requerir
l’actuació dels agents.
Exigeix que no s’atorguin permisos de filmacions al tram de Béjar, Mallorca i Elisi.
Admet que durant una temporada no se’n va organitzar cap, si bé actualment es filma
des de l’hotel de la torre Catalunya, de manera que s’ocupa els aparcaments i s’obtura
el carrer. Indica que, si les persones que filmen paguen diners a l’Ajuntament, cal
dirigir-los a un espai en què no es molesti els veïns. Proposa que se’ls derivi al parc
del Drac perquè puguin aparcar els camions i filmar a l’hotel, situat a la vora.
Recalca que calen inspectors pel que fa a les llicències d’activitats, ja que existeixen
molts expedients oberts i poc personal per tramitar-los. Puntualitza que, en cas de
solucionar-ho, s’evitaria problemes amb alguns locals perquè es comprovaria si poden
exercir alguna activitat.
Pregunta per què s’ha tret la tarima de la sala de plens, ja que li agradava veure les
cares de l’equip de govern. D’altra banda, comunica que l’Ajuntament va vendre uns
aparcaments de BSM a Saba i els usuaris van perdre certs avantatges relatius al
descompte d’hores. Vol saber en quin estat es troben les gestions. Finalment,
corrobora que cal reforçar les línies dels autobusos D20 i 50.
El regidor agraeix les intervencions i confia que la resta de membres del govern
complementin les respostes que ell pugui donar.
Pel que fa a la intervenció de la senyora Serra sobre Can Mantega, matisa que
l’agraïment ha d’anar dirigit a l’anterior govern i informa que es preveu que les obres
estiguin acabades el 31 de desembre. Opina que es trigaria més zonificant les obres,
si bé reconeix que han arribat unes quantes queixes relatives a l’execució de les obres
a la plaça, de les quals dóna trasllat als Serveis Tècnics del Districte.
Respecte a la discoteca, assegura que li consta que la llicència del local és correcta,
cosa que el situa en una situació de legalitat. D’altra banda, matisa que pren nota del
que passi a l’espai públic i es compromet a informar-ne la Guàrdia Urbana. Pel que fa
al magatzem Agapito, afirma que es preveu que sigui una zona verda.
En resposta a la intervenció de la senyora Llebaria sobre la problemàtica de Badal,
argumenta que se’n va assabentar la setmana anterior i va demanar una recomanació
als tècnics d’Habitatge. Admet l’existència de les molèsties i corrobora que consten a
l’expedient que s’ha obert perquè el propietari de la finca, l’empresa Sareb, no ha
actuat en tot aquest temps. Informa que s’està estudiant l’aplicació d’una sanció per la
manca de manteniment i actuació, i puntualitza que l’equip de govern ha iniciat un altre
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expedient per infrahabitatge amb l’objectiu de trobar una solució estable i permanent a
la problemàtica.
Expressa la voluntat d’executar aquest expedient i desallotjar les persones
acampades. D’altra banda, pretén que es trobi una solució alternativa per evitar que el
conflicte ressorgeixi a curt termini, especialment si genera situacions d’escassa
salubritat, higiene i legalitat. Manifesta el seu interès per parlar amb els afectats i
arribar a una solució mentre Sareb no la busca. Desconeix si els veïns poden fer ús de
l’espai un cop enderrocats els infrahabitatges i evitar que es tornin a construir en el
futur.
Quant a la intervenció de la senyora Duch sobre el CIE, on hi ha recloses persones
que no han comès cap delicte però s’han trobat amb una falta administrativa,
considera que la llibertat és el bé més preuat de l’ésser humà i informa que una part de
la problemàtica és competència de l’Ajuntament. Indica que desmuntar el CIE depèn
del Ministeri d’Interior, si bé expressa la seva voluntat per fer una interpretació extensa
de la Carta municipal com a tinent d’alcalde a càrrec de Drets Humans. Assegura que
s’està treballant amb aquest propòsit i adverteix que el que succeeixi en centres
penitenciaris i altres centres on es privi de llibertat les persones i se’n vulneri els drets
és competència de l’Ajuntament. Admet que la situació no posa punt final al CIE, el
qual considera que és un forat negre que hauria de desaparèixer, especialment mentre
s’hi vulnerin drets fonamentals. Assenyala que, a banda de la pressió que pot exercir
l’Ajuntament, també s’està creant una Oficina de Drets Humans per actuar en aquest
tipus de situacions.
Amb relació a la intervenció de la senyora Cordero, li agraeix les felicitacions i es
compromet a fer tot el possible perquè el metro arribi al seu barri.
Pel que fa a la intervenció del senyor Lázaro, afirma que les manifestacions no
s’autoritzen, sinó que es comuniquen al Departament d’Interior, que al seu torn pot
prohibir-la, recomanar una altra ubicació o proposar altres indicacions en cas que es
vulneri la Llei de seguretat ciutadana o la Llei de reunió, entre d’altres, cosa que els
manifestants poden recórrer davant dels tribunals en cas de discrepància.
Recorda que la CUP va plantejar la mateixa petició al Ple i ell va informar, en qualitat
de jurista, que no podia atorgar-se competències que no li eren pròpies, de la mateixa
manera que no pot dictar una sentència perquè no és jutge, sinó només mostrar la
seva desaprovació per aquest tipus de concentracions, cosa que considera compartida
per molts dels presents. Recorda que qualsevol persona que hi detecti incitació a l’odi
o a la violència té l’obligació de posar-ho en coneixement de les autoritats perquè
aquestes puguin actuar amb la fermesa prevista al Codi penal.
Quant a la intervenció de la senyora Alcántara, expressa la seva preocupació
compartida i recorda que alguns membres de l’equip de govern han format part dels
moviments de protesta contra les retallades de la Generalitat en sanitat i drets de la
ciutadania.
Amb referència a la petició de la senyora Solé sobre el clavegueram, assegura que es
revisarà i s’informarà els Serveis Tècnics perquè es posin en contacte amb ella i se
solucioni la problemàtica.
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Respecte a la intervenció del senyor Clausell, se suma al record per al senyor Jordi
Miralles i manifesta la seva intenció d’assistir a la missa l’endemà a la una. Assenyala
la defensa dels valors de justícia del senyor Miralles i considera que la seva pèrdua és
important.
Pel que fa a la plaça dels Països Catalans, argumenta que s’ha produït un equívoc, i
és que avui el regidor d’un partit ha fet una sèrie d’observacions que ha de desmentir
amb relació a la reunió entre l’alcaldessa i la ministra. Informa que els 32,9 milions
previstos no estan destinats a remodelar la plaça dels Països Catalans i la plaça Peiró,
sinó a anivellar el sotrac de la plaça derivat de la construcció del metro. Afegeix que
aquesta quantitat de diners preveu solucionar les qüestions de seguretat i emergència,
entre d’altres, del que anomena «forat de la vergonya», ubicat entre Provença i
avinguda de Roma. Comunica que les obres encara s’han de licitar i iniciar. En aquest
sentit, adverteix que caldrà fer el seguiment per tal que Adif les executi.
Amb relació a la plaça de Joan Pelegrí, plaça de Joan Corrades i plaça Herenni, afirma
que té constància de la manca de civisme que les afecta des de fa temps. És
conscient que no se solucionaran a curt termini ni per la via policial, la qual considera
insuficient. Indica que el Districte disposa de quatre educadors del servei de civisme
que s’enviaran a aquestes places. Exposa que s’han desenvolupat una sèrie de
previsions de remodelació que cal consultar prèviament a la Comissió de Seguiment,
amb la qual confia reunir-se per dialogar.
Coincideix que cal activar la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, la Taula de
Prevenció de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. Corrobora que es tracta de
reunions bimensuals, ja que només han passat tres mesos des que el nou equip és al
govern, de manera que la convocatòria s’ha emès segons la legalitat.
Quant a la intervenció de la senyora Desvilar, dóna per resposta la qüestió de Can
Mantega i es compromet a estudiar la recol·locació de la tarima.
Tot seguit, passa la paraula a la consellera Pérez perquè pugui completar algunes de
les respostes.
La senyora Esther Pérez, amb referència a la intervenció de la senyora Alcántara,
afirma que alguns professionals del CAP Carles Riba han fet la mateixa petició. Indica
que quan el personal triga a atendre els pacients per culpa de les retallades, demana
que s’ompli una reclamació per escrit per tal que consti a la Generalitat. Assegura que
l’equip de govern farà el possible per pressionar en aquest aspecte.
Pel que fa a la qüestió de l’habitatge, comunica que s’ha creat una Sectorial de
l’Habitatge per tractar aquestes problemàtiques i s’ha parlat amb el director de l’Oficina
d’Habitatge per elaborar un cens de pisos buits a la Marina tal com s’havia fet al Poblesec i a d’altres barris. Es compromet a impulsar aquest cens.
Quant a la intervenció de la senyora Cordero, argumenta que no s’ha perdut cap
batalla perquè es treballa pel bé del veïnat. Indica que molts dels presents han
conegut Can Clos a partir de les anteriors audiències públiques. Es compromet a
treballar amb transparència, i demana la col·laboració del veïnat per als futurs
projectes urbanístics i participacions.
El regidor atorga la paraula al gerent del Districte, el senyor Francesc Jiménez Gusi.
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El senyor Jiménez explica a la senyora Concepción Pérez que rebrà una resposta més
concreta per escrit amb relació a la seva intervenció sobre la qüestió d’incrementar la
dotació de la Guàrdia Urbana i els tècnics d’inspecció.
Quant a la intervenció de la senyora Desvilar, recalca que l’Ajuntament no reparteix
directament les circulars, sinó que es lliuren a una empresa d’inserció. Argumenta que
podria no tenir-hi cap relació, si bé aquestes coses poden passar. D’altra banda, es
compromet a demanar explicacions a l’empresa de distribució.
A continuació, la presidenta obre el tercer torn de paraules.
El senyor Oscar Pagés Lacoma, en nom propi, insisteix en una queixa que ha
exposat des de fa temps. Comunica que una veïna que no resideix a la seva finca va
connectar una màquina d’aire condicionat i plaques solars amb grapes, cosa que
afecta el seu pis amb humitats i sorolls. Assegura que s’ha queixat a l’assegurança del
seu domicili, de la finca, de l’administrador i dues vegades al consistori, si bé no hi ha
assistit cap tècnic a valorar la problemàtica. Demana una solució.
La senyora Teresa López Mejías, en nom de l’Assemblea 15 M de la Marina-Zona
Franca, manifesta que recentment ha llegit a la premsa que l’Ajuntament té intenció de
posar en pràctica un pla d’ocupació municipal. Pregunta si s’aplicarà de manera
concreta al seu barri i si l’Ajuntament s’ha plantejat alguna mesura per pal·liar el dèficit
al Servei Públic d’Ocupació.
La senyora Susana Vera Zaplana, en nom propi, felicita l’equip de govern i confia que
les peticions donin lloc a bons resultats. Exposa que al carrer del Rector Triadó, 34-36,
hi ha dos edificis molt vells que estan ocupats per un col·lectiu de persones, de les
quals sospita que són delinqüents. Recorda que un any enrere va fer una petició al
Districte i li van respondre que enviarien la Guàrdia Urbana perquè en fes un
seguiment, si bé no se li ha comunicat res, de manera que la problemàtica s’ha
agreujat. Demana que s’hi demostri interès, ja que dos mesos enrere hi van anar els
Mossos d’Esquadra i es va desfermar una baralla amb navalles i sang. Ho considera
un problema molt greu i demana que se solucioni al més aviat possible.
El senyor Sergi Gázquez, en nom de la Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec,
felicita el regidor i li dóna la benvinguda. Explica que la seva associació aglutina gent
sense color polític que dedica el seu temps lliure desinteressadament a la millora de la
qualitat de vida del Poble-sec, tal com fan altres entitats. Confia treballar conjuntament
amb el regidor i mantenir-hi un diàleg franc i productiu.
Agraeix la consideració de rebre la seva associació el proper 19 de novembre, tot i que
exposa que sigui el regidor que més temps ha trigat a respondre la sol·licitud de les
entitats. Lamenta que encara no s’hagi presentat la nova consellera de barri,
especialment pel càrrec que ostenta. Confia que el regidor farà una bona feina amb la
ciutadania del Poble-sec, si bé defensa que algunes qüestions s’han d’abordar abans
del dia de la reunió.
Manifesta que al passeig de l’Exposició, el mirador del Poble-sec i el parc de la
Primavera, entre d’altres, pateixen una greu problemàtica de rates. D’altra banda,
reclama una solució per al carrer de Blai, Nou de la Rambla, plaça de les Navas i Vila i
Vilà, on els veïns tenen problemes de descans a causa del xivarri i les entrompades.
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Expressa la seva sorpresa pel fet d’haver-se assabentat per mitjà de la premsa que
s’hagi aturat la segona fase del Pla Paral·lel per organitzar un procés més participatiu.
Argumenta que en el mandat anterior es va contractar l’empresa Raons Públiques,
que, juntament amb el moviment Aturem el Paral·lel, va criticar la participació un cop
contractada. Destaca que es va obrir un procés de participació obert i pregunta si
l’empresa no va tenir en compte totes les sensibilitats. En aquest cas, proposa
reclamar-li els diners públics que va costar el procés de participació que no es va dur a
terme correctament. Afegeix que, si el consistori arriba a la conclusió que el procés
s’hauria pogut millorar, vol saber de quines millores es tracta. Manifesta que la majoria
del veïnat ja està satisfet amb les reformes actuals i no vol que això es converteixi en
una excusa per allargar la qüestió.
Agraeix que s’hagi tornat a convocar el grup de treball del Pla d’usos, tal com s’ha
reclamat llargament, i confia que el procés continuï per tal d’aplicar-lo al més aviat
possible.
Informa de la greu manca de neteja de la part alta del barri a partir de Blai,
especialment a causa de les defecacions d’animals de companyia. Finalment,
denuncia l’escassa presència de la Guàrdia Urbana, cosa que comporta la proliferació
d’actes incívics respecte al mobiliari urbà, com ara les pintades a les façanes, que
posteriorment costen molts diners als veïns.
La senyora Josefa Balduque Astua, en nom propi, reconeix que fa molt de temps que
no assisteix a una audiència i explica que ha vingut a conèixer el nou regidor i a donarli confiança com a veïna lluitadora del barri de la Guatlla que és. Mostra la seva
satisfacció per la reelecció del gerent Sr. Jiménez Gusi i confia que serveixi per
solucionar problemes de l’anterior govern. Puntualitza que anteriorment assistia a les
audiències com a presidenta de la comunitat, si bé se la va destituir el dia 6, tal com
sap el gerent.
Exposa que s’han col·locat una pilons de ferro en un aparcament d’una finca privada
de Gran Via, 318, entre San Germán i Mèxic. Assegura que la comunitat de propietaris
del número 320 en desconeix la raó. Vol saber qui els ha pagat i qui els ha demanat.
Assegura que, en cas que els hagi pagat la comunitat, reclamarà papers en qualitat de
ciutadana, ja que ara ja no pot exercir de presidenta.
Indica que, en entrar el nou govern, han aparegut uns eslògans a les persianes de les
parades del Mercat d’Hostafrancs. Pregunta si els paguen els mateixos comerciants o
bé l’Ajuntament. Argumenta que, en el segon cas, els fons podrien anar destinats als
parcs infantils. Es considera afectada pels escrits presentats, ja que té una filla amb
discapacitat que va patir un acomiadament improcedent per assetjament laboral. Nega
que aquests diners siguin inútils, si bé assenyala podrien cobrir altres mancances.
Pregunta al senyor Clausell com és que l’Associació de Veïns d’Hostafrancs té tants
problemes si abans ell era l’assessor del president de l’anterior govern i sempre ha
format part del Districte de Sants-Montjuïc. En aquest sentit, destaca que el veïnat del
Poble-sec està lluitant a canvi de res.
El senyor Josep Mediavilla Maiques, en nom propi, exposa que té una qüestió
pendent amb el conseller Domingo de Guzmán, que va visitar el CAP de Carreras i
Candi, el qual considera precari. Afirma que s’ha estat lluitant perquè no es tanqués,
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tant provisionalment com definitiva, cosa que es va aconseguir malgrat la precarietat
de les condicions laborals, ja que moltes persones, especialment d’edat avançada, es
trobaven en condicions precàries. Opina que el nou CAP del carrer de Roger s’ha
d’impulsar immediatament, si bé és conscient que generarà maldecaps.
Demana que es convoqui una reunió per abordar amb profunditat la qüestió del refugi
de Juan de Sada, que ja és patrimoni de la ciutat i opina que cal aprofitar-lo. El titlla de
«tub», si bé assegura que té una solució que pretén revelar quan s’impulsin els plans
realitzats.
Reclama una reunió per preguntar pels continguts del conveni que es va firmar pels
volts del 2006, quan es va legalitzar el tipus d’obra que s’havia d’executar amb les
promotores. Assegura que ja s’ha intentat esbrinar per mitjà de l’arquitecte, que al seu
torn es va trobar obstacles. Informa que ha estat treballant a fons l’aspecte jurídic i
disposa de documentació, una part de la qual és resultant del contacte amb el Gabinet
Garzón a Madrid, des d’on s’ha admès la possibilitat d’actuar per impedir aquest
projecte urbanístic. Reconeix que es tracta d’un procés dificultós, ja que caldria
assegurar-lo, i afirma que té idees per impulsar-lo en cas que no es pugui tirar enrere.
Pregunta al senyor Domingo de Guzmán si s’ha produït alguna actuació relativa a la
intenció d’instal·lar un plafó de pladur al CAP de Carreras i Candi i canviar una porta
de lloc. Es planteja fer-ho ell mateix per una quantitat irrisòria en cas que el Consorci
Sanitari l’autoritzi. Adverteix que en dos locals del CAP hi ha dos metges que treballen
en condicions precàries a l’hora d’atendre els malalts, de manera que aquestes petites
reformes pal·liarien la problemàtica.
La senyora Sílvia Mata Rodríguez, en nom propi, es presenta com a veïna del carrer
de Quetzal, 29-31, cantonada amb Parcerisa. Afirma que la reurbanització dels carrers
Constitució, Parcerisa i Can Batlló ha donat lloc a moltes millores, si bé considera que
el seu carrer està abandonat, amb voreres en males condicions, escocells trencats o
sense arbres i dèficit d’enllumenat. Defensa que el veïnat s’ha cansat de reclamar a
l’Ajuntament en va, i recorda que ells també paguen impostos.
La senyora Marta Iglesias Catalán, en nom propi, manifesta que al carrer de Sant
Pere d’Abanto, 5-13, hi ha un solar suposadament particular que està tancat i ple de
brutícia, persones indigents i rates. Indica que el 2003 va presentar la primera
instància perquè es netegés, si bé la situació segueix igual. Admet que en els darrers
mesos s’han executat algunes actuacions, com ara canviar la tanca que estava a punt
de caure per una de més alta que impedeix veure la brutícia. Assegura que s’ha parlat
amb les persones indigents i Assistència Social perquè els busquin un alberg si
necessiten ajuda, si bé ells ho rebutgen.
Denuncia l’assentament creixent de persones romaneses al parc de Celestina
Vigneaux, i lamenta que els infants no hi puguin jugar. Critica que es posin a dormir al
voltant de l’edifici de Moianès, 23-27, per resguardar-se del fred, de manera que
resulta impossible entrar a l’edifici. Apunta que s’ha trucat a la Guàrdia Urbana, tot i
que el conflicte no s’ha resolt. Pregunta si se’ls pot derivar a algun altre lloc. Tot seguit,
mostra les fotografies per il·lustrar els dos casos.
La senyora Laura Torres Núñez, en nom dels veïns afectats de l’illa Quetzal-Badalavinguda Carrilet, exposa que l’any 2005 es va aprovar la Modificació del Pla
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metropolità, al qual es van presentar al·legacions perquè el sostre edificable era
excessiu i no complia les condicions per impulsar el projecte. Afirma que, a
conseqüència d’això, el solar de Quetzal-Badal-avinguda del Carrilet va canviar de
propietari i actualment està abandonat, ple d’escombraries, matalassos, rates, insectes
i persones que hi llencen les deixalles. Pregunta si es preveu impulsar un nou projecte,
ja que el del 2005 no es va presentar a l’Associació de Veïns i el veïnat se’n va
assabentar per casualitat. Demana que no torni a passar i que s’avisi el veïnat quan el
Pla expiri i se’n projecti un de nou. Finalment, reclama un seguiment de la brutícia del
solar.
La presidenta atorga la paraula a la senyora Isabel Ledo Lanceta, que no és present a
la sala, de manera que passa el torn al regidor.
El regidor del Districte es remet a la intervenció del senyor Oscar Pagés sobre les
humitats i es compromet a enviar la Guàrdia Urbana perquè porti a terme una
inspecció. L’informa que si la problemàtica amb l’aire condicionat persisteix, el senyor
Pagés pot aprofitar el seu dret de posar una denúncia als jutjats i adjuntar-hi els
informes de la Guàrdia Urbana.
Pel que fa a la intervenció de la senyora López, corrobora que els plans d’ocupació
suposen una de les problemàtiques principals del barri. Assenyala que s’han creat vint
llocs de treball mitjançant Barcelona Activa, vuit dels quals estan destinats a Can Batlló
i la resta, vinculats als Serveis Tècnics. Matisa que s’ha presentat una petició per
ampliar el nombre de places.
Quant a la intervenció de la senyora Vera, admet que no li constava la problemàtica de
Rector Triadó. Puntualitza que es tracta d’un immoble privat i es compromet a
investigar si la Guàrdia Urbana en té constància per tal d’instar la propietat a
emprendre les accions pertinents.
Respecte a la intervenció del senyor Gázquez, reitera que s’ha previst una reunió per a
la setmana següent pel que fa la carrer Blai. Amb relació al Pla Paral·lel, considera
que la seva opinió és molt legítima i recorda que l’equip de govern ho esmentava al
programa electoral, tal com també ho reivindicaven entitats com Som Paral·lel o Alerta
Poble-sec. Expressa la seva voluntat per portar a terme un procés participatiu més
ampli, perquè no tot el veïnat coincideix en opinió sobre el procés anterior. Adverteix
que això no afecta la dotació econòmica, ja que es tracta d’una simple suspensió.
Opina que es pot buscar un consens i millorar els procediments per satisfer tot el
veïnat. Nega que el procés anterior es portés a terme de manera incorrecta, si bé
considera que cal parar atenció a les propostes de les entitats i el veïnat per reobrir el
debat.
Accepta la crítica per la tardança a atendre les entitats i reitera que va començar el
Plenari fent autocrítica en aquest sentit. És conscient que no serveix d’excusa, si bé
recalca que està desenvolupant la feina que anteriorment portaven a terme tres
regidors, ja que el present govern només està format per onze persones. A tall
d’exemple, explica que és tinent d’alcalde de Cultura, d’Esports i d’Immigració entre
d’altres. Suposa que la situació s’alleujarà en cas d’ampliació del govern. En aquest
sentit, valora la feina en equip i rebutja la tendència de personalitzar en el regidor.
Destaca que normalment els consellers són els que estan a peu de carrer i demana
revisar la idea vertical de les responsabilitats, especialment en un context com l’actual.
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Amb relació a la intervenció de la senyora Balduque, argumenta que posteriorment
passarà la paraula al gerent.
Pel que fa a la intervenció del senyor Mediavilla, comparteix la preocupació relativa a
la precarietat en què es troba el CAP de Carreras i Candi. Apunta que l’inici de les
obres del CAP de Juan de Sada està previst per al juliol, amb una durada d’un any i
mig. Corrobora que, després d’incrementar el pressupost, l’Ajuntament ha proposat la
construcció d’una escola bressol, un equipament per al barri i un poliesportiu, si bé
matisa que això s’ha de decidir al Plenari de la Casa Gran per aconseguir un consens
amb les altres forces polítiques. Considera que aquestes instal·lacions són
necessàries i suposarien un avenç significatiu.
Quant a la intervenció de la senyora Mata, pren nota de les reclamacions i es
compromet a estudiar si es podrien incloure al Pla d’inversió municipal.
Amb referència a la intervenció de la senyora Iglesias, admet que no tenia
coneixement de la problemàtica, si bé el gerent l’ha informat que es tracta d’una
propietat privada. Afirma que en situacions similars cal fer actuar els Serveis Socials.
Assenyala que es pot intentar instar la propietat per posar-hi remei, tot i que adverteix
que no es tracta d’una competència estricta de l’equip de govern.
Estén la mateixa resposta a la intervenció de la senyora Torres. Tot seguit, atorga la
paraula a la consellera Carolina López García perquè ampliï les explicacions.
La senyora López puntualitza que els vint llocs de treball dels plans d’ocupació no
estan destinats a Serveis Tècnics, sinó a Serveis de Manteniment de l’Espai Públic.
Afegeix que el Comissionat d’Economia, Cooperativa Social i Solidària ha escollit cinc
districtes pilot, entre els quals es troba Sants-Montjuïc, on s’impulsaran 640 plans
d’ocupació. Matisa que, dins el districte, els barris de la Marina i Poble-sec seran
prioritaris.
En resposta al senyor Gázquez, indica que s’han convocat reunions del grup impulsor i
del carrer de Blai la setmana vinent per abordar les qüestions del Pla d’usos i els
sorolls que afecten Blai i Navas, així com informar dels plans per intentar reduir la
problemàtica.
Respecte a la qüestió del Pla Paral·lel, comunica que Raons Públiques estava
contractada per organitzar un procés participatiu relatiu al Pla d’usos de l’avinguda i a
l’Ordenament especial de terrasses de l’avinguda del Paral·lel, si bé el projecte del
tancament de les puntes no va agradar a l’equip de treball, es va indicar que no s’havia
exposat prèviament. Informa que per aquest motiu es va aturar el pla, si bé assegura
que es reprendrà el procés i s’intentarà resoldre segons la voluntat del veïnat.
El conseller Domingo de Guzmán Alonso Chapa, fa referència al CAP de Badal i indica
que el dia anterior es va rebre una resposta del Consorci de Salut, de manera que es
disculpa per no haver donat més informació. Afegeix que al Consell de Barri de Badal
s’abordarà la qüestió amb més detall.
A continuació, la presidenta obre el darrer torn de paraula.
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El senyor Francisco Grau Verges, en nom propi, saluda l’antic regidor Jordi Martí per
la bona tasca en els darrers quatre anys, deixant de banda les amenaces i els insults
que va rebre.
Demana que es prenguin accions amb els dos bars musicals de la carretera de la
Bordeta, Decrocene i Amanecedero, que fa temps que generen conflicte. Matisa que
un d’ells va quedar precintat, si bé va tornar a obrir després d’una reforma. Denuncia
que les matinades de divendres a diumenge s’originen problemes, i afirma que algun
cop ha avisat la Guàrdia Urbana, la qual ha emprès totes les mesures possibles.
Comunica que als carrers de Rei Martí, 26 de Gener de 1641, Leiva i Joanot Martorell
s’hi veuen moltes deixalles que no es netegen i no s’hi rega des de fa quatre mesos.
Manifesta que a la carretera de la Bordeta, 55, hi ha quatre contenidors que
anteriorment eren al costat de l’escola. Exposa que actualment els han col·locat
davant d’un bar i hi entra la pudor. Puntualitza que va sol·licitar el canvi
d’emplaçament.
Reclama que es canviï de lloc el contenidor del carrer del Moianès amb Leiva a un
altre lloc per evitar que la pudor entri als establiments. Recalca que ha sol·licitat el
desplaçament sis vegades i se li ha respost que està bé allà.
Pregunta per què els inquilins del carrer de la Creu Coberta continuen al mateix lloc
després del tancament del bar i el cine Arenas. Denuncia que treuen els llocs de treball
i no paguen l’aigua i la llum. Demana que es prenguin mesures en aquest sentit.
El senyor Vicenç Larrotcha Ros, en nom de l’Associació de Veïns la Cadena
d’Estrelles Altes, es presenta com a vocal de Mobilitat i Transport de la seva
associació. Agraeix que la maquinària municipal s’hagi posat en marxa i confia que a
partir d’aquest moment tot es desenvolupi a bon ritme, a interès de tothom.
Exposa que ha elaborat un informe, una part del qual va entregar a la consellera
Esther Pérez, sobre la mobilitat i el transport del seu barri. Tot seguit, enumera els
punts de l’informe: implantació de zona 30; senyalització d’escoles; regularització
d’aparcaments de motos; solució al problema de crear unes escales d’accés al
transformador al carrer Foneria amb Ferrocarrils Catalans i Gaia; aparcaments per a
persones amb discapacitat; control de les zones de càrrega i descàrrega; posada en
marxa de l’aparcament al barri; negociació amb les autoescoles sobre el seu ús en
determinades hores; estudi i posada en marxa de manera consensuada dels carrils
bici als nostres barris; canvi de localització de contenidors que coincideixen amb
passos de vianants; millores de freqüència de totes les línies a la Marina, especialment
la línia 13; punt de connexió entre el 125, 115 i futur bus de barri de Magòria; control i
sanció dels vehicles que aparquen reiteradament a les parades del 125; millora de les
parades de la Marina; estudi i recuperació, si escau, de l’antic recorregut del 72 i
recuperació de la parada que havia existit al carrer Viriat-plaça dels Països Catalans,
actualment ocupada per la parada de l’H10, sentit Sants, mitjançant el desdoblament
d’aquesta parada per no interferir en l’agilitat de la línia.
Amb referència a l’últim punt, considera que la parada és imprescindible per a tots els
usuaris que es dirigeixen al CAP Numància per visitar-se amb un especialista, ja que
evita un desplaçament de 300 metres a les persones amb mobilitat reduïda. Afegeix
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que també suposa una alternativa de desplaçament del Clínic cap a l’Escola Industrial i
la Zona Universitària, ja que allà és on hi ha els ascensors al metro de la línia 3.
Exigeix la posada en marxa simultània de les línies 9 i 10 del metro. Recorda que
l’alcaldessa Colau es va comprometre a executar-les en el seu programa electoral.
Amb referència a les paraules anteriors del regidor, reconeix que en la reunió amb el
president Mas aquesta qüestió es va establir com a prioritat, si bé aquell dia els diaris
destacaven l’impuls del metro de la Diagonal. Recalca que des de la Marina no es
consentirà que s’impulsi cap altra infraestructura de transport a la ciutat si la Marina no
pot gaudir de totes les seves estacions, ja que no ho considera lògic ni normal.
Puntualitza que l’anterior equip de govern va proposar diverses ajudes municipals per
a la posada en marxa. Demana que l’actual govern es comprometi a incentivar
aquestes propostes i es nega a acceptar que es parli de competències alienes.
Amb referència a les paraules del vocal de Seguretat, recalca la problemàtica dels
recollidors de ferralla i adverteix que no són persones desvalgudes, sinó gàngsters.
Assegura que els veïns han perdut la paciència i aventura que la problemàtica s’anirà
incrementant.
En qualitat de particular, demana la col·laboració de l’equip de govern i els grups
municipals sense deixar-se guiar per dogmatismes ni fer oposició per portar-se la
contrària. Demana que se li facin crítiques constructives al regidor, però sense
ofendre’l ni insultar-lo.
La presidenta dóna la paraula a la senyora Montse Benito, que no és present a la sala,
de manera que salta al torn següent.
El senyor Albert Planàs, en nom de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, no sap si
felicitar el govern o donar-li el condol per haver guanyat les eleccions, considerant els
problemes que li espera. Fa un record per al senyor Miralles i el qualifica de persona
important que mereixia el respecte de tothom com a polític que va recuperar la seva
vida de carter.
Manifesta que la seva intervenció versarà sobre una qüestió llargament demanada que
afecta Hostafrancs, el Poble-sec i Montjuïc. Concreta que es tracta del soroll que
generen les festes i els actes de la muntanya de Montjuïc, especialment des de la
plaça d’Espanya fins a les fonts. Assenyala que les nits de festa major no es pot
dormir. En aquest sentit, reclama el dret dels veïns a participar a les festes, però
també a descansar i a no patir sorolls. Demana que es compleixin uns horaris
adequats tenint en compte la gent que treballa o vol dormir els caps de setmana.
Entén que se celebrin festes, si bé proposa que aquestes tinguin lloc en un espai on
no es molesti. Demana que es faci fora la gent que es queda a la zona un cop la festa
s’ha acabat. Matisa que no es refereix únicament a les festes de la Mercè, sinó al Dia
de l’orgull gai, la festa dels motoristes de Harley o a les activitats que s’organitzen
quan arriba el bon temps. Exigeix que s’estudiï una manera per minimitzar els
problemes.
Recalca que l’espai públic és dels veïns, que poden cedir una part d’aquest espai per a
l’ús de terrasses, per exemple, però sempre d’una forma controlada. Apunta que se’ls
ha informat d’una normativa posposada i coincideix que existeixen dubtes en aquest
aspecte, si bé no tolera que se sobrepassin els horaris ni que els establiments amb un
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adhesiu blau a la porta d’entrada col·loquin més taules a banda de les tres
autoritzades. Ho considera un engany i opina que és inútil mostrar fotografies, ja que
l’escena es pot presenciar cada dia passejant des de la Creu Coberta fins a la plaça
d’Espanya en època de bon temps. Demana que es prenguin mesures per solucionarho.
Manifesta que els autobusos que passen per la Creu Coberta i la carretera de Sants es
troben amb el problema de l’increment de les freqüències derivat de la demanda
d’augment de busos a la Marina i la Zona Franca. D’altra banda, entén la reivindicació
dels veïns d’aquest barri per incrementar el servei de busos a la seva zona.
Puntualitza que no cal una resposta a la seva intervenció per part del regidor, sinó
només una solució.
La senyora Josefina Macías Boada, en nom de l’Assemblea de la Marina, manifesta
la seva confiança perquè les audiències públiques resultin decisòries i vinculants per
trobar solucions per al veïnat.
Pregunta quines mesures preveu prendre l’equip de govern sobre la problemàtica que
pateixen els veïns del Polvorí cada vegada que es tanca el passeig de Maria Cristina a
causa de la fira, cosa que provoca el desviament de la línia 13 i el subsegüent
aïllament dels veïns del Polvorí respecte a la resta del barri, de manera que les
persones grans no poden baixar al seu ambulatori. Proposa que es trobi una
alternativa.
El senyor Just Arrizabalaga Ichaso, en nom propi, demana, en primer lloc, als serveis
de manteniment del Districte que posin oli a les frontisses de la porta de la sala per
pal·liar el xerric que estan sentint tota l’estona.
Tot seguit, reclama el restabliment de les línies 115 i 91 d’autobús en dies festius i
exigeix que es construeixin ascensors a l’estació de metro Plaça de Sants.
Manifesta que fa uns mesos es van iniciar les obres de cobertura de les vies de plaça
de Sants fins a Riera Blanca. Pregunta quan es podrà accedir al primer tram d’obra
urbanitzat amb la pèrgola, els parterres amb flors i els arbres, com a mínim fins al
primer ascensor, on hi ha la rampa nova que arrenca des del carrer de Sant Medir.
Demana que, si no s’obre aquest primer tram, es retiri la tanca d’obra que envolta la
nova font d’aigua polvoritzada de la plaça de Sants per tal que aquesta entri en
funcionament, ja que està acabada. En aquest sentit, opina que animaria la zona àrida
que l’envolta. Exigeix que no s’esperi a la finalització de les obres per instal·lar la
pèrgola.
Indica que s’ha urbanitzat el triangle format per la cobertura del tren i els carrers de
Burgos i Riera de Tena i s’hi ha instal·lat escocells. Vol saber si al lateral entre Riera
de Tena i l’entrada de metro de Mercat Nou també es preveu l’arborització, ja que
aquest espai no té cases al costat de ponent i al migdia hi toca el sol, especialment a
l’estiu.
Assenyala que la finalització de la urbanització provisional de Can Batlló està prevista
per a finals d’octubre, si bé des del dia 13 està funcionant el nou aparcament amb
entrada per Parcerisa. Informa que l’aparcament està a les fosques i matisa que
l’enllumenat, els pals de llums i els projectors de llums led estan instal·lats, de manera
que només cal connectar la xarxa a aquests fanals. Assenyala que l’aparcament és
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gran i que té zona de cotxes i dos carrers laterals. Exigeix que s’instal·li l’enllumenat
aviat.
Recorda que, quan es va arranjar els camins escolars de la Bordeta, es va aconseguir
ampliar al doble un tram de vorera al carrer Bartolomeu Pi, on hi ha l’Escola Sant
Medir. Matisa que es tracta d’un tram curt, ubicat prop de la cantonada amb Mossèn
Amadeu Oller. Denuncia que actualment les furgonetes i els cotxes aparquen en
aquest tram de vorera i proposa que s’hi col·loquin pilones.
Exposa que a la cantonada entre Sagunt, Manzanares i Hartzenbusch, la rigola estava
enfonsada uns mesos enrere, però quan es va renovar es va canviar totes les lloses
blanques sense posar-hi ciment, de manera que moltes ja estan trencades.
Indica que a la rambla de Badal, prop de la rotonda amb el carrer de la Constitució, hi
ha uns gronxadors on un grup de nois d’entre 12 i 15 anys s’instal·len al vespre i
s’encaren a les persones que hi ha. Assegura que diversa gent ha hagut de desplaçarse a la zona de jocs infantils de l’Hospitalet. Demana l’assistència del cotxe patrulla de
la Guàrdia Urbana cada hora per comprovar la situació.
El regidor del Districte felicita els assistents que s’han quedat fins al final de la sessió i
agraeix les peticions plantejades. Considera que és un orgull ser regidor d’un districte
exigent i combatiu. Explica que ell i el gerent han decidit atendre moltes de les
qüestions per escrit, com ara les del senyor Arrizabalaga.
Pel que fa a la intervenció del senyor Grau, corrobora que els dos bars musicals
formen part de la llista de locals d’especial control. Admet que coneix els bars i que
està al corrent del seu incompliment constant, de manera que es compromet a
intensificar la supervisió dels Serveis Tècnics i la Guàrdia Urbana.
Respecte a la intervenció del senyor Larrotcha, aclareix que per la Diagonal hi passarà
un tramvia i no pas un metro, cosa que entra dins de les competències de
l’Ajuntament. En aquest sentit, es compromet a fer pressió per aconseguir l’arribada
del metro i anima el veïnat a afegir-s’hi, ja que considera essencial la mobilització.
Amb referència a la intervenció del senyor Planàs, corrobora que el dret al descans és
fonamental, si bé demana certa comprensió durant les festes majors, ja que es tracta
d’una situació excepcional en què es fa ús de l’espai públic. Puntualitza que no es pot
exigir higienització i silenci, ja que les festes impliquen una certa alteració de l’ordre
normal, si bé no es pot renunciar a apel·lar al civisme i a la convivència. En aquest
sentit, demana paciència. Afirma que es manté el criteri de l’anterior govern per reduir
al màxim l’ús de l’avinguda de Maria Cristina. Adverteix que la muntanya de Montjuïc
pertany a tota la ciutat i que l’equip de govern serà restrictiu amb l’ús d’equipaments i
serveis que generen molèsties.
Quant a la intervenció de la senyora Macías, coincideix amb la reivindicació sobre el
restabliment de la línia 13 d’autobús en direcció al Polvorí per no aïllar el barri. Tot
seguit, atorga la paraula a la consellera Pérez perquè ampliï la informació a d’altres
respostes.
La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, s’adreça al senyor Larrotcha i
expressa la seva satisfacció pel fet que actualment tot el districte demostri fermesa a
l’hora de reclamar el transport públic de la Marina. Recorda que l’alcaldessa Colau es
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va comprometre a treballar per a aquest projecte i dignificar el barri durant una
passejada de sis hores per la Marina en què moltes entitats no van poder o no van
voler assistir. Assegura que, a partir d’aquell moment, se li va preguntar pel metro de
la Marina en totes les entrevistes. Informa que aquest continua sent un dels tres temes
prioritaris del present mandat, fins al punt que s’han exposat a la Generalitat.
Corrobora que una de les assistents a la Taula de Mobilitat celebrada abans de les
eleccions era la consellera de la Marina. Recorda que en aquesta trobada el regidor va
comentar al tècnic de la Generalitat la possibilitat d’obrir dues estacions, una al carrer
de la Foneria i l’altra al carrer del Foc. Avança que a la propera Taula de Mobilitat hi
assistirà la Comissió d’Infraestructura del Transport en Mobilitat del Districte i
s’abordarà tots els compromisos que assumeix l’equip de govern respecte al metro i
les possibilitats de transport públic als barris del districte.
Amb referència a la intervenció del senyor Planàs, respon que cal fer un seguiment de
l’estat de la situació dels autobusos del districte perquè la sectorial en detecti les
mancances.
Pel que fa a la intervenció de la senyora Macías, recorda que en un acte de campanya
al Poble-sec hi havia tres o quatre persones de l’actual equip de govern, una de les
quals havia vingut caminant des de Font de la Guatlla fins a la plaça d’Espanya a
causa de la manca de transport. Afegeix que en aquell acte es va condemnar la
situació i es va fer esment explícit de la línia 13 en direcció al Polvorí. Assegura que no
es tolerarà que un barri quedi aïllat per culpa de les fires, de manera que proposa
buscar un recorregut alternatiu per al transport.
La presidenta agraeix la presència dels assistents i expressa el plaer d’haver moderat
l’audiència pública.

En no haver-hi altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 22.15h.

El secretari

Vistiplau
La presidenta del Consell
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