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Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
Pl. Comas, 18, 1r 
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ACTA NÚM. 8/2017 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
  
 

El dia 4 de desembre de 2017, a les 18.30 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les 
Corts de l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18, planta soterrani, 1 de 
Barcelona, sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor president del Consell del Districte, 
i amb l’assistència del regidor del Districte, senyor Agustí Colom Cabau; els consellers i conselleres senyors 
i senyores Míriam Casanova Domènech, Xavier Cañigueral González, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura 
Gol, Cristian Sais Fetthauer, Èric Manzano Casalins, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón Mendiola, 
Antoni Coll Tort, Sonia Reina Sánchez, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero Sánchez i Marc Faustino 
Vidal, així com el gerent del Districte, senyor Joan Cambronero Fernández, i assistits per la secretària, la 
senyora Meritxell Cusí Pérez. 
 

Excusen la seva absència els regidors i regidores adscrits senyora Montserrat Ballarín Espuña, 
senyora Eulàlia Reguant i Cura, senyora Sònia Recasens Alsina, senyor Alberto Fernández Díaz i Joan 
Josep Puigcorbé Benaiges, la consellera Laura Cañadas Pla i el conseller Jesús Castell Devís. 

 
El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió ordinària per tractar els punts de l’ordre del dia 

de la convocatòria, remesa en temps i forma, punts que es transcriuen a continuació: 
 
1.- ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 4 DE DESEMBRE DE 2017 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
DISTRICTE DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2017. 
 

B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici: 
 

1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesos de setembre i octubre de 2017. 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que s’estableixen els consellers responsables de cada un del diferents àmbits 
d’actuació sectorial.  
 

3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que es delega la presidència de la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, 
Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència en la consellera Laura Cañadas Pla en 
substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez. 
 

4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que el conseller Antoni Coll Tort substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla com a 
conseller de la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis 
Municipals i Presidència, i s’incorpora en la mateixa al conseller Carlos Hornero 
Sánchez. 
 

5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que el conseller Antoni Coll Tort substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla en el 
Consell del Barri de la Maternitat - Sant Ramon. 
 

6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que es delega la presidència del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esport i 
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del Consell Sectorial d’Economia i Hisenda en la consellera Laura Cañadas Pla en 
substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez i del Consell Sectorial de Presidència, 
Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció en el conseller Antoni Coll Tort 
en substitució de la consellera Laura Cañadas Pla. 
 

7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que el conseller Antoni Coll Tort substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla com a 
conseller membre del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esports i el Consell 
Sectorial d’Economia i Hisenda i s’incorpora en els mateixos Consells Sectorials al 
conseller Carlos Hornero Sánchez; i en el Consell Sectorial de Presidència, Drets de la 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció la consellera Laura Cañadas Pla 
substitueix al conseller Antoni Coll Tort. 
 

8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que es delega la presidència dels Consells d’Equipaments Esportius: Arístides Maillol, 
Poliesportiu l’Illa i Complex Esportiu Municipal de les Corts en el conseller Antoni Coll 
Tort en substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez; i dels Consells d’Equipaments 
Culturals: Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx i Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 
en el conseller Antoni Coll Tort en substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez. 
 

9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que el conseller Carlos Hornero Sánchez deixa de ser president dels Consells 
d’Equipaments Esportius: Arístides Maillol, Poliesportiu l’Illa i Complex Esportiu Municipal 
de les Corts i dels Consells d’Equipaments Culturals: Centre Cívic Josep Maria Trias i 
Peitx i Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” i s’incorpora com a conseller membre dels 
mateixos 
 

10. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que es delega la presidència de la Comissió de Treball de Via Pública, Obres i 
Manteniment en la consellera Laura Cañadas Pla en substitució del conseller Carlos 
Hornero Sánchez. 
 

11. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que es substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla per el conseller Antoni Coll Tort 
com a conseller membre de la Comissió de Treball de Via Pública, Obres i Manteniment i 
s’incorpora a la mateixa al conseller Carlos Hornero Sánchez.  
 

12. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 23 de novembre de 2017 per 
la que es modifica el decret del regidor de 16 de novembre de 2017, en el sentit de que 
el conseller Rodolf Mancho Iglesias substitueix a la consellera Lídia Gàllego Andrés com 
a conseller en la Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres, i al conseller 
Cristian Sais Fetthauer en la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, 
Serveis Municipals i Presidència. 
 

13. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 23 de novembre de 2017 per 
la que es modifica el decret del regidor de 16 de novembre de 2017 en el sentit que el 
conseller Cristian Sais Fetthauer substitueix al conseller Rodolf Mancho Iglesias com a 
conseller membre del Consell Escolar. 

 
b) Mesura de govern  

 
c) Informes. (Com que no hi ha informes a l’ordre del dia, es passa a tractar el punt següent) 

 
d) Informe del regidor del Districte.  

 

 Darrer plenari de l’any 
o Previsions econòmiques proper exercici 

 Proposta preus públics (punt de plenari específic) 
 Proposta pressupostos 2018 (punt de plenari específic) 

 Colònia Castells 
o Comissió seguiment  

 Finalització període al·legacions MPGM Espai Barça 
o Nombre i tipus 
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 Obres via pública; Qualitat Urbana per una millor qualitat ciutadana 
o Manteniment 
o Finalització i materialització Super Illa Maternitat 
o Projectes Via Pública 
o Renovació Espai Verd i àrees de gossos  
o Mobilitat 

 Plànol actuacions Camí Escolar 
 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1  Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència 
 
INFORMAR Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2018 

 
B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres 

 
C. Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social 

 
INFORMAR sobre els preus públics del Districte de les Corts per l’any 2018 
 

 
2 Proposicions 

   

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

1.- GMD: “Que el Govern del Districte de les Corts, en un període no inferior a 2 mesos, 
instrumenti la creació d’una Comissió d’estudi de la Mobilitat General del Districte de Les 
Corts per avaluar quines seran les conseqüències dels canvis projectats i detectar les 
disfuncions potencials que puguin afectar als ciutadans. Aquesta comissió també servirà per 
intensificar la participació de totes les entitats veïnals, de comerciants, les forces polítiques 
representades al Consell Plenari, i altres agents arrelats a les Corts, amb l’objectiu de 
dinamitzar la participació d’aquests en el futur Pla de Mobilitat per a Les Corts” 

 
2.- Cs: “El Consell del Districte de les Corts acorda: 

- Adaptar tots els parcs infantils del Districte per a persones amb mobilitat funcional reduïda, 
per tal que tots els infants del Districte tinguin el seu espai de jocs sense barreres que 
impedeixin el seu accés o la seva mobilitat dintre del propi parc, així com els seus pares o 
guardadors. 
- Adoptar el compromís que, tots els parcs infantils que s’instal·lin al Districte de Les Corts, ho 
facin tenint en compte que han de ser accessibles per a persones amb mobilitat funcional 
reduïda”. 

 
3.- PP: “El Consell de Districte de Les Corts acorda: 

Instar al Govern del Districte a presentar, en la propera sessió ordinària del Consell Plenari de 
Les Corts, una mesura de govern sobre accions d’impuls i atenció del comerç de proximitat en 
els carrers del voltant de les instal·lacions del FC Barcelona, que siguin consensuades amb 
aquesta entitat esportiva i les entitats comercials i de veïns del barri de la Maternitat-Sant 
Ramon”. 
 

4.- ERC: “El Districte de les Corts, en el marc de la Taula de Memòria Històrica i conjuntament 
amb l’Arxiu Municipal de Les Corts, es compromet a: 
Elaborar, abans de la finalització de cada any, una previsió per a l’any següent d’actes, 
accions i activitats commemoratius i/o de recerca relacionades a la recuperació de la memòria 
històrica vinculada a efemèrides i/o personalitats amb estreta vinculació amb la memòria 
històrica dels barris del Districte de Les Corts. 
Posar a disposició del teixit associatiu i de les escoles del Districte un conjunt de recursos per 
tal que es puguin impulsar projectes o accions educatives, d’investigació o de caire divers en 
relació a les efemèrides incloses en la previsió anual”. 
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TRANSACCIÓ: “El Districte de les Corts, en el marc de la Taula de Memòria Històrica i 
conjuntament amb l’Arxiu Municipal de Les Corts, es compromet a: 
Elaborar, abans de la finalització de cada any, una previsió per a l’any següent d’actes, 
accions i activitats commemoratius i/o de recerca relacionades a la recuperació de la memòria 
històrica vinculada a efemèrides i/o personalitats amb estreta vinculació amb la memòria 
històrica dels barris del Districte de Les Corts. 
Informar d’aquestes previsions al teixit associatiu i a les escoles del Districte per tal que es 
puguin impulsar projectes o accions educatives d’investigació o de caire divers, en relació a 
les efemèrides incloses en la previsió anual, i oferir suport del Districte per a la seva 
realització. 

 
 
5.- PSC: “El Consell Municipal del Districte de Les Corts acorda: 

Refermar el compromís del Consell Municipal del Districte de Les Corts amb el model 
d’escoles bressol municipals, amb la seva funció per l’educació de la petita infància i per la 
cohesió social; 
Instar al govern municipal a seguir treballant per la construcció de noves escoles bressol 
municipals; 
Instar al govern municipal de Barcelona en Comú a definir, abans del mes de juny del 2018, el 
projecte per la construcció d’una escola bressol municipal del PERI Danubi”. 
 
 

6.- CUP: “Que el govern de Districte elabori un estudi detallat de l’impacte de la contaminació 
atmosfèrica sobre les veïnes, prenent una atenció especials als grups de població amb major 
risc com són els infants i adolescents. 
Que el govern del districte elabori un estudi detallat al Districte de la contaminació per 
partícules fines (PM2,5) i micropartícules, la principal font de les quals és els vehicles dièsel, 
identificant les zones de major exposició a aquest contaminants. 
Que el govern de districte iniciï un pla d’implantació de Zones d’Emissions Zero al voltant de 
tots els centres d’educació i centres d’atenció sanitària del districte i Zones de Baixes 
Emissions per a vehicles amb emissions inferiors a 100 g/km de CO2 en els carrers propers a 
zones verdes. Un pla que incorpori també la reducció de carrils per al vehicle privat en les 
vies més densificades (Avinguda Diagonal, Avinguda Madrid, Carrer Numància i Carrer 
Entença), recondicionant aquest carrils per a l’ús de vianants i bicicletes donant resposta a la 
necessària pacificació dels nostres carrils i espais públics” 

TRANSACCIÓ: “Que el govern de Districte, en el marc del Pla de Mesures Contra la 
Contaminació Atmosfèrica existent, elabori un estudi detallat de l’impacte de la 
contaminació atmosfèrica sobre les veïnes, prenent una atenció especials als grups de 
població amb major risc com són els infants i adolescents. 
Que el govern del districte, en el marc del Pla de Mesures Contra la Contaminació 
Atmosfèrica existent, elabori un estudi detallat al Districte de la contaminació per partícules 
fines (PM2,5) i micropartícules, la principal font de les quals és els vehicles dièsel, identificant 
les zones de major exposició a aquest contaminants. 
Que el govern de districte, en el marc del Pla de Mesures Contra la Contaminació 
Atmosfèrica existent, iniciï un pla d’implantació de Zones d’Emissions Zero al voltant de tots 
els centres d’educació i centres d’atenció sanitària del districte i Zones de Baixes Emissions 
per a vehicles amb emissions inferiors a 100 g/km de CO2 en els carrers propers a zones 
verdes. Un pla que continuï incorporant també la reducció de carrils per al vehicle privat en 
les vies més densificades (Avinguda Diagonal, Avinguda Madrid, Carrer Numància i Carrer 
Entença), recondicionant aquest carrils per a l’ús de vianants i bicicletes donant resposta a la 
necessària pacificació dels nostres barris i espais públics” 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals  

 
c) Precs 

 
1.- Cs: “Que, por parte de este Gobierno, una vez celebradas las elecciones autonómicas del 21 

de diciembre i constituido el nuevo Gobierno de la Generalitat, realice todas las gestiones 
necesarias a fin y efecto de que se dé cumplimiento de la proposición de Cs en el Parlament, 
aprobada pese a la abstención de ERC i PdCat, y se restablezca el servicio de urgencias en 
el CAP de Numancia, incluido el servicio de analíticas, radiología, boxes de observación y 
pediatría, tal y como rezaba la proposición aprobada”. 
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2.- PP: “Que el Govern de Les Corts impulsi mesures per posar fi a l’efecte crida de persones 

sense sostre que utilitzen l’espai públic de carrers i places del Districte per a les seves 
activitats personals, tenint en compte que aquestes mesures han de garantir l’atenció 
contínua que aquest col·lectiu necessita per tenir una vida digna i, al mateix temps, han de 
preservar la bona convivència en el veïnat”. 
  

3.- PP: “Que el Govern del Districte consensuï la proposta d’aprovació definitiva del projecte 
urbanístic de l’Espai Barça amb les entitats de veïns i veïnes de Les Corts, per tal que aquest 
gran projecte de transformació urbanística compti amb el suport social necessari de la gent 
del barri”. 
 

4.- ERC: “El Districte de les Corts impulsarà i coordinarà un projecte conjunt entre els 
equipaments públics que organitzen activitats per a l’estimulació de la memòria i la Fundació 
ACE per tal de poder millorar l’estudi i la prevenció dels processos de deteriorament cognitiu 
que pateixen, d’una forma especial, les persones grans”. 
 

5.- ERC: “El Govern del Districte de Les Corts realitzarà un seguiment de l’afectació econòmica a 
les entitats del Districte causada per la intervenció dels comptes del Govern de Catalunya per 
part del Govern espanyol i l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola amb el 
suport del Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans i estudiarà quines mesures pot 
emprendre per tal de pal·liar aquesta situació”. 

 
6.- PSC: “Presenti un informe al proper Plenari sobre les dades de l’absentisme escolar al 

districte, que contingui dades globals i amb la perspectiva suficient per tal de fer una valoració 
de la situació actual. 
Informi en el proper Plenari sobre el treball i el calendari de reunions de la Comissió 
d’Absentisme Escolar de les Corts durant el present mandat. 
Informi al proper Plenari sobre les mesures adoptades per tal de combatre l’absentisme 
escolar i, més enllà, sobre la millora de l’escolarització al districte” 
 

7.- PSC: “Que el Districte de Les Corts habiliti un espai adient i suficient al barri de Sant Ramon 
on oferir el servei d’àpats en companyia als veïns i les veïnes de la zona, en les mateixes 
condicions que es fa a d’altres zones del districte” 

 
d) Preguntes 

 
1.- GMD: “Quantes persones sense llar tenen comptabilitzades al Districte de les Corts aquest 

any 2017, per barris i segons tipologia (dormint al carrer, allotjades en recursos municipals i 
xifra total) i, quines accions i programes està duent a terme el govern per a combatre el 
sensellarisme al nostre Districte, atenent, a més, les imminents baixades de temperatura 
hivernals?” 
 

2.- GMD: “Quants contactes i intervencions a la via pública s’han fet al districte de Les Corts 
durant els tres primers trimestres de l’any 2017 fent la comparativa amb l’any 2016 i, 
especificant dades segons tipologia (contactats/des i intervencions a la via pública, 
treballadors/res de locals, clubs, pisos particulars, locals de massatge, identificant les diverses 
nacionalitats, etc.) incloent els criteris que s’han aplicat en el seguiment, així com nombre i 
import dels ajuts econòmics tramitats pel Servei d’Atenció Socioeducativa?” 
 

3.- Cs: “¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza este Gobierno, para informar a los 
ciudadanos de los espacios de participación del Distrito de Les Corts en los que pueden 
participar? 
¿Cuáles son las propuestas de comunicación de este Gobierno a fin y efecto que la 
información sobre los espacios de participación llegue a los ciudadanos, de forma eficaz, para 
que puedan participar en los mismos?” 
 

4.- CUP: “Quants espais al aire lliure i gratuïts hi ha per a jugar a futbol o basquet al Districte de 
les Corts sense haver de pagar el lloguer d’una pista poliesportiva?” 
 

5.- CUP: “Quina és la quantitat que deu el propietari del edifici del Carrer (La) Benavent (urada) 
25 a l’Ajuntament de Barcelona a data d’avui? 
Per quin conceptes són el deute que té amb l’Ajuntament de Barcelona? 
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Quina és la probabilitat de cobrament del titular de l’edifici referit?” 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups  
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 

El president, Sr. Francisco Sierra, saluda els assistents, els dona la benvinguda al Plenari i anuncia 
que tot seguit es farà un minut de silenci per la mort de l’escriptora i periodista Patricia Gabancho. 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
DISTRICTE DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2017. 

 
 El president, després de constatar que cap grup municipal desitja presentar cap esmena a 
l’esborrany de l’acta de la sessió del 30 d’octubre de 2017, que coneixen amb anterioritat a aquest acte, 
indica que l’acta resta aprovada. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal del PP, comenta que en la darrera sessió va fer 
una pregunta relacionada amb la mobilitat del barri de Pedralbes que va ser contestada parcialment i se li va 
dir que se li passaria la resposta completa per escrit, però encara no l’ha rebuda. 
 

El conseller Antoni Coll explica que el Govern, que està preparant la resposta, encara no ha 
aconseguit algunes de les quantitats que es demanaven a la pregunta. 

 

B. PART INFORMATIVA 
 
 El president inicia aquest apartat donant compte dels extrems següents: 

 
a) Despatx d’ofici: 

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius  

tramitats durant els mesos de setembre i octubre de 2017. 
 
 

 
 1 Resolucions corresponents als mesos de setembre i octubre 2017: 

 
 

Concepte Quantitat 

Aixecament de suspensió d’obres 2 

Declarar la caducitat 1 

Devolució ingressos indeguts 10 

Infracció ordenances 2 

Aprovació inicial de la liquidació del contracte de gestió de serveis públics 2 

Llicència excepcional 6 

Llicències d’obres majors 2 

Llicències guals 15 

Llicències ocupació via pública 119 

Modificació no substancial 1 

Nova llicència 4 

Procediment sancionador urbanístic 1 

Responsabilitat patrimonial 12 

Retorn garantia  1 
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2 Adjudicacions corresponents als mesos de setembre i octubre de 2017. 

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

RESOLUCIONS CONTRACTACIÓ PROCEDIMENTS NEGOCIATS I OBERTS I DERIVATS D'ACORD MARC 

14001895 SETEMBRE 
PRÒRROGA CONTRACTE DE GESTIÓ I 
DINAMITZACIÓ CASAL JOVES DTE LES 
CORTS 

197.178,59 € PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIALS 

16C00024 SETEMBRE 
PAGAMENT SUBV. CORRESPONENT MES 
JULIOL PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 
PAVELLÓ ILLA 2016-2019 

3.138,34 € CLUB JOVENTUT LES CORTS 

16C00024 SETEMBRE 
PAGAMENT SUBV. CORRESPONENT MES 
AGOST PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 
PAVELLÓ ILLA 2016-2019 

3.138,34 € CLUB JOVENTUT LES CORTS 

16C00024 OCTUBRE 
PAGAMENT SUBV. CORRESPONENT MES 
SETEMBRE PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
IME PAVELLÓ ILLA 2016-2019 

3.138,34 € CLUB JOVENTUT LES CORTS 

11C00042 OCTUBRE 
APROVACIÓ INICIAL LIQUIDACIÓ 
CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA CONCESSIÓ 
DEL CENTRE CÍVIC CAN DEU 

1.056,74 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 

17003604 OCTUBRE 

APROVACIÓ AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA 
I LICITACIÓ  DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
AUXILIARS DISTRICTE DE LES CORTS 2018-
2019 

121.328,35 € - 

ALTRES RESOLUCIONS 

14S05695 OCTUBRE 
PAGAMENT APORTACIÓ ECONOMICA 
INSTITUT MUNICIPAL INFORMÀTICA - 
SERVEI PRINTING PART FIXA 1º SEMESTRE 

11.250,66 € INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) 

17S05347 OCTUBRE 
PAGAMENT APORTACIÓ INSTITUT 
MUNICIPAL SERVEIS SOCIALS OCTUBRE 
2017 - ATENCIÓ SOCIAL I NETEJA 

500.000,00 € INST. MPAL. SERVEIS SOCIALS 

17S05346 OCTUBRE 
PAGAMENT APORTACIÓ INSTITUT 
MUNICIPAL SERVEIS SOCIALS OCTUBRE 
2017 - SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

460.150,00 € INST. MPAL. SERVEIS SOCIALS 

17S10072 OCTUBRE 
PAGAMENT CONVENI DESENVOLUPAMENT 
PROJECTE CULTURAL SOCIAL I LLEURE DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS 

7.450,00 € SOCIETAT CORAL L'ESPIGA DE LES CORTS 

17S15606 OCTUBRE 
APROVACIÓ DESPESA i CONVENI 1 
ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES DE LA UPC 

3.780,00 € ALBERT MARINÉ MORALES 

17S15607 OCTUBRE 
APROVACIÓ DESPESES DE GESTIÓ DEL 
CONVENI 1 ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES DE 
LA UPC 

593,46 € UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 
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CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

MENOR A-GENÈRICA 

17004607 SETEMBRE 
DINAMITZACIÓ ACTIVITATS CULTURALS DE 
NADAL 2017 

9.000,00 € - 

17004609 SETEMBRE 
DINAMITZACIÓ NIT DE REIS - CAVALCADA DE 
REIS NADAL 2017 

22.500,00 € - 

17004617 SETEMBRE 
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D’ACTIVITATS DE 
MEMÒRIA HISTÒRICA 

15.000,00 € - 

17004673 SETEMBRE 
ACCIONS DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ I 
SERVEIS DE PROXIMITAT 

6.000,00 € - 

17004681 SETEMBRE 
GESTIO  D’ ACTIVITATS ESPAI D’INCLUSIÓ I 
ALTRES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ  

45.000,00 € - 

17004770 SETEMBRE 
GESTIO DELS PROJECTES "URBAN INGENIUS" I 
"ALTAVEU" 2017 

6.000,00 € - 

17004801 SETEMBRE 
PRODUCCIO I DIFUSIÓ PROTOCOL PREVENCIÓ 
DE LES AGRESSIONS SEXISTES A LA FESTA 
MAJOR 2017 DEL DISTRICTE 

3.000,00 € - 

17004674 OCTUBRE 
DISSENY I ELABORACIÓ DE LA RUTA DEL 
PATRIMONI CULTURAL I ARTÍSTIC AL BARRI DE 
PEDRALBES 

6.500,00 € - 

17004675 OCTUBRE 
DISSENY I DIFUSIÓ DE RUTES I ITINERARIS 
CULTURALS AL DISTRICTE DE LES CORTS 

8.000,00 € - 

17005459 OCTUBRE 
GESTIÓ I REALITZACIÓ DE L'ACTE  
D'INAUGURACIÓ DEL CAMÍ ESCOLAR DE LES 
CORTS 

2.000,00 € - 

17005467 OCTUBRE 
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI I EQUIPAMENT NO 
HOMOLOGAT PER A LES DIFERENTS 
DEPENDÈNCIES DEL DISTRICTE 

4.250,00 € - 

MENORS (AD-ADO) 

17003430 SETEMBRE 
VERIFICACIÓ RECOBRIMENT POLISPORTIU 
ARÍSTIDES MAILLOL 

423,50 € DEKRA AMBIO SA 

17004553 SETEMBRE 
ADQUISICIÓ D'OBSEQUIS INFANTS DELS 
TALLERS DE COMPOSTATGE 

769,20 € ABACUS, S.C.C.L. 

17004579 SETEMBRE 
ADQUISICIÓ QUATRE PANTALLES 
D'ORDINADOR 

895,40 € MICROSISTEMES, S.A 
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17004582 SETEMBRE 
TRASLLAT DE MOBILIARI I ELEMENTS DE LA 
BIBLIOTECA CAN ROSÉS DEL DISTRICTE DE LES 
CORTS 

7.260,00 € ALIANCE BROTHER SL 

17004629 SETEMBRE 

SERVEI D'AUTOCARS PER A NENS I NENES 
INSCRITS AL CASAL ESTIU DEL CEIP LES CORTS 
AL CEM CAN RICART DURANT EL MES DE 
JULIOL DE 2017 

1.782,00 € JOSE LUIS DEL RIO GARCIA SL 

17004723 SETEMBRE 
ADQUISICIÓ DE GOTS REUTILITZABLES PER LA 
CAMPANYA "JO CONTROLO" PER A LES 
ACTIVITATS FESTIVES DEL DISTRICTE 

2.731,58 € LOPEZ NOVELL, JOSEP 

17004724 SETEMBRE 
ACTUACIONS DEL PROGRAMA "JO 
CONTROLO" DURANT L'ANY 2017 

10.429,00 € A.B.D. ASOC. BIENESTAR Y DESARROLLO 

17004823 SETEMBRE 

PROJECTE DE MILLORA DE L’ATENCIÓ DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL•LECTUAL ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS 
I COMERCIALS 2017 

15.125,00 € FUNDACIO PRIVADA XAVIER 

17004026 OCTUBRE 
INSTAL·LACIÓ LINIA DE VIDA AMB ESCALA 
D'ACCÈS A LA COBERTA DEL PAVELLO 
ESPORTIU L'ILLA 

18.531,80 € NEW CARSI GROUP, SL 

17004591 OCTUBRE 
CONNEXIÓ LINIA TELEFÓNICA A L'ASCENSOR 
DE L'EQUIPAMENT CRISTALLERIES PLANELLS 
DEL DISTRICTE 

356,95 € ORONA SCL 

17004852 OCTUBRE 
COL.LOCACIO SENYAL LLUMINOS A LA 
CRUÏLLA DELS CARRERS JOAN GÜELL I 
TRAVESSERA DE LES CORTS 

3.823,60 € PROSEÑAL, S.L. 

17005030 OCTUBRE 
INSTAL·LACIÓ DE NOU CABLEJAT VEU/DADES 
A LES PLANTES 2A I 3A DE LA SEU DEL 
DISTRICTE 

10.046,12 € ANCO SISTEMAS DE GESTION SA 

17005060 OCTUBRE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIO DELS 
NOUS VESTIDORS AL POLISPORTIU ARÍSTIDES 
MAILLOL 

21.477,50 € 
ICS ARQUITECTURA RUBIO-CABALLERO & 
ASSOCIATS S.L.P 

17005169 OCTUBRE 
REALITZACIÓ DE DUES REPRESENTACIONS DE 
“DENTS NETES, SÍ!” 

1.149,50 € DAVID LAIN DEVANT 

17005181 OCTUBRE 
SUBSTITUCIO DE LA MAQUINA AIRE 
CONDICIONAT 1A PLANTA SEU DISTRICTE 

16.296,75 € INSTAL.LACIONS XIULET, SL 

17005225 OCTUBRE 
DISSENY I EDICIÓ GRAFISME EN ZONA 
PAVIMENTADA EN LA COLONIA CASTELLS DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS 

7.199,50 € GRAÑEÑA SERRADELL 

17005240 OCTUBRE 
OBRES ARRANJAMENT DEL TRAM DE VORERA 
EN EL CARRER ENTENÇA ENTRE ENS CARRERS 
MONTNEGRE I TRAVESSERA DE LES CORTS 

34.378,67 € TRATAM. ACOND. LADERAS Y OBRAS SA 

17005266 OCTUBRE 
ADEQUACIO ESCOCELLS DE L'AVINGUDA 
DIAGONAL  ENTRE EL CARRER CAPITÀ ARENAS 
I DOCTOR FERRAN 

3.961,54 € URBE SBD, S.L. 

17005317 OCTUBRE 

CERTIFICAT ESTABILITAT TORRETA 
PUBLICITARIA FESTIVAL DE CIRC "CIRCORTS" 
DINS EL MARC DE LA FESTA MAJOR DEL 
DISTRICTE 

744,15 € GOSOD ADELAIDU SL 

17005461 OCTUBRE 
PROJECTE MARXA NÒRDICA I SALUT AMB 
PACIENTS DELS CAPs DEL DISTRICTE 

1.331,00 € LAURA CARASUSAN BARCELONA 
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GARANTIES RETORNADES 

Contracte Títol de l'expedient Adjudicatari Import Garantia Data Retorn 

    
   

15005482 
GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'ATENEU DE 
FABRIACIÓ DIGITAL DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

CALAIX DE CULTURA, S.L.     1.743,07 €  08/06/2017 

 

a) 3 Expedients de  matrimonis civils corresponents als mesos de setembre i 
octubre de 2017. 

 
 

Mes Quantitat 

Setembre - 

Octubre 6 

 
 
 

El president pregunta als portaveus si volen fer cap observació sobre el despatx d’ofici, que han rebut amb 
anterioritat. 
 

La consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, intervé per fer constar que el seu grup 
ha sol·licitat alguns expedients directament a la Secretaria Jurídica. 

 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que s’estableixen els consellers responsables de cada un del diferents àmbits 
d’actuació sectorial.  
 

3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que es delega la presidència de la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, 
Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència en la consellera Laura Cañadas Pla en 
substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez. 
 

4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que el conseller Antoni Coll Tort substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla com a 
conseller de la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis 
Municipals i Presidència, i s’incorpora en la mateixa al conseller Carlos Hornero 
Sánchez. 
 

5.   RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 

la que el conseller Antoni Coll Tort substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla en el 

Consell del Barri de la Maternitat - Sant Ramon. 

 
6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 

la que es delega la presidència del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esport i 
del Consell Sectorial d’Economia i Hisenda en la consellera Laura Cañadas Pla en 
substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez i del Consell Sectorial de Presidència, 
Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció en el conseller Antoni Coll Tort 
en substitució de la consellera Laura Cañadas Pla. 
 

7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que el conseller Antoni Coll Tort substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla com a 
conseller membre del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esports i el Consell 
Sectorial d’Economia i Hisenda i s’incorpora en els mateixos Consells Sectorials al 
conseller Carlos Hornero Sánchez; i en el Consell Sectorial de Presidència, Drets de la 
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Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció la consellera Laura Cañadas Pla 
substitueix al conseller Antoni Coll Tort. 
 

8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que es delega la presidència dels Consells d’Equipaments Esportius: Arístides Maillol, 
Poliesportiu l’Illa i Complex Esportiu Municipal de les Corts en el conseller Antoni Coll 
Tort en substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez; i dels Consells d’Equipaments 
Culturals: Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx i Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 
en el conseller Antoni Coll Tort en substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez. 
 

9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que el conseller Carlos Hornero Sánchez deixa de ser president dels Consells 
d’Equipaments Esportius: Arístides Maillol, Poliesportiu l’Illa i Complex Esportiu Municipal 
de les Corts i dels Consells d’Equipaments Culturals: Centre Cívic Josep Maria Trias i 
Peitx i Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” i s’incorpora com a conseller membre dels 
mateixos 
 

10. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que es delega la presidència de la Comissió de Treball de Via Pública, Obres i 
Manteniment en la consellera Laura Cañadas Pla en substitució del conseller Carlos 
Hornero Sánchez. 
 

11. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 per 
la que es substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla per el conseller Antoni Coll Tort 
com a conseller membre de la Comissió de Treball de Via Pública, Obres i Manteniment i 
s’incorpora a la mateixa al conseller Carlos Hornero Sánchez.  
 

12. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 23 de novembre de 2017 per 
la que es modifica el decret del regidor de 16 de novembre de 2017, en el sentit de que 
el conseller Rodolf Mancho Iglesias substitueix a la consellera Lídia Gàllego Andrés com 
a conseller en la Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres, i al conseller 
Cristian Sais Fetthauer en la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, 
Serveis Municipals i Presidència. 
 

13.  RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 23 de novembre de 2017 
per la que es modifica el decret del regidor de 16 de novembre de 2017 en el sentit que 
el conseller Cristian Sais Fetthauer substitueix al conseller Rodolf Mancho Iglesias com a 
conseller membre del Consell Escolar. 

 
  
 

b) Mesura de govern  
Mesura de govern d’Educació 
 

El conseller Antoni Coll indica que aquesta mesura està relacionada amb la mesura de govern 
d’impuls del projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una capital de la innovació pedagògica, i ha 
estat intensament treballada dins el Consell Escolar a través de la permanent i a través del plenari, en el 
qual els grups polítics n’han estat informats i hi han treballat. 
 

Comenta que amb la mesura es vol posar en relleu no només la tasca educativa de l’Administració 
municipal, en què intervenen els districtes, sinó també la tasca educativa —gran tant en quantitat com en 
qualitat— que fa la comunitat educativa a través d’entitats, AMPA, escoles i administracions competents en 
la matèria. 
 

Observa que la mesura no es limita a recollir accions fetes els darrers anys, sinó que també 
concreta compromisos i línies de treball, i destaca tres d’aquestes línies: la cerca de solars al barri de la 
Maternitat i Sant Ramon per construir-hi una nova escola bressol pública, la formació del professorat i 
d’altres professionals de l’àmbit territorial tant en el món educatiu com en altres àmbits, i l’enfortiment de les 
accions educatives en el territori més enllà de l’àmbit escolar. 
 

Dins l’objectiu de corresponsabilitzar els diferents agents socials, destaca l’experiència del camí 
escolar, inaugurat a finals d’octubre amb el compromís d’anar-lo treballant de manera continuada per anar 
ampliant els actors que hi poden participar —actualment es treballa amb l’escola Ítaca amb aquest objectiu. 
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Quant al projecte de reforç escolar, exposa que fins ara només es duia a terme al local de Cardenal 

Reig, mentre que ara es fa també a l’espai del carrer Fígols (les Corts), i, quant al fet d’entendre l’educació 
amb una visió global que va més enllà de l’aula, assenyala que es treballa per formar les AMPA del districte 
tenint en compte actors que fins ara formaven part del Consell Escolar però no tenien un espai propi, com 
ara les entitats del lleure educatiu (esplais, caus, etc.). 
 

Pel que fa a l’estructura i la metodologia del Consell Escolar, explicades a la mesura, subratlla que 
es dona importància al fet de cuidar les persones i les entitats que hi participen, tot reconeixent i valorant la 
seva aportació, com també donant-los el protagonisme que mereixen, per a la qual cosa cal aplicar principis 
d’adaptació a les necessitats que vagin sorgint i ser flexibles tant en la temàtica com en la temporalitat. 
 

Indica que en la mesura es proposa una comissió de treball de lleure educatiu, per donar veu a tots 
els espais de les entitats del lleure amb base comunitària, i una comissió de treball de convivència i inclusió, 
demanada pels membres del Consell Escolar, per tractar l’assetjament escolar i elaborar propostes a favor 
de la inclusió, l’equitat, la diversitat i la no-discriminació. 
 

Per acabar, afirma que la mesura és oberta i que a través del Districte i del Consell Escolar es 
donarà resposta a les demandes que vagin sorgint a la comunitat educativa, amb la qual cosa s’ampliaran 
els objectius i les accions de la mesura, i s’ofereix per resoldre els dubtes que puguin sorgir durant aquest 
debat. 

 
El president dona la paraula al Sr. Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino saluda tothom, recorda les persones que continuen empresonades a 

l’Estat espanyol per defensar les seves idees polítiques (Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart), i envia una forta abraçada a Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Raül Romeva, Carles Mundó, 
Jordi Turull i Josep Rull, que avui podran ser amb les seves famílies i amistats. 
 

Tot seguit, manifesta la valoració negativa que fa el seu grup de la mesura presentada, amb alguns 
punts que no comparteix en absolut. En posa com a exemple el tancament de l’escola Ausiàs March i la 
utilització d’aquest edifici per a un nou institut, que caldria ubicar a la zona est de les Corts, on també caldria 
ubicar una escola bressol i una escola d’infantil i primària. 
 

D’altra banda, comenta que el seu grup farà seguiment de les accions recollides a la mesura, massa 
generalistes, i expressa el seu desacord amb el debat i l’aprovació de la mesura al darrer Consell Escolar —
afirma que el fet que aquest no hi digués res en contra no vol dir que aprovés la mesura. 
 

El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
 

El conseller Carlos Hornero explicita que en una mesura de govern no només és important la 
presentació sinó també el control de les activitats que es duguin a terme, i comenta que aquesta mesura, 
que ha estat aprovada pel Consell Escolar al districte, recull les necessitats que cal tenir en compte per 
millorar l’eficàcia de l’educació al territori. 

 
A continuació, indica que el seu grup, que en part és corresponsable de la mesura atès que va 

formar part del Govern fins fa poc, n’incrementaria el pes en dos punts. En primer lloc, en l’educació 
inclusiva, atesa la importància de fixar les línies de treball que permetin potenciar la inclusió a tots els 
centres educatius del districte, pioner en nombroses mesures a favor de la posada en valor de les capacitats 
d’infants i adolescents amb alguna discapacitat per incidir en la seva normalització a la vida quotidiana del 
sistema educatiu. En segon lloc, en la millora del coneixement per part dels nens i les nenes de la diversitat 
de les activitats esportives del districte, que es podrien donar a conèixer als centres educatius per tal de 
promoure-hi tant el coneixement com la salut. 

 
Conclou que la mesura és molt positiva, i el seu grup farà el seguiment de la gestió que en faci el 

Govern. 
 

El president dona la paraula al conseller Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana posa de manifest que, per segon cop, els membres del seu grup 

assisteixen a una sessió del Plenari plens de tristesa i de ràbia, però també amb el convenciment que el que 
cal és continuar treballant perquè els líders de la societat civil i els polítics que continuen empresonats o 
exiliats a Brussel·les tornin a casa. 
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Dit això, informa que el seu grup valora positivament la mesura, que es presenta en un moment molt 

oportú, en què, amb l’excusa de l’aplicació de l’article 155 i altres ofensives, s’intenta posar fi al model 
educatiu català, un model educatiu que funciona, com va demostrar l’aprovació per part de la pràctica 
unanimitat del Consell Escolar del Districte d’una declaració que defensava aquest model —només el PP hi 
va votar en contra, i Cs no va assistir a la sessió—, i subratlla que ERC, malgrat els atacs i els intents de 
desmantellament, continuarà apostant i treballant per un model educatiu que eduqui en ciutadania crítica i 
que no adoctrini —com sí que es va fer, per exemple, donant pilotes de goma a nens en centres escolars. 
 

Posa de manifest que durant el 2017 l’educació pública del districte ha estat un tema de debat 
recurrent que, fins i tot, ha generat un plenari extraordinari per tractar, entre altres qüestions, el futur de 
l’escola Ausiàs March i els canvis en el mapa escolar del districte, i comenta que, si bé les formes no 
sempre han estat les correctes i hauria calgut molt més diàleg, sí que se n’ha pogut parlar, i el seu grup, que 
va voler passar de l’anàlisi a la crítica, va proposar que l’escola Ausiàs March continués més enllà dels 
125 anys en forma d’institut escola, sumant les sinergies de l’equipament escolar que hi hagi a Anglesola 
amb l’escola Ausiàs March, una iniciativa innovadora que pot aportar moltes coses positives al districte, com 
ara la revitalització de l’educació pública i el manteniment de l’essència dels 125 anys d’Ausiàs March. 
 

Com a temes centrals per al seu grup, destaca la inclusió; la participació de tots els agents de la 
comunitat educativa, també de l’educació en el lleure, tant en el Consell Escolar com en la resta d’espais 
educatius per aconseguir infants crítics que esdevinguin ciutadans de ple dret mitjançant l’educació, i la lluita 
contra el bullying, l’LGTBIfòbia, la violència masclista, que ha repuntat entre les persones joves, i altres 
manifestacions d’atacs frontals als drets de les persones, impermissibles en qualsevol edat però, sobretot, 
en l’etapa educativa, en què cal formar les persones perquè no es produeixin aquests atacs. 
 

Conclou que la mesura és un bon punt de partida per alinear tots els agents de la comunitat 
educativa amb l’objectiu de millorar l’educació pública al districte, i comenta que el seu grup farà el 
seguiment de les accions que s’hi proposen per fer les aportacions que consideri oportunes. 
 

El president dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal del PP. 
 

El conseller Xavier Cañigueral agraeix la presentació de la mesura, que el seu grup, però, considera 
insuficient —després de dos anys i mig de mandat, esperava una mesura més ambiciosa i més ben 
treballada— i, per tant, entén que serà poc útil per millorar la situació de l’educació al districte. 
 

Argumenta, en primer lloc, que la mesura conté massa generalitats i inconcrecions, així com que 
pateix la manca d’iniciativa del Govern del Districte, ja que gran part de les actuacions són aplicacions al 
districte d’actuacions i programes liderats pel Consorci d’Educació de Barcelona —aquests programes es 
poden explicar, però no com si fossin una mesura del Govern del Districte— i moltes de les actuacions ja es 
duien a terme en cursos anteriors o s’han dut a terme durant aquest any. D’altra banda, a la mesura costa 
trobar actuacions previstes a mitjà i a llarg termini amb un calendari establert, i no n’hi ha cap que inclogui 
pressupost ni indicadors d’èxit, cosa que demostra que el Govern no té un projecte educatiu per al districte. 
Per exemple, el Programa d’igualtat i de no-discriminació no inclou cap calendari d’actuació més enllà del 
programa pilot que s’ha realitzat, del qual tampoc s’especifiquen els resultats; el Programa d’eines pel canvi 
no n’esmenta ni els resultats ni actuacions futures; no es concreten les accions que es duran a terme dins la 
formació del professorat; el Pla educatiu del barri no inclou ni calendari ni pressupost; el projecte d’inclusió 
no esmenta cap actuació concreta, i tampoc no es calendaritzen actuacions futures pel que fa a la formació 
de pares i mares. 
 

En segon lloc, no es dona prioritat a les necessitats més importants del districte, com ara la 
d’identificar i cobrir les necessitats d’escolarització actuals i futures: no hi ha una previsió de la demanda de 
l’escolarització a mitjà i a llarg termini, com tampoc un calendari d’actuacions amb pressupost inclòs per fer 
front a les necessitats actuals, especialment pel que fa a l’escola bressol —el PP ha presentat diverses 
mesures en aquest sentit i el Govern no hi ha volgut donar suport. 
 

En tercer i darrer lloc, es margina l’escola privada i la concertada: en molt poques de les actuacions 
s’hi fa referència, molt poques en preveuen la participació i, fins i tot, en algun apartat de la mesura es 
busca contraposar l’escola pública i l’escola concertada i privada, per exemple quan s’ataca l’educació 
diferenciada d’algunes escoles privades. Demana que es respecti la llibertat dels pares d’escollir l’escola 
dels fills, ja que per construir un model d’èxit d’escola pública no cal contraposar-la a l’escola privada o a la 
concertada, ni tampoc atacar-les. 
 

El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs.  
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La consellera Sonia Reina fa la intervenció següent: «Gracias, presidente. Vamos a ver, nosotros 

votaríamos a favor de la que nos traen como medida de gobierno —que, por cierto, creo que es la segunda 
o la tercera, durante todo el 2017, medida de gobierno que nos traen al Distrito—, porque consideramos que 
la educación es una prioridad, es una de nuestras prioridades también. Una educación pública, una 
educación de calidad, donde se formen espíritus libres, donde se formen mentes críticas, y donde se les 
enseñe a pensar y no qué pensar. 
 

Pero una vez leída la medida de gobierno, la medida que nos traen en el último Pleno del año, y que 
empieza diciendo: “La mesura de govern, impuls de projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una 
capital de la innovació pedagògica presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el febrer de 
2016”… el nostre vot no pot ser un altre que abstenció. “Febrero del 2016”, o es una errata de la medida de 
gobierno o estamos en febrero de 2017. Sea como sea, estamos en diciembre de 2017, ustedes ganaron 
las elecciones, comenzaron a formar gobierno, si no me equivoco, después de las municipales de 2015. 
Llevamos dos años para traer una medida de gobierno que está llena de generalidades, unas declaraciones 
de intenciones que están bien como declaración de intenciones, y en las que la mayoría podemos estar de 
acuerdo, y así también se expresó en Casa Gran desde nuestro grupo municipal, porque creemos también 
importante y necesario que los diferentes distritos de la ciudad tengan un Consell Escolar propio para 
hablar, debatir y proponer las diferentes preocupaciones y quejas, donde las AMPA y los profesores y 
alumnos puedan intervenir, pero no solo ellos sino también las asociaciones educativas, entidades sociales, 
deportivas, culturales, y diferentes asociaciones empresariales para poder conocer de primera mano la 
realidad y actuar sobre ella. Y también creemos necesario que se garantice una educación plural y neutral 
donde, además de transmitir conocimientos, se fomente la capacidad crítica. 
 

Pero nuestro voto sigue siendo la abstención porque tampoco nos creemos el contenido de la 
medida, y le vamos a poner un ejemplo. Cuando hablan ustedes de escola bressol —por no repetir lo que 
ya han dicho los compañeros anteriores respecto a todo lo que contiene la medida, nos vamos a centrar en 
la escola bressol—, este grupo municipal ya presentó hace más de un año la petición de que se crearan 
escoles bressol en el Distrito de Les Corts, proposición que fue aprobada por este Plenario, y que ha 
pasado, una vez más, como tantas otras proposiciones, sin pena ni gloria por el Gobierno, porque no se han 
dignado a darle trámite. 
 

Y ahora nos vienen diciendo que van a buscar solares, van a hacer un mapa de escoles bressol en 
el barrio… y el dato que tenemos es, para el curso 2017-2018, 350 solicitudes para escola bressol, 
160 plazas y un déficit de 196 plazas no cubiertas. Esto son 197 familias que se han quedado sin escola 
bressol pública en el distrito de Les Corts. A ello le unimos que en los presupuestos que veremos luego 
sigue sin haber ninguna dotación presupuestaria para escoles bressol en el distrito; de hecho, sigue sin 
haber ninguna dotación presupuestaria para ningún equipamiento en el distrito de Les Corts. 
 

Por lo tanto, ante esta declaración de intenciones que no es más que… pues eso, una declaración 
de intenciones, declaración de intenciones que llevamos sufriendo por parte del Gobierno durante estos dos 
años, porque igual que se verá en presupuestos es cierto que tuvieron superávit el año pasado pero no es 
porque sean grandes gestores y ahorradores, es porque no ejecutan las partidas. Si no ejecutan las 
partidas, difícilmente van a gastar el dinero presupuestado, porque no se da trámite a él. Por lo tanto, el voto 
de este grupo municipal, repetimos, es abstención. Gracias». 
 

El president dona la paraula al conseller Cristian Sais, del Grup Municipal Demòcrata. 
 
El conseller Cristian Sais saluda tothom i manifesta la perplexitat i la més rotunda indignació del seu 

grup per la interlocutòria dictada aquest matí pel magistrat Pablo Llarena, jutge del Suprem, on s’acorda 
mantenir la presó provisional sense fiança per al conseller Joaquim Forn, el vicepresident Oriol Junqueras i 
els presidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Celebra, en canvi, l’alliberament 
de la resta de conselleres i consellers, mostra la seva indestructible solidaritat amb els presos polítics 
esmentats i les seves famílies, que, malauradament, continuen patint que els seus pares, marits i germans 
romanguin a la presó, i els envia el missatge «No esteu sols». 
 

Dit això, agraeix la presentació de la mesura, però observa que la mitjana de mesures de govern 
d’aquest mandat és summament pobra, quan aquestes mesures són una de les màximes expressions de la 
gestió d’un ajuntament. 
 

Pel que fa al contingut de la mesura, que el seu grup valora positivament ja que en comparteix els 
principis objectius i les línies d’actuació, com són l’escola bressol a Sant Ramon, la millora dels camins 
escolars, l’escola de pares i mares o la promoció de la inclusió, se centra en el fet que la mesura neix per 
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impulsar la participació de la comunitat educativa i la corresponsabilitat dels diferents agents socials 
(famílies, col·lectius professionals, món de la cultura i de les arts) per fer de l’educació un objectiu compartit i 
una eina bàsica de desenvolupament i cohesió social, així com arran de la valoració a l’Ajuntament de 
Barcelona de la modificació del reglament dels consells escolars de districte i de ciutat, una modificació que 
es va aprovar inicialment a la Comissió de Drets Socials del 14 de novembre i que preveu que els grups del 
Plenari hi estiguin representats. 
 

Recorda que el seu grup es va abstenir en l’aprovació inicial de la modificació del reglament, 
principalment perquè si s’aprova tal com està redactat —el seu grup hi ha presentat al·legacions—, la 
participació i la representativitat disminuiria, ja que els inspectors deixaran de ser membres de ple dret dels 
consells escolars i n’esdevindran mers convidats. El Grup Municipal Demòcrata considera que haurien de 
continuar sent membres de ple dret, perquè la figura de l’inspector als consells és cabdal i perquè un bon 
consell escolar és aquell en què tothom hi és representat, ja que, com més representació hi ha, més 
enriquidor és el debat. 
 

Conclou que la mesura és positiva i el seu grup hi treballarà conjuntament amb la resta per intentar 
millorar-la i tirar-la endavant. 
 

El president dona la paraula a la persona del públic que l’ha demanada. 
 
El Sr. Eduard Català saluda tothom, subratlla que l’escola pública és la més bàsica i fa molts anys 

que funciona molt bé, i demana als polítics que hi apostin, hi donin prioritat i pressionin el Patronat 
d’Ensenyament i el Consorci d’Educació perquè els recursos econòmics de l’escola pública es quedin a 
l’escola pública. Considera inacceptable que es donin diners a l’escola concertada i a la privada quan hi ha 
mancances a la pública. 
 

El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, que agraeix les intervencions de tots els grups, 
així com la del Sr. Català, i manifesta la convicció que cal treballar per defensar i conservar el model 
educatiu català, un model reconegut a tot Europa que ha servit per crear un espai de cohesió col·lectiva al 
país. 
 

Celebra que els grups hagin manifestat que faran seguiment de la implementació de la mesura, però 
lamenta els vots contraris de grups que argumenten que la mesura és poc concreta després de no haver-hi 
fet aportacions al Consell Escolar del Districte, un espai que la mesura vol potenciar perquè pugui estar al 
corrent de tot el que succeeixi en política educativa dels barris i perquè, conjuntament amb el Districte i 
l’escola, pressioni el Consorci per tal que prioritzi clarament la potenciació i valoració de l’escola pública al 
districte, actualment deficitària. Observa que fins ara al districte no es disposava de cap solar per a escola 
bressol pública ni per ampliar les places d’escola pública, però gràcies al treball dels darrers anys s’han 
aconseguit ampliar les línies d’escola pública al districte i es lluita per aconseguir sòl públic per ubicar-hi una 
escola bressol, cosa que durant molts anys no s’havia planificat ni treballat. 
 

Reconeix que cal potenciar molt més el treball d’inclusió a la mesura, així com el de l’esport lliure i 
l’esport popular a les escoles, però afirma que el Districte disposa de diverses mesures de govern, com ara 
la mesura d’esport i la d’inclusió, que es poden treballar de manera conjunta i transversal amb aquesta per 
millorar tots aquests aspectes, i diu als que consideren poc útil la mesura que segurament la consideren així 
perquè tenen una visió de l’educació molt esbiaixada. 

 
Afegeix que, com ha dit, la mesura és oberta i, per tant, s’hi poden incorporar accions en aquest 

sentit, i subratlla que aquesta capacitat d’adoptar diferents aportacions, especialment quan venen dels 
membres de la comunitat educativa (AMPA, professorat, altres professionals de l’educació, entitats 
esportives, etc.), ajuda a crear una ciutadania crítica. 

 
El president constata que el conseller portaveu de la CUP no vol tornar a intervenir i dona la paraula 

al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
 

El conseller Carlos Hornero manifesta el seu acord amb el fet que cal fomentar l’educació pública i 
anar disminuint les subvencions a la concertada, i afegeix que també és necessari retirar les subvencions a 
les escoles que segreguen l’alumnat per gènere. Comenta que gràcies al suport al Parlament de Catalunya 
del Grup Municipal Demòcrata, ERC i el PP, es va donar continuïtat a aquestes subvencions, i també la 
CUP va avalar el pressupost que atorgava 28 milions d’euros a les escoles que segreguen per gènere. 
 

El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 
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El conseller Jordi Castellana diu que no considera pertinent el comentari que ha fet el Sr. Hornero, 
tenint en compte que el seu grup no va retirar aquestes subvencions durant els set anys que va governar a 
la Generalitat, i comenta que de vegades els pactes demanen determinades actuacions. 

 
D’altra banda, s’afegeix a les paraules del Sr. Català, i indica que per a ERC és important el projecte 

d’institut escola del districte i que aquest es faci de manera consensuada amb tothom sense que l’acció de 
govern torni a topar amb les entitats. 
 

El president dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal del PP. 
 

El conseller Xavier Cañigueral comenta que quan algú recorre a l’argument que hi ha una visió 
esbiaixada és perquè no té cap argument real, i afegeix que ell ha raonat la seva intervenció, en la qual ha 
defensat tant l’escola pública com la concertada, però entén que l’una no s’ha de contraposar a l’altra. 

 
Subratlla que les propostes que ha portat el seu grup al Plenari del Districte han estat a favor de 

l’escola pública (d’una nova escola, d’un nou institut i d’una nova escola bressol), però aquestes no han 
rebut el suport del Govern. 
 

El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs. 
 

La consellera Sonia Reina diu: «Pues voy a seguir con el partido que están jugando el PSC y ERC. 
Voy a hacer un poquito de árbitro y le voy a recordar al señor de ERC que tienen una consellera 
d’Educació… ya se lo he dicho otras veces: hay que decir lo mismo aquí que en el Parlament, hay que decir 
lo mismo aquí que en cualquier otra parte, si uno tiene principios como partido. Se lo dije con el tema de las 
residencias de gent gran y se lo voy a decir ahora con el tema de educación. 
 

La Sra. Clara Ponsatí, exconsellera, cesada y fugada, que no exiliada, dijo exactamente el 6 o el 7 
de septiembre a las nueve o a las diez de la noche en el Parlament, a preguntas del PSC, que además la 
confundió con Sonia Sierra de Cs, dijo textualmente: “No m’hi veig amb cor, a aquestes hores, de parlar de 
l’institut escola. No m’hi veig amb cor, no són hores”. Esa es la realidad de lo que le importa al Gobierno del 
que ustedes formaban parte, y también formaba parte el Grupo Municipal Demócrata, la educación en 
Cataluña. Nada más. Gracias». 
 
 El president dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Demòcrata.  
 

El conseller Cristian Sais nega que durant molts anys no es planifiqués o no es treballés en 
educació, i subratlla que la inauguració de la nova línia de l’institut Les Corts ha estat possible gràcies a 
l’impuls de governs anteriors, concretament de la Diputació. 

 
c) Informes. 
 
d) Informe del regidor del Districte.  

 
El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, explicita que les circumstàncies polítiques actuals 

continuen sent, igual que en el darrer Plenari, excepcionals, i que la sessió s’ha avançat perquè no se 
celebrés en període electoral. Demana a tots els grups capacitat política per resoldre la situació actual i 
totes les situacions generades al seu voltant, i comenta que és probable que d’aquí a una estona es visqui 
una situació en què es mostri la incapacitat política dels grups per trobar solucions a una situació complexa. 
 

Afirma, però, que malgrat la situació política extraordinària, l’Ajuntament i el Districte, de nou amb un 
govern en solitari des de fa unes setmanes, no han deixat de treballar pels veïns i les veïnes, com a 
conseqüència d’una consulta democràtica interna de BC a partir de la qual es va decidir desfer el pacte amb 
els companys del PSC. Aclareix que no va ser una decisió motivada per una manca de capacitat de treballar 
conjuntament, sinó per no voler governar ni amb qui avala el 155 ni amb qui avala la DUI; remarca la gran 
sintonia personal i professional que hi ha hagut amb el conseller Carlos Hornero, a qui agraeix la magnífica 
feina feta, i observa que a partir d’ara el Grup de BC tornarà a governar sol, com ho va fer en la primera part 
del mandat, i treballarà amb el regidor, la consellera i tot l’equip tècnic del Districte, així com estenent la mà 
a tots els grups municipals per assolir els acords necessaris. 
 

Pel que fa al contingut de l’informe, en primer lloc destaca la celebració, fa uns dies, de la jornada 
anual de l’Espai d’Inclusió 20 + 20 + 20, que va servir per posar en relleu la gran tasca que es realitza des 
de fa quatre anys en l’àmbit de la inclusió i la diversitat al districte, reconegut per aquesta tasca. Indica que 
amb la jornada es va comprovar l’avanç ferm que s’hi està produint i es van premiar projectes, innovadors i 
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de gran projecció, que demostren que entitats, universitats, grups de recerca, empreses, eixos comercials i 
Administració treballen per millorar la inclusió i l’accessibilitat al districte. Considera que s’estan obrint portes 
tant als nois i les noies com a totes les persones amb diversitat funcional, amb actuacions diferents de les 
que s’havien treballat anteriorment, i agraeix la tasca de tots els agents que hi participen. 
  

En segon lloc, felicita, per haver estat guardonades amb la Medalla d’Honor, la Casa Cantàbria, que 
apropa la diversitat de cultures a tothom, i la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts, que des de fa molts 
anys lluita per les polítiques públiques dignes per a joves i infants i pel desenvolupament comunitari. 

 
A continuació, esmenta la comissió de seguiment de la Colònia Castells, que en la sessió de demà 

informarà amb detall de les darreres accions corresponents al desenvolupament del procés, i la finalització 
del període d’al·legacions del PGM de l’Espai Barça, en què sis entitats i quatre grups municipals han 
presentat al·legacions que s’han estudiat. 

 
Indica que per primer cop l’informe inclou una avaluació de les obres que s’estan realitzant al 

districte, que fan visible la gran tasca que duen a terme el conjunt dels serveis tècnics de l’Ajuntament, així 
com altres entitats i organismes de la ciutat, i comunica que els operadors tècnics han fet arranjaments de 
voreres en diversos carrers (Travessera, Berlín, Vallespir, Gran Capità, Jordi Girona, Pintor Ribalta i Albert 
Bastardas); han renovat l’aire del gimnàs del CEIP de les Corts; han renovat i arreglat els murs, l’escala i la 
rampa de la cantonada Trias i Giró i Keynes, i han iniciat el projecte de vestidors d’Arístides Maillol. D’altra 
banda, BIMSA ha reurbanitzat o està reurbanitzant diversos carrers (Aviació, Tubella, Fígols, Fra Luis de 
Granada, Comtes de Bell-Lloc i Pisuerga); ha licitat les obres de la plaça Coll de Finestrelles i del carrer 
Árdena, vinculats al PDU del barri de la Mercè; està finalitzant la biblioteca Montserrat Abelló; està redactant 
el projecte de l’Espai Jove de les Corts i de millores de la caserna de la Guàrdia Urbana; està finalitzant les 
obres del carril bici de Barcelona-Esplugues; ha licitat les obres als carrers Regent Mendieta, Benavent i 
Conxita Supervia, que començaran properament, en el marc de la superilla de Sant Ramon i Maternitat; ha 
iniciat les obres de l’àrea d’esbarjo de gossos dels Jardins Bacardí; ha iniciat l’estudi de viabilitat de 
l’ampliació d’equipaments d’Arístides Maillol, i ha finalitzat les actuacions per tenir disponible el camí 
escolar. 
 

El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 

El conseller Marc Faustino comença la intervenció comentant que les diapositives de la presentació 
d’aquest informe sembla que no haurien d’acompanyar aquest punt sinó el del pressupost. 
 

Dit això, manifesta el desig del seu grup de parlar amb l’equip de govern, en el marc de la reunió de 
la comissió de seguiment de la Colònia Castells, sobre el futur d’aquesta —recorda que s’hi ha de fer 
habitatge de protecció oficial i que el pressupost del 2018 recull l’expropiació de la fase actual. 
 

Respecte a l’Espai Barça, pregunta al Govern quin recorregut en tindrà la comissió de seguiment, 
com es resoldran les al·legacions i com es farà el debat a la comissió de treball abans de l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 

Per acabar, fa dos comentaris relacionats amb la situació actual d’excepcionalitat. D’una banda, 
assenyala que el 22 de desembre, qual la Junta Electoral ja no tingui competències, segurament tothom 
demanarà que es torni a penjar al balcó del Districte la pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics». 
D’altra banda, informa que el seu grup assistirà a les vuit a la concentració convocada a la plaça Comas per 
l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i els Comitès de Defensa de la República en solidaritat 
amb els presos polítics, i quinze minuts després tornarà per continuar la sessió. 
 

La consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, pren la paraula per preguntar a la 
secretària jurídica com pot afectar la sessió el fet que un grup abandoni la sala durant quinze minuts, si la 
resta de grups han de continuar la sessió o esperar fins que hi hagi quòrum. 
 

La secretària jurídica explica que, d’acord amb el ROM, correspon al president decidir si la sessió se 
suspèn o no i si se suspèn només fins que tornin els consellers absents o bé de manera definitiva. Afegeix 
que, en principi, si la gent marxa i només romanen a la sala quatre consellers, a part del president i del 
secretari, el Consell Plenari ha de quedar suspès per manca de quòrum. Recorda que el quòrum ha de 
mantenir-se durant tota la sessió. 
 

El president dona la paraula al Sr. Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
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El conseller Carlos Hornero anuncia que, en lloc de centrar-se en alguna de les nombroses 
qüestions que es podrien tractar en aquest punt, com ara la Colònia Castells, que avança i continuarà 
avançant; el projecte d’Europa-Anglesola, del qual s’han posat les bases perquè pugui ser una realitat 
durant aquest mandat, o l’Espai Barça, un bon projecte que s’alimentarà de les nombroses al·legacions 
realitzades, dedicarà la seva intervenció a parlar de la ruptura unilateral per part de la Sra. Ada Colau del 
darrer pont que restava en peu, amb la qual cosa s’ha deixat el progressisme barceloní sense acord i s’ha 
deixat Barcelona sense un govern de progrés i d’esquerres. Subratlla que l’acord de govern, defensat pel 
Grup del PSC fins a l’últim moment, posava Barcelona i els seus territoris al centre de les prioritats i 
prioritzava també l’eix social per garantir un govern d’esquerres plural que deixés de banda els debats 
nacionals. 

 
Lamenta que el Grup de BComú hagi prioritzat l’interès del seu partit per sobre de l’interès del 

conjunt de la ciutadania, i observa que la Sra. Colau no pot demanar diàleg alhora que trenca acords ni 
afirmar que vol fugir de la dinàmica de blocs alhora que hi cau i entra en la retòrica de l’enfrontament, com 
tampoc pot demanar estabilitat alhora que sucumbeix a càlculs electorals, sacrifica la ciutat per interessos 
partidistes i la sotmet a la lògica de l’enfrontament, promoguda per ambdós bàndols, que celebren amb la 
mateixa alegria la ruptura de l’acord. 

 
Subratlla que la ruptura deixa la ciutat amb un govern feble, amb enormes dificultats per tirar 

endavant les polítiques de fons que necessita actualment, i la priva d’allò que necessita més que mai: un 
govern d’esquerres que prioritzi la defensa dels drets socials, la lluita contra la precarietat laboral i la 
garantia del dret a l’habitatge, que continuaran sent les preocupacions principals del PSC, un grup que no 
ha canviat i que, per tant, continuarà treballant per Barcelona en clau progressista i fidel al compromís 
adquirit amb els barcelonins i les barcelonines. 

 
Remarca que, des de l’oposició, el seu grup continuarà defensant la necessitat que té Barcelona 

d’un govern fort que afronti els problemes de la ciutat i treballi per la cohesió social i contra qualsevol 
desigualtat, i observa que mentre ha format part del Govern hi ha estat lleial, però ara només es deu a la 
ciutat, de manera que exercirà una oposició clara i constructiva, en clau de ciutat i del territori de les Corts i 
en defensa d’una Barcelona justa, pròspera, plural i oberta. 
 

Aclareix que el seu grup sempre ha defensat l’acció de govern duta a terme en el primer any i mig 
de mandat i en fa un balanç molt positiu, i dona les gràcies al grup municipal de BComú i, concretament, al 
regidor Agustí Colom, al conseller Antoni Coll i a la consellera Laura Cañadas per un any i mig de treball 
compartit i per la confiança. 

 
Per acabar, dona les gràcies al 45% dels votants inscrits de BComú que van defensar la continuïtat 

a la ciutat d’un projecte d’esquerres plural. 
 

El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana comenta que la situació actual del país és anòmala tant des del punt de 

vista institucional com des del punt de vista democràtic i social, i subratlla que el seu grup continuarà 
treballant amb la voluntat de marxar d’un estat amb una cultura democràtica baixíssima en què es cessa el 
govern d’un país i s’intervé totalment, el president fa trucades a membres de grups d’extrema dreta perquè 
inventin notícies falses sobre atacs que no han existit mai i, sobretot, es mantenen dos líders de la societat 
civil, el vicepresident i el conseller d’Interior a la presó. Enuncia «Oriol, Jordis, Quim, us volem a casa», i 
indica que el seu grup també assistirà, en solidaritat amb la gent que roman a la presó, a la concentració de 
la plaça Comas, i posteriorment tornarà per continuar la sessió. 
 

Tot seguit, observa que fets com que s’identifiquin persones senzillament per reunir-se a l’espai 
públic, un dret bàsic, són molt greus i demostren que la situació actual és anòmala, i subratlla que no es pot 
permetre que hi hagi qui vulgui retrocedir més de quaranta anys. 
 

Pel que fa al canvi en el Govern municipal, exposa que quan encara hi havia l’equip de govern 
anterior i la Sra. Laura Pérez com a regidora del Districte, ell va oferir a BComú, en el marc d’aquest plenari, 
la possibilitat de parlar d’un govern alternatiu que no inclogués el Grup del PSC. Recorda que durant la seva 
intervenció, diversos membres del Govern van començar a riure, i observa que, si es té en compte com ha 
acabat l’acord BComú-PSC i que BCcomú deia en campanya que el PSC era la màfia, potser les rialles eren 
inadequades. D’altra banda, subratlla que ERC no comparteix ni compartirà govern amb qui està a favor de 
l’aplicació de l’article 155 o la tolera, però s’ha ofert per negociar d’una manera responsable amb l’objectiu 
que Barcelona sigui fàcilment governable. 
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Dit això, agraeix la dedicació del Sr. Hornero —malgrat la discrepància política, existeix una bona 
relació personal— mentre ha estat membre del Govern i la que segur que continua tenint com a company de 
l’oposició. 
 

Pel que fa a l’Espai Barça, assenyala que el seu grup ha presentat 15 al·legacions centrades en 
temes relacionats amb el comerç, la mobilitat i l’espai públic, així com adreçades a desencallar la 
modificació del Pla general del carrer Danubi i altres qüestions importants per garantir que l’espai privat d’ús 
públic que es preveu de gran envergadura al costat de l’estadi sigui realment un element que permeti 
guanyar un nou espai per als veïns i veïnes del districte, especialment del barri de Sant Ramon i la 
Maternitat, i millorar tot el territori. Explicita que, un cop conclòs el diàleg fluid amb les entitats, el club i el 
Govern i resoltes les al·legacions, el seu grup emetrà un veredicte definitiu sobre la gran operació 
urbanística del districte. 
 

Respecte a mobilitat, manifesta l’opinió del seu grup que les mesures relacionades amb el carril bici 
i el V5 a Joan Güell, el principal carrer comercial del districte, no són adients i són una aplicació errònia del 
concepte de pacificació, concepte que ERC defensa profundament. Concreta que, segons la lògica de les 
superilles, el carrer hauria de ser interior i molt més amable perquè el comerç pogués tenir tota l’activitat que 
necessita. 
 

Quant a comerç, felicita l’Associació Les Corts Comerç 08028 i destaca l’activitat que es va fer per 
l’encesa de llums, que va ser un èxit. Felicita també a tots els eixos comercials que enguany han estès la 
ruta de tapes per tot el districte (el Mirall de Pedralbes, l’eix Sants-les Corts, el mercat, el 08028 i el grup de 
comerciants de l’entorn de l’Illa), i subratlla que en aquest àmbit s’està fent una bona feina al districte. 
 

A continuació, esmenta la trobada de l’Espai d’Inclusió 20 + 20 + 20, i remarca que el fet que un dia 
entre setmana a les dotze del migdia la sala principal del Palau de Pedralbes quedés petita per a aquesta 
trobada demostra que hi ha un interès important i que el Districte, com també el teixit comercial, les entitats i 
les empreses, creuen en la inclusió —les Corts es coneix com el districte de la inclusió. 
 

En darrer lloc, felicita la Plataforma Infantil i Juvenil i la Casa Cantàbria per les Medalles d’Honor; 
celebra el nou espai per a gossos i l’inici de les obres de la Colònia Castells —el Grup d’ERC n’espera el 
procés participatiu per detallar-hi totes les qüestions de memòria històrica que ja havia defensat—, i 
pregunta on és el Pla d’equipaments. 
 

El president dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP. 
 

La consellera Míriam Casanova subratlla que el seu grup, que entén que el Consell Plenari és 
l’òrgan més important del Districte i que l’obligació dels consellers és assistir-hi per impulsar i controlar que 
es facin les accions més adequades per als veïns i veïnes, està totalment en contra que es continuï dividint 
els veïns, enfrontant-los i radicalitzant-los, i que avui s’interrompi la sessió. 
 

Dit això, agraeix l’informe del regidor i posa en relleu la importància de l’Espai d’Inclusió, així com 
els projectes que les entitats de les Corts duen a terme en el marc d’aquest espai a favor de l’autonomia 
personal i de la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat funcional. Observa que l’Espai 
d’Inclusió no només és important al districte sinó també a tota la ciutat, i fins i tot comença a tenir renom en 
l’àmbit internacional, com demostra el fet que el congrés internacional s’hagi celebrat al barri, i demana al 
Govern del Districte que impulsi una activitat més gran a favor de la inclusió de les persones amb 
discapacitat fent realitat la residència per a aquest col·lectiu. Respecte d’aquesta qüestió, assenyala que el 
Govern de la Generalitat els darrers anys no ha complert les seves funcions, per la qual cosa al Consell 
Plenari del març i del maig de 2016 el seu grup va demanar que es garantís aquest equipament social en un 
període màxim de dos anys —considerava encertat, en aquest cas, que l’Ajuntament avancés els diners per 
construir l’equipament, amb el corresponent reconeixement de deute per part de la Generalitat—, però ara 
es preveu per a l’any que ve. No entén per què amb la residència per a persones amb discapacitat i amb la 
residència per a persones grans del carrer Benavent, pendents des de fa molts anys, no es fa el mateix que 
amb les escoles (l’Ajuntament costeja diverses escoles amb un import molt elevat, quan sempre havia estat 
competència de la Generalitat) o amb la residència Alchemika (l’Ajuntament la va construir i va generar el 
corresponent reconeixement de deute per part de la Generalitat). 
 

Afirma que el Govern de BComú destacarà per haver impulsat l’equipament del Casal de Joves, 
però amb un cost elevat (2,4 milions d’euros), així com per haver aportat un milió d’euros més a l’obra de la 
biblioteca del districte (el cost total de l’obra, sense IVA, ascendeix a 5,4 milions d’euros) just quan s’havia 
d’acabar, argumentant que hi havia problemes estructurals, i no destacarà per haver fet cap pas significatiu 
a favor d’una nova escola bressol —es vol fer un estudi sobre la ubicació, però el Consell Plenari ja en va 
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aprovar la construcció i posada en funcionament—, l’IES, habitatges de protecció oficial per a joves, la 
residència per a gent gran del carrer Benavent o la residència per a persones amb discapacitat, projectes 
corresponents a acords adoptats al Consell Plenari, la majoria impulsats pel Grup del PP. 
 

Qualifica de totalment insuficients les previsions d’actuació a la Colònia Castells en el temps que 
queda de mandat i tenint present que aquest pla urbanístic està pendent des de fa més de vint anys: es vol 
fer un procés participatiu per definir la zona verda, i entén que no es començarà a construir en aquest 
mandat, i que tampoc es començarà la segona fase pendent del Pla. 

 
Observa que, si bé el pressupost del 2018 inclou la construcció de l’institut escola Trinitat Nova 

(3,2 milions d’euros) i l’escola la Mar Bella (2,5 milions d’euros), no es podrà iniciar la construcció de 
l’equipament educatiu de l’espai Anglesola perquè encara no es poden enderrocar les cases, afectades pel 
reallotjament, i demana al Govern que faci de mediador per aconseguir un acord entre l’empresa 
constructora i les famílies afectades. 
 

Sobre l’Espai Barça, comenta que el seu grup va enviar a la Coordinadora d’Entitats les al·legacions 
que havia presentat perquè les entitats les coneguessin amb detall, i subratlla que hi ha un fort descontent 
per part del veïnat quant a aquest projecte, motiu pel qual avui el seu grup demanarà al Govern, mitjançant 
un prec, que sigui capaç de presentar un projecte definitiu que compti amb el consens del veïnat. 
 

Per acabar, critica que l’informe del regidor mai no esmenti els problemes que posen en perill la 
bona convivència al districte, com ara el conflicte entre l’Arquebisbat i la comunitat de veïns del carrer 
Galileu, el tema de Talleres García, el tema dels Jardins Ernest Lluch, els clubs de cànnabis al carrer 
Bordeus i la travessera de les Corts. 
 

El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs, que diu: «Yo 
voy a empezar haciéndoles una pregunta que hice en el último Pleno, y que se quedó sin contestar por 
parte del Gobierno, que es por qué se han suspendido en el PIAD, el Punt d’Informació i Atenció a la 
Dona… Había un servicio en el cual venían directamente y no tenían que pedir cita, y apareció en la web del 
Distrito, sin más explicación, que ese servicio se suspendía y se pasaba a tener con cita previa. Les hice 
dos preguntas en ese momento, que les repito ahora otra vez, que es por qué se cerró ese servicio de 
atención a la dona, que me parece muy importante, y además, cuál era la distancia desde que se pedía cita 
hasta que te la daban, o sea, cuál es el tiempo de espera en las citas. 
 

Ya sé que el regidor, el Sr. Colom, tiene esa necesidad de hacer ese alegato político de inicio y 
ponerse en ese punto intermedio en el que siempre quieren estar, pasando de perfil. No se trata de los que 
están a favor o en contra de un artículo, un artículo de la ley, un artículo de la Constitución española, el 
artículo 155, ese que ustedes, de Podemos, tienen la incoherencia y la incongruencia de presentar un 
recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la propia Constitución. Es un artículo legal. Cosa 
distinta es que se tuviera una mayoría donde corresponde, que es en el Congreso de los Diputados, y se 
promoviera una reforma de la Constitución o de cualquier otra ley. Mientras tanto, en un Estado de derecho, 
la ley, el sometimiento a la ley, el cumplimiento de la ley es básico para que podamos hablar de democracia. 
Las leyes no están para cumplir solo las que nos apetezca y las que no, no. Las resoluciones judiciales 
están para cumplirlas, porque forma parte del Estado de derecho. Y la separación de poderes y la 
independencia judicial son básicas en un Estado de derecho. Lo otro se llama totalitarismo. Señalar a los 
jueces se llama totalitarismo. Escrachear a los jueces se llama totalitarismo. Romper y rajar las ruedas de 
los fiscales se llama totalitarismo. El respeto es básico en un Estado de derecho. En una sociedad que 
promueve la concordia y la convivencia, el respeto es básico. Y el respeto a las leyes, el respeto a la 
Constitución, el respeto al que piensa diferente, el no señalar, el no amenazar, el no declarar persona non 
grata a ciertas personas en Sant Andreu de Llavaneres porque piensan diferente. Eso es realmente lo que 
están promoviendo. 
 

Y en España, señores, no hay presos políticos. Ustedes se hartarán de repetirlo, y yo me hartaré de 
volvérselo a repetir y de volverles a enseñar exactamente que no hay presos políticos. El último preso 
político que hubo aquí en España fue Miguel Ángel Blanco. Que les quede muy claro. No hay otro preso 
político después. En España, los presos que están lo están por un proceso con garantías, uno de los más 
garantistas de Europa, un ejemplo de legislación en Iberoamérica, también. Una legislación que se ha 
exportado. Éramos líderes en esa regulación y en una transición democrática. Y las personas, con 
concordia, con consenso, sentándose, siendo capaces de sentarse, a pesar de tener una ideología 
totalmente opuesta, y llegar a un consenso, y ustedes están pretendiendo cargarse todo ese consenso 
ahora. Ustedes están generando división y fractura. No se ría, es cierto. Es cierto. 
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Entonces, como veo que el Sr. Faustino habla de la Junta Electoral, les voy a leer el acuerdo de la 
Junta Electoral, un acuerdo bajo una norma, en el que se pide lo siguiente: “El objetivo principal de la queja 
es que se requiere al Ayuntamiento de Barcelona que retire las pancartas con el eslogan ‘Llibertat presos 
polítics’ que hay en la fachada del Ayuntamiento y en otras sedes municipales. La razón por la cual se 
solicita es la vulneración del artículo 50.2 de la LOREG —una ley electoral que podían ustedes haber 
cambiado durante más de treinta años de gobierno en la Generalitat y nunca lo hicieron; por lo tanto, 
seguimos sometidos a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General—. Se entiende que se vulnera el 
citado artículo porque esa bandera es un símbolo que actualmente se relaciona con determinados partidos 
políticos que se presentan a las elecciones y no con todos los ciudadanos de Barcelona —porque cuando 
se gobierna, se gobierna para todos, no solo para los que te han votado—. El artículo que se entiende 
vulnerado es el artículo 50.2 de la LOREG, que para garantizar la neutralidad de los poderes públicos 
impide, entre otras actuaciones, que los mismos utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a 
las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”. 
Esto ha sido desarrollado por la sentencia de la sección sexta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal 
Supremo, de 28 de abril de 2016, que ha sentado los criterios a valorar. Dicha sentencia entendió que 
vulneraba el citado precepto colocar en el Ayuntamiento una estelada, porque dicha bandera es el símbolo 
de una ideología que seguían determinadas personas que se presentaban a las elecciones, pero que no 
englobaba al conjunto de los ciudadanos. La estelada, señores, no es la bandera de un país, es una 
bandera política. 

 
Estos mismos criterios, y las razones que en dicha sentencia se indican, son aplicables en este 

caso. Varios partidos que se presentan a las elecciones incluyen en sus listas una serie de personas que se 
encuentran en prisión provisional y tienen como una de sus finalidades que sean puestos en libertad. Esto 
se ve claramente en la página web de ERC o en algunas declaraciones públicas del Partit Demòcrata. 
 

Por todo ello, la pancarta con el eslogan “Llibertat presos polítics” inexorablemente se identifica con 
determinados partidos políticos, y se confunde con las expresiones que estos partidos están utilizando en 
este periodo electoral. Esto es así con independencia de la persona que haya colocado la pancarta o de que 
su colocación venga amparada por una decisión de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en el que 
había representantes de diferentes fuerzas políticas, como indica el Ayuntamiento de Barcelona. Es más, en 
el Distrito de Les Corts ni siquiera hubo una Junta de Portavoces, sino un mero mensaje de WhatsApp en el 
que se nos comunicaba que se iba a poner la pancarta. Por cierto, vamos a preguntar cuál ha sido el coste 
de todas las pancartas que se han utilizado en todas las instituciones de Barcelona». 
 

El president dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego, del Grup Municipal Demòcrata. 
 
La consellera Lídia Gàllego agraeix la presentació de l’informe i constata que el darrer canvi de 

cartipàs és el segon en menys de dos anys —espera que això no alteri la dinàmica del Districte. 
 

A continuació, anuncia que el seu grup, per responsabilitat amb la garantia de la representació dels 
ciutadans i pel compromís en la defensa de les llibertats i els drets fonamentals, també se solidaritza amb 
els presos polítics (els Jordis, l’Oriol i el Quim), empresonats injustament, i assistirà a la concentració de la 
plaça Comas, després de la qual tornarà a la sala per continuar la sessió. 
 

Dit això, felicita tots els agents implicats en l’èxit del programa «Barris inclusius», que avança amb 
pas ferm i, any rere any, es va consolidant i ofereix més oportunitats reals per a la inclusió —l’acte del dia 30 
va ser una bona mostra del compromís d’aquests agents—, així com el sector comercial, que també avança 
amb força i que ha protagonitzat actes tan rellevants com l’encesa de llums de Nadal. 
 

Tot seguit, manifesta l’opinió del seu grup que el pressupost del 2018 per a Barcelona, en general, 
frena el progrés social i econòmic, i hauria de tenir més ambició i ser motor de promoció de l’activitat 
econòmica de la ciutat, i el pressupost per a les Corts tampoc no fa una aposta clara pel districte, sinó que 
es queda pràcticament igual que l’anterior —la variació entre el 2017 i el 2018 de la suma dels capítols 1-6 
és únicament del 2,67%—, per la qual cosa el qualifica d’immobilista. 
 

Destaca que les Corts és un districte amb moltes potencialitats que cal aprofitar per impulsar-ne el 
creixement, cosa que no es pot fer si no es té un projecte, com és el cas del Govern, que alguns —com ara 
el Sr. Collboni, fins fa ben poc membre del Govern— consideren que tampoc no té projecte per a la ciutat. 
 

Tot seguit, pregunta quina empresa externa s’ha contractat per al procés participatiu sobre el nou 
espai públic de la Colònia Castells, mitjançant quin procediment, per quin import i quines seran les seves 
funcions i responsabilitats, així com qui formarà part de la comissió de seguiment des del punt de vista 
tècnic, si els grups municipals tindran l’oportunitat de ser-hi i quin enfocament s’hi donarà. El seu grup entén 
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que els veïns tenen molt a dir com a primera part afectada, però cal tenir en compte que hi ha dues maneres 
de construir una ciutat: amb una visió de conjunt, que tingui en compte les singularitats i busqui un equilibri, 
o amb pegats inconnexos. 
 

Pel que fa a l’Espai Barça, comenta que el seu grup espera a veure com es resolen les seves 
al·legacions, així com les presentades pels veïns, i pel que fa al manteniment de la via pública, fonamental 
per a una bona qualitat de vida dels ciutadans, indica que el seu grup ha presentat diverses iniciatives —les 
darreres, sobretot, referents al barri de Sant Ramon— i de la majoria no ha rebut resposta. 
 

Per acabar, observa que les superilles, eines per afavorir la mobilitat sostenible, la productivitat, els 
espais d’estada per als vianants i l’eficiència energètica, no fan referència únicament a via pública i mobilitat, 
sinó que comprenen aspectes de biodiversitat i enllumenat més eficient, de manera que, per part del 
Govern, falta molta informació sobre un projecte que és molt més integral i transversal del que dona a 
entendre amb la seva explicació. 
 

El president torna a donar la paraula al regidor i avisa que si, un cop hagin marxat els consellers que 
volen abandonar la sala no hi ha quòrum per continuar, la sessió se suspendrà definitivament. 

 
El conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC, demana la paraula per plantejar al 

president la possibilitat de continuar la sessió després dels deu minuts de parèntesi, per facilitar-ne el 
seguiment per part del públic i permetre que els assistents es puguin manifestar. 
 

El president agraeix la reflexió del Sr. Hornero, però informa que manté la seva decisió de 
suspendre la sessió. Observa que tots els grups representats al Plenari tenen un regidor adscrit, de manera 
que podrien participar en l’acte que hi ha convocat sense deixar de participar en el Plenari, i remarca que, 
com a president d’aquest, representa tots els consellers i ciutadans del districte de manera absolutament 
imparcial. 

 
D’altra banda, subratlla que el procés no marca la seva agenda política, que els ciutadans els 

paguen a ell i a tots els consellers per treballar i que ell respecta les lleis i les resolucions judicials, i observa 
que encara hi ha quòrum. 
 

El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, subscriu les paraules del Sr. Carlos Hornero i diu al 
president que, independentment que es comparteixi o no el motiu de la convocatòria de l’acte al qual volen 
assistir alguns membres del Plenari, caldria donar-los la possibilitat d’assistir-hi i, després, negociar 
políticament per tornar a restablir una certa normalitat. Puntualitza que als consellers se’ls paga precisament 
per trobar aquestes eines polítiques de negociació i trobar una sortida a les situacions complicades. Entén 
que optar pel bloqueig l’únic que fa és complicar encara més les coses, i insisteix que, a banda d’aplicar 
normes, la funció de la política és resoldre conflictes. 
 

El conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC, comenta que potser algun veí vol 
expressar la seva opinió sobre aquest punt. 

 
El president observa que això no és una audiència pública i que, d’altra banda, als grups se’ls ha 

ofert una solució política i se’ls ha avisat que la Presidència no continuaria la sessió ni en faria cap recés o 
interrupció de deu minuts. 

 
Tot seguit, s’adreça al Sr. Colom per dir-li que la solució política no es proposa convocant la Junta 

de Portaveus per WhatsApp, acció que menyscaba la competència del president. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent-hi més temes a tractar, el president, senyor Francisco 

Sierra, agraeix a tothom l’assistència i aixeca la sessió a les 20.15 h, el contingut de la qual certifico. 
 

Vistiplau 

El regidor president del       La secretària  

Consell de Districte     

    

 

Francisco Sierra López      Meritxell Cusí i Pérez 
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