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ACTA NÚM. 7/2017 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

  
 

El dia 30 d’octubre 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; la regidora adscrita, senyora Sònia 
Recasens  Alsina; 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, Laura Cañadas Pla, Antoni Coll Tort, Jesús 
Castell Devís, 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, senyor Alberto Fernández Díaz i senyor Joan Josep Puigcorbé Benaigues 

 
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 30 D’OCTUBRE DE 2017 

 
A. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 

DISTRICTE DE DATA 6 DE JULIOL DE 2017. 
 
LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
DISTRICTE DE DATA 3 D’OCTUBRE DE 2017 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I DE L’ACTA DE 
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 5 D’OCTUBRE DE 2017 EN 
SEGONA CONVOCATÒRIA. 

 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 

durant els mesos de  juny, juliol i agost del 2017. 
 

2. RESTAR ASSABENTAT del canvi de denominació del carrer de la Maternitat per la 
denominació carrer d’Elisabeth Eidenbenz. 
 

3. RESTAR ASSABENTAT del nomenament del conseller Jesús Castell Devís com a 
membre del Consell Municipal del Districte de les Corts en substitució del Sr. Pau Guix 
Pérez.  
 

4. RESTAR ASSABENTAT de l’acta de presa de possessió del conseller Jesús Castell 
Devís de data 3 d’octubre de 2017. 
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5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 4 d’octubre de 2017 per la 

qual s’estableix el règim de dedicació del conseller Sr. Jesús Castell Devís. 
 

6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es comunica al Consell del Plenari del Districte per al seu coneixement la 
modificació de la Junta de Portaveus, la qual, d’acord amb la designació del grup 
municipal de Cs, estarà integrada per la portaveu Sra. Sonia Reina Sánchez i el 
portaveu adjunt Sr. Jesús Castell Devís. 
 

7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica el decret del Regidor de 14 de juny de 2016, en el sentit que la 
consellera Sonia Reina Sánchez substitueix el conseller Sr. Pau Guix Pérez en la 
Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social i el conseller Sr. Jesús 
Castell Devís substitueix el conseller Sr. Pau Guix Pérez en la Comissió Consultiva de 
Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència. 
 

8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual s’estableix com a nou membre del Consell Ciutadà el conseller Jesús Castell 
Devís, del grup municipal de Cs, en substitució del conseller Pau Guix Pérez. 
 

9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es nomena conseller dels barris de les Corts, Maternitat-Sant Ramon i Pedralbes al 
senyor Jesús Castell Devís en substitució del senyor Pau Guix Pérez i modifica el 
decret de la Regidora de data 22 de febrer de 2016. 
 

10. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica el decret del Regidor de 14 de juny de 2016 en el sentit que la 
consellera de Cs, la senyora Sonia Reina Sánchez, és membre del Consell Sectorial de 
Drets Socials, Cultura i Esports i Consell Sectorial Escolar en substitució del senyor Pau 
Guix Pérez i el conseller de Cs, el senyor Jesús Castell Devís és membre del Consell 
Sectorial de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció en 
substitució del senyor Pau Guix Pérez i del Consell Sectorial d’Economia i Hisenda en 
substitució de la senyora Sonia Reina Sánchez. 
 

11. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica la resolució de la Regidora de data 17 de maig de 2016 en el sentit  
que el senyor Jesús Castell Devís substitueix el senyor Pau Guix Pérez com a membre 
de la Comissió de Treball d’Europa-Anglesola. 
 

12. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica la resolució de la Regidora de data 19 d’abril de 2016 en el sentit que 
la senyora Sonia Reina Sánchez substitueix el senyor Pau Guix Pérez com a membre 
de la Comissió de Treball de la Colònia Castells. 
 

13. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica la resolució de la Regidora de data 19 d’abril de 2016 en el sentit que 
el senyor Jesús Castell Devís substitueix el senyor Pau Guix Pérez com a membre de la 
Comissió de Treball del Barça. 

 
b) Mesura de govern 

 
c) Informes  

 
Informe quadrimestral de l’Àrea de Drets Socials 
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència 
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RATIFICAR l’acord de la Junta de Portaveus extraordinària de data 2 d’octubre de 2017 
que APROVA la proposta de la Comissió de Govern de 18 de setembre de 2017 de 
designar com a cortsenques d’honor del districte de les Corts 2017 a les senyores Dolors 
Estivill i Mercè de la Torre. 
 

B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres 
 
INFORMAR sobre la aprovació inicial, de conformitat amb l’article 63.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM en l’àmbit del terreny del Futbol Club 
Barcelona, en el Districte de les Corts. 

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

2 Proposicions 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

1. Cs: El Consell del Districte de Les Corts acorda:.- tancar els Jardins Bacardí i els 
Jardins Ernest Lluch, que romandran tancats a les nits, a fi i efecte de vetllar pel 
descans dels veïns i per la convivència pacífica, tal com demanen, des de fa molt 
temps, els veïns; - que, mentre no es porta a terme el tancament dels esmentats 
Jardins, es donaran instruccions a la Guàrdia Urbana per tal que hi reforci la vigilància 
nocturna a fi i efecte d’evitar les situacions que, en l’actualitat, s’estan produint. 
  
2. PP: El Consell del Districte de les Corts acorda: Instar el Govern del Districte a obrir 
una línia de subvencions per compensar a les famílies que suportaran un augment 
dels preus de les escoles bressol a les Corts a causa de la tarifació social. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
1. GMD: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: 

1. Agrair a la ciutadania de Barcelona el seu comportament cívic i exemplar per 
defensar la democràcia, des dels dies anteriors al referèndum i durant tota la 
jornada electoral, tot protegint els col·legis electorals de la ciutat -facilitats pel 
Govern de la Generalitat- i garantint el correcte funcionament d’aquests 
col·legis i de tota la infraestructura electoral. Especialment, a la comunitat 
educativa i al teixit associatiu del districte de les Corts que es va mobilitzar 
perquè el referèndum fos una realitat a les Corts. 

2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 
gairebé 900 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia 
Civil.  

3. Mostrar la seva solidaritat, especialment, a les comunitats educatives de 
l’Escola Pau Romeva i de l’Institut Joan Boscà, que han patit destrosses a 
causa de l’actuació policial violenta del passat 1 d’octubre. 

4. Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per haver volgut imposar la seva 
voluntat exercint la persecució de la ciutadania, amb la connivència de les 
forces de seguretat, les institucions, el poder judicial i d’altres forces polítiques 
que, com el PSOE o Ciutadans, han donat cobertura política al president Rajoy 
per perpetrar aquestes actuacions. 

5. Exigir la dimissió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, del 
ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, del delegat del Govern espanyol a 
Catalunya, Enric Millo, i de totes les persones responsables de la repressió. 

6. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona al Govern de la 
Generalitat, a les institucions catalanes i a totes les persones detingudes per 
donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i 
expressat al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. 
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7. Instar el Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 
emana del referèndum de l’1 d’octubre.  

8. Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la 
voluntat expressada el diumenge 1-O per la ciutadania de Barcelona. 

9. Instar el Govern de l’Estat que doni resposta a les propostes de diàleg 
plantejades per part del Govern de la Generalitat i altres actors polítics i 
institucionals, i que desisteixi de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en 
contra de les institucions catalanes. 

10. Exigir la posada en llibertat dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i 
mostrar la solidaritat amb les entitats que presideixen, l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural, respectivament, així com als seus familiars i 
amics. 

11. Que s’aturin totes les detencions i empresonaments que tenen com a objectiu 
represaliar la ciutadania catalana per les seves idees polítiques expressades el 
passat 1 d’octubre de 2017. 

 
2. ERC: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: 

1. Agrair a la ciutadania de Barcelona el seu comportament cívic i exemplar per 
defensar la democràcia, des dels dies anteriors al referèndum i durant tota la 
jornada electoral, tot protegint els col·legis electorals de la ciutat -facilitats pel 
Govern de la Generalitat- i garantint el correcte funcionament d’aquests 
col·legis i de tota la infraestructura electoral. Especialment, a la comunitat 
educativa i al teixit associatiu del districte de les Corts que es va mobilitzar 
perquè el referèndum fos una realitat a les Corts. 

2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 
gairebé 900 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia 
Civil.  

3. Mostrar la seva solidaritat, especialment, a les comunitats educatives de 
l’Escola Pau Romeva i de l’Institut Joan Boscà, que han patit destrosses a 
causa de l’actuació policial violenta del passat 1 d’octubre. 

4. Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per haver volgut imposar la seva 
voluntat exercint la persecució de la ciutadania, amb la connivència de les 
forces de seguretat, les institucions, el poder judicial i d’altres forces polítiques 
que, com el PSOE o Ciutadans, han donat cobertura política al president Rajoy 
per perpetrar aquestes actuacions. 

5. Exigir la dimissió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, del 
ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, del delegat del Govern espanyol a 
Catalunya, Enric Millo, i de totes les persones responsables de la repressió. 

6. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona al Govern de la 
Generalitat, a les institucions catalanes i a totes les persones detingudes per 
donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i 
expressat al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. 

7. Instar el Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 
emana del referèndum de l’1 d’octubre.  

8. Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la 
voluntat expressada el diumenge 1-O per la ciutadania de Barcelona. 

9. Instar el Govern de l’Estat que doni resposta a les propostes de diàleg 
plantejades per part del Govern de la Generalitat i altres actors polítics i 
institucionals, i que desisteixi de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en 
contra de les institucions catalanes. 

10. Exigir la posada en llibertat dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i 
mostrar la solidaritat amb les entitats que presideixen, l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural, respectivament, així com als seus familiars i 
amics. 
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11. Que s’aturin totes les detencions i empresonaments que tenen com a objectiu 
represaliar la ciutadania catalana per les seves idees polítiques expressades al 
passat 1 d’octubre de 2017. 

 
3. CUP: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: 

 

1. Agrair a la ciutadania de Barcelona el seu comportament cívic i exemplar per 
defensar la democràcia, des dels dies anteriors al referèndum i durant tota la 
jornada electoral, tot protegint els col·legis electorals de la ciutat -facilitats pel 
Govern de la Generalitat- i garantint el correcte funcionament d’aquests 
col·legis i de tota la infraestructura electoral. Especialment, a la comunitat 
educativa i al teixit associatiu del districte de les Corts que es va mobilitzar 
perquè el referèndum fos una realitat a les Corts. 

2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 
gairebé 900 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia 
Civil.  

3. Mostrar la seva solidaritat, especialment, a les comunitats educatives de 
l’Escola Pau Romeva i de l’Institut Joan Boscà, que han patit destrosses a 
causa de l’actuació policial violenta del passat 1 d’octubre. 

4. Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per haver volgut imposar la seva 
voluntat exercint la persecució de la ciutadania, amb la connivència de les 
forces de seguretat, les institucions, el poder judicial i d’altres forces polítiques 
que, com el PSOE o Ciutadans, han donat cobertura política al president Rajoy 
per perpetrar aquestes actuacions. 

5. Exigir la dimissió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, del 
ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, del delegat del Govern espanyol a 
Catalunya, Enric Millo, i de totes les persones responsables de la repressió. 

6. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona al Govern de la 
Generalitat, a les institucions catalanes i a totes les persones detingudes per 
donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i 
expressat al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. 

7. Instar el Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 
emana del referèndum de l’1 d’octubre.  

8. Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la 
voluntat expressada el diumenge 1-O per la ciutadania de Barcelona. 

9. Instar el Govern de l’Estat que doni resposta a les propostes de diàleg 
plantejades per part del Govern de la Generalitat i altres actors polítics i 
institucionals, i que desisteixi de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en 
contra de les institucions catalanes. 

10. Exigir la posada en llibertat dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i 
mostrar la solidaritat amb les entitats que presideixen, l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural, respectivament, així com als seus familiars i 
amics. 

11. Que s’aturin totes les detencions i empresonaments que tenen com a objectiu 
represaliar la ciutadania catalana per les seves idees polítiques expressades al 
passat 1 d’octubre de 2017. 

 
c) Precs 

 
1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts impulsi el desenvolupament de les 
successives fases pendents de completar i dur a terme de la Colònia Castells, 
promovent que es doti el pressupost municipal de l’any 2018 amb l’import necessari 
per al desenvolupament de les actuacions que corresponguin per tal d’accelerar 
l’evolució del planejament, realitzant les aportacions econòmiques extraordinàries que 
corresponguin per a tal finalitat a Bagursa i a l’Institut Municipal d’Urbanisme. 
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2. GMD: Que el Govern del Districte dugui a terme una auditoria sobre l’estat actual 
de les parades de Bus del Districte per tal de saber quantes parades no disposen de 
marquesina i quantes no disposen encara de panells informatius del temps d’espera, i 
es comprometi a instal·lar aquests panells informatius en totes aquelles que no en 
disposen en un termini màxim d’un any. 
 
3. Cs: Que, por parte de este Gobierno, se proceda a dar cumplimiento de la 
normativa de este Ayuntamiento en relación con la pegada de carteles y pintadas en 
espacios públicos y/o mobiliario urbano, tanto en la retirada como en las sanciones a 
los responsables. 
 
4. PP: Que el Govern del Districte informi, amb la major brevetat possible, a les 
comunitats de veïns que es poden veure afectades per la ubicació d’un club de 
cànnabis en la seva finca, en cadascun dels casos en què l’informe urbanístic del 
Districte ha estat favorable. 
 
5. CUP: Constituir una comissió de treball que posi en relleu el paper que ha tingut 
històricament l’Escola Ausiàs March i l’educació pública al nostre barri durant el curs 
2017-2018 en homenatge a totes les generacions de cortsencs i cortsenques que han 
estat educats en aquesta escola en 125 anys. 
 
6. CUP: Que en el proper Consell d’Economia i Hisenda del Districte de les Corts la 
UTE IMPENTO SL – OMNEON SL ens presentin els treballs realitzats durant aquest 
any 2017 sobre el desenvolupament socioeconòmic de les altres economies en el 
nostre territori. 

 
d) Preguntes 

 
  1. Cs: 1.- Cuántas plazas de aparcamiento de vehículos se han eliminado en el 

distrito de Les Corts desde mayo de 2015, por la implantación de carriles bici, 
incluyendo los de aparcamiento libre, área verde y área azul. 2.- Cuántas plazas de 
aparcamiento tiene previstas, este Gobierno, eliminar del distrito de Les Corts, por la 
implantación de carriles bici, tanto áreas de aparcamiento libre, área verde y área 
azul. 3.- Datos de la siniestralidad, en el distrito, de los accidentes en que intervenga 
una bicicleta de los años 2015, 2016 y 2017. 

 
  2. PP: Quines són les mesures dutes a terme pel Govern per a millorar la mobilitat al 

barri de Pedralbes des del començament del mandat fins ara, especificant, per a 
cadascuna d’elles, el cost suportat, el resultat real i previst, i si són fruit d’un procés 
participatiu i/o de consens amb el veïnatge? 

   
  3. ERC: Per quins motius no es va poder celebrar una xerrada organitzada per 

l’Assemblea Nacional Catalana - Les Corts al Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 
prevista per al dia 27 de setembre de 2017? 
 
4. ERC: Per quins motius els centres de votació habituals al Districte de les Corts que 
depenen directament de l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, el Centre Cívic Josep 
Maria Trias i Peitx, el Centre Cívic Joan Oliver – Pere IV i l’Espai Jove Bacardí, no 
van obrir com a col·legis electorals el passat 1 d’octubre? 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts, atès que no ha donat acompliment en 
el termini previst a la proposició aprovada en el darrer plenari -de primers de juliol- 
(«Que el Govern del Districte lliuri, en el termini de dues setmanes, a les associacions 
de comerciants del Districte i als grups municipals un informe que inclogui: 1. Quants 
immobles del Districte quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a ús comercial, 
indicant quins negocis inclouen i on estan situats, quin increment del valor cadastral 
tindran aquests immobles i quin augment es produirà en el seu rebut de l’IBI. 2. Quines 
mesures de política fiscal compensatòries prendrà el Govern del Districte perquè 
aquesta revisió de valors cadastrals no afecti el petit comerç del Districte.»), amb 
caràcter peremptori lliuri tant a les associacions de comerciants del Districte com als 
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grups municipals l’informe sol·licitat on s’hi incloguin tots els extrems i continguts 
assenyalats en l’esmentada proposició. 
 
2. Cs: Que el Govern del Districte de les Corts informi de les accions dutes a terme 
sobre aquesta proposició (proposició presentada al Consell de Districte d’1 de desembre 
de 2016 «Que des del Districte de les Corts s’insti a Barcelona Activa a la instal·lació 
d’una antena Cibernàrium a una de les biblioteques del Districte de les Corts») i la 
instal·lació d’una antena Cibernàrium. 
 
3. PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i 
l’estat d’execució de la proposició següent aprovada en el Consell Plenari del Districte 
de les Corts en sessió de 4 de maig de 2017: Instar el Govern del Districte a: 1. Crear 
una taula de conciliació entre les parts afectades per tal de conciliar els posicionaments 
vers el projecte d’obres per instal·lar un supermercat en els antics Talleres García, a 
l’interior d’illa del carrer Mejía Lequerica amb Gran Via de Carles III. 2. Realitzar un 
estudi jurídic i tècnic, per part d’un expert independent acordat amb els veïns, per aclarir 
les qüestions d’àmbit jurídic, econòmic, urbanístic, de seguretat i mobilitat, derivades 
d’aquest projecte. 3. Estudiar la possibilitat que aquest interior d’illa pogués incloure 
usos públics i/o equipaments. 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
 Declaració Institucional davant la situació política actual. 
 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
DISTRICTE DE DATA 6 DE JULIOL DE 2017. 

 
LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
DISTRICTE DE DATA 3 D’OCTUBRE DE 2017 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I DE L’ACTA DE 
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 5 D’OCTUBRE DE 2017 EN 
SEGONA CONVOCATÒRIA. 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la benvinguda a tots els presents i pregunta als portaveus 
dels grups municipals del Consell si desitgen presentar alguna esmena als esborranys de les actes de les 
sessions ordinàries de 6 de juliol de 2017, de 3 d’octubre de 2017 en primera convocatòria i de 5 d’octubre 
de 2017 en segona convocatòria, que coneixen amb anterioritat a aquest acte. Atès que cap grup fa cap 
esmena, es donen per aprovades. 
 
  

B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici:  
 

1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesos de  juny, juliol i agost del 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 
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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 

 
 

a) 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 
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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 

 
 
 

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) 
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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 

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 
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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 

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 

 
 
 

2. RESTAR ASSABENTAT del canvi de denominació del carrer de la Maternitat per la 
denominació carrer d’Elisabeth Eidenbenz. 
 

3. RESTAR ASSABENTAT del nomenament del conseller Jesús Castell Devís com a 
membre del Consell Municipal del Districte de les Corts en substitució  del Sr. Pau Guix 
Pérez.  
 

4. RESTAR ASSABENTAT de l’acta de presa de possessió del conseller Jesús Castell 
Devís de data 3 d’octubre de 2017. 
 

5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 4 d’octubre de 2017 per la 
qual s’estableix el règim de dedicació del conseller Sr. Jesús Castell Devís. 
 

6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es comunica al Consell del Plenari del Districte per al seu coneixement la 
modificació de la Junta de Portaveus, la qual, d’acord amb la designació del grup 
municipal de Cs, estarà integrada per la portaveu Sra. Sonia Reina Sánchez i el 
portaveu adjunt Sr. Jesús Castell Devís. 
 

7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica el decret del Regidor de 14 de juny de 2016, en el sentit que la 
consellera Sonia Reina Sánchez substitueix el conseller Sr. Pau Guix Pérez en la 
Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social i el conseller Sr. Jesús 
Castell Devís substitueix el conseller Sr. Pau Guix Pérez en la Comissió Consultiva de 
Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència. 
 

8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual s’estableix com a nou membre del Consell Ciutadà el conseller Jesús Castell 
Devís, del grup municipal de Cs, en substitució del conseller Pau Guix Pérez. 
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9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017  per 
la qual es nomena conseller dels barris de les Corts, Maternitat-Sant Ramon i Pedralbes 
al senyor Jesús Castell Devís en substitució del senyor Pau Guix Pérez i modifica el 
decret de la Regidora de data 22 de febrer de 2016. 
 

10. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica el decret del Regidor de 14 de juny de 2016 en el sentit que la 
consellera de Cs, la senyora Sonia Reina Sánchez, és membre del Consell Sectorial de 
Drets Socials, Cultura i Esports i Consell Sectorial Escolar en substitució del senyor Pau 
Guix Pérez i el conseller de Cs, el senyor Jesús Castell Devís és membre del Consell 
Sectorial de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció en 
substitució del senyor Pau Guix Pérez i del Consell Sectorial d’Economia i Hisenda en 
substitució de la senyora Sonia Reina Sánchez. 
 

11. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica la resolució de la Regidora de data 17 de maig de 2016 en el sentit que 
el senyor Jesús Castell Devís substitueix el senyor Pau Guix Pérez com a membre de la 
Comissió de Treball d’Europa-Anglesola. 
 

12. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica la resolució de la Regidora de data 19 d’abril de 2016 en el sentit que 
la senyora Sonia Reina Sánchez substitueix el senyor Pau Guix Pérez com a membre 
de la Comissió de Treball de la Colònia Castells. 
 

13. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 10 d’octubre de 2017 per la 
qual es modifica la resolució de la Regidora de data 19 d’abril de 2016 en el sentit que 
el senyor Jesús Castell Devís substitueix el senyor Pau Guix Pérez com a membre de la 
Comissió de Treball del Barça. 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, recorda que s’ha repartit el despatx d’ofici a tots els consellers, i 
pregunta si volen fer-ne alguna observació. 
 
 La consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, explica que ja han sol·licitat les 
resolucions i els contractes que volen consultar. 
 
 

b) Mesura de govern 
 

c) Informes  
 
Informe quadrimestral de l’Àrea de Drets Socials 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, i li 
recorda que disposa de 8 minuts per exposar el tema. 

 El regidor del Districte manifesta que presentarà l’informe de Serveis Socials corresponent al primer 
semestre del 2017, d’acord amb el compromís que va adquirir el Govern de presentar quadrimestralment 
aquest informe. 

 Explica que una de les dades importants de l’informe és que, al llarg d’aquest semestre, s’han pogut 
augmentar els dispositius de recursos humans dels Serveis Socials al districte en dues educadores socials i 
un psicòleg, el qual es comparteix amb el districte de Sarrià. Afirma que això fa que en aquests moments, 
als dos centres de Serveis Socials que hi ha al districte de les Corts, el de Maternitat-Sant Ramon i el de les 
Corts, hi treballin un total de 26,5 persones. Assenyala que el 0,5 correspon al psicòleg que es comparteix 
amb un altre districte i que, per tant, té una dedicació a temps parcial. Informa que, d’aquestes 27 persones, 
26 a jornada completa i una a temps parcial, 13 són treballadors socials, 6 educadores o educadors socials, 
2 psicòlegs, un d’ells a temps parcial, 4 persones dedicades a tasques administratives i 2 directores. 

 Manifesta que, pel que fa a l’evolució del primer semestre del 2017 amb relació al mateix període de 
gener a juny del 2016, es detecta un increment de la demanda de serveis socials pel que fa als serveis 
socials bàsics. Explica que aquest increment de la demanda pot obeir a dues raons diferents o a la 
conjunció de totes dues: d’una banda, la detecció de més necessitats socials al districte amb relació a un 
deteriorament social fruit de l’extremada crisi que ha viscut el conjunt de la ciutat i també el districte de les 
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Corts, i, de l’altra, l’efecte acumulatiu de de deu anys de crisi des del punt de vista del deteriorament de les 
condicions de vida de la gent. Assenyala que també hi ha la possibilitat que una part d’aquest increment es 
degui al fet que hi hagi un millor coneixement d’aquests serveis i, per tant, se’n faci més ús. Pel que fa a 
això, afirma que el nombre de persones ateses des de l’inici de l’any ha crescut un 13% respecte a l’any 
anterior. Explica que això ha portat a un increment del temps d’espera de primera visita, que ha passat de 
10 a 15,51 dies en llista d’espera, i a un increment del 7% pel que fa a persones que tenen atenció oberta 
des de l’inici d’any. Assenyala que aquestes dades corresponen al nombre de llars atestes al Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) des de l’inici de l’any, que representen un increment del 19,6%, o del 21% 
d’usuaris atesos. 

 D’altra banda, afirma que s’ha produït una disminució significativa dels ajuts d’inclusió social. 
Precisa que no es tracta d’una reducció real, sinó que es deu al trasllat administratiu d’una part d’aquests 
ajuts, en concret els que fan referència a allotjament, manteniment d’habitatge o reformes i pobresa 
energètica, que s’atenen a través de les oficines d’habitatge. 

 Pel que fa a la gent gran, explica que el nombre de persones ateses per teleassistència s’ha 
incrementat un 2,75%, fet que probablement obeeix a processos d’envelliment de la població. D’altra banda, 
afirma que el nombre de menors en risc atesos ha disminuït. 

 Assenyala que una altra dada important és la relativa a les persones que pernocten al carrer. 
Informa que al llarg d’aquest semestre s’ha detectat un total de 80 persones en aquesta situació. Explica 
que moltes d’aquestes persones es mouen pels diferents districtes de la ciutat, tal com ho mostra el fet que 
al mes de juny se’n van detectar 38. 

 Pel que fa a l’atenció a l’adolescència i joventut, manifesta que el nombre d’usos dels punts 
d’informació juvenil (PIJ) ha disminuït en un 4%, fet que podria respondre a l’existència de menys 
necessitats i, per tant, seria positiu. Explica que, en canvi, han augmentat substancialment els usos dels 
punts del programa «Jove, informa’t i participa», que es du a terme als cinc instituts del districte. Assenyala 
que, a diferència dels anteriors, aquests punts no funcionen a demanda sinó per oferta. Afirma que, per tant, 
aquest increment s’explica per l’augment important de cursos amb activitats específiques, com la Setmana 
Jove. 

 En relació amb les persones ateses als menjadors socials, informa que s’ha produït una disminució 
de l’11%. Afirma que, si això obeeix a una menor necessitat social, és una dada positiva. 

 El president dona la paraula a una persona del públic que ha sol·licitat intervenir en aquest punt, a 
qui informa que disposa de 3 minuts per a la seva intervenció. 

 El Sr. Joan Hernández explica que el novembre de l’any passat van presentar unes propostes per 
fer activitats a la Residència Montnegre, que van ser aprovades, i després no se n’ha fet cap. Assenyala que 
la síndica de Barcelona va lliurar una ordre escrita al Consell del Districte perquè els Serveis Socials del 
districte atenguessin les activitats i accions i ajudessin la Comissió Social i Sanitària, on afirma que ja fa 
gairebé set mesos que no han fet res. 

 Manifesta que hi ha molta gent a la residència que està sola i no rep la visita de cap familiar, i 
demana a l’Ajuntament que col·labori a fer que la vida d’aquestes persones sigui la millor possible. 

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

 El conseller Marc Faustino pregunta si l’equip de govern té previst fer alguna activitat per 
commemorar, el proper 9 de novembre, el Dia Internacional del Cuidador/Cuidadora No Professional, el 
reconeixement del qual es va aprovar per unanimitat en el Consell Plenari. 

 D’altra banda, manifesta que els agradaria saber quina quantitat d’ajuts s’han traslladat a l’Oficina 
d’Habitatge. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana assenyala que, abans d’entrar en el punt, vol recordar que hi ha dues 
persones, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que fa 15 dies que són injustament a la presó. 

 Agraeix la presentació de l’informe. Recorda que sempre han insistit a demanar un informe més 
global sobre la situació social al districte, i no tant del departament administratiu que porti l’Àrea de Drets 
Socials en cada moment, ja que això pot anar variant en funció de l’organització interna de cada govern 
municipal. Assenyala que avui aquesta necessitat s’ha posat de manifest amb la partida que s’ha traslladat 
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a una altra àrea de gestió de l’Ajuntament i que ja no figura a l’informe, que no és, per tant, una foto que els 
permeti fer una anàlisi global de la situació del districte.  

 Explica que s’han comentat dades d’habitatge, però que desconeixen les dades d’emancipació del 
jovent del districte, així com les d’èxit escolar, o si hi ha problemes en el pas de primària a ESO. Afirma que, 
per tant, creuen que aquest informe es podria millorar enormement. 

 Assenyala que, tant en l’exposició com en l’informe, no hi ha pràcticament cap valoració ni reflexió 
de fons. Remarca que aquí fan política i, per tant, el que han de fer és valorar les dades i aportar idees per 
millorar les situacions. 

 Manifesta que en l’informe s’adjunta un annex amb la llista d’espera de persones en residències de 
gent gran, i que volen saber quina evolució tindrà. Assenyala que el Govern de la Generalitat va anunciar 
que aquest darrer trimestre hi havia prevista una inversió de més de 8,5 milions d’euros a Barcelona per 
incrementar un 11% les places públiques de residències a Barcelona, però que, en la situació actual 
d’intervenció de la Generalitat, volen saber com es podrà garantir que, com a mínim, això no afecta les 
persones grans. Afirma que aquest és un tema que els preocupa, a banda d’altres qüestions de les quals 
parlaran després.  

 Finalment, manifesta que vol sumar-se a la petició que s’ha fet de tirar endavant unes activitats que 
ja s’ha decidit que es faran. 

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

 La consellera Míriam Casanova agraeix la presentació de l’informe de Serveis Socials, tot i que 
remarca que no dona compliment a la proposició que va presentar el seu grup i que es va aprovar per 
unanimitat en el plenari de juliol d’enguany. Recorda que, en aquesta proposició, es demanava un informe 
en el qual s’expliqués l’activitat que es du a terme des de Serveis Socials, amb els recursos i procediments 
que tenen establerts. A més, assenyala que també es va parlar d’una sèrie de dades que són fonamentals 
per conèixer les necessitats socials que té el districte, tal com ha apuntat el Sr. Castellana. Afirma que, per 
tant, ja han dit en diversos consells plenaris que el document que es presenta no és un informe, sinó una 
sèrie de quadres en què es comparen dades del 2017 amb el 2016, sense cap mena d’explicació sobre 
l’activitat dels Serveis Socials. Explica que també van dir en la Comissió Consultiva de Serveis a les 
Persones i Benestar Social que esperaven que es rectifiqués aquest informe, però que no ha estat així.  

 Manifesta que, a més de les peticions que han fet el Grup d’ERC i el Sr. Joan Hernández, vol 
recordar novament les variables que són fonamentals i no figuren en aquest informe: la mitjana de persones 
ateses als centres de Serveis Socials de la ciutat; el temps d’espera dels usuaris als centres de Serveis 
Socials en segona visita i següents; el nombre d’hores per setmana prestades pel SAD en mitjanes i 
diferenciades segons el perfil d’usuaris (persones grans i persones amb discapacitat); llista d’espera per 
accedir a una plaça pública de residència per a persones grans a les Corts; dades referents a l’atenció dels 
cuidadors, i serveis d’atenció a les persones sense sostre que s’ofereixen des de les Corts. Afirma que el 
Govern els té acostumats a no acatar les propostes que s’aproven en el Consell Plenari, i li demana un 
esforç més gran en transparència pel que fa a l’activitat dels serveis socials. Opina que, si no es fa aquest 
esforç, no val la pena presentar l’informe, tenint en compte que, a més, la proposició no obligava a 
presentar-lo en el Consell Plenari, sinó en l’òrgan que el Govern considerés més adient. 

 Assenyala que, de les dades que sí que recull l’informe, se’n desprèn que hi ha un augment de les 
necessitats socials bàsiques, tant pel nombre de persones ateses com per la mitjana de dies d’espera. A 
més, remarca que sembla que el temps d’espera de 15 dies és la mitjana de tota la ciutat, segons se’ls va 
dir en la Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social. Manifesta que, des del Grup del 
PP, creuen que són massa dies i que s’hauria d’arribar, com a mínim, a l’objectiu de cinc dies laborables, 
tenint en compte que es tracta de necessitats bàsiques que cal atendre amb urgència. 

 D’altra banda, opina que l’augment del nombre de persones que pernocten al carrer de 55 a 80 és 
una dada que mereix una explicació sobre l’atenció que s’ofereix a aquestes persones. Així mateix, es 
refereix al fort increment del nombre de persones grans que estan ingressades en serveis especialitzats, 
com el Servei d’Atenció d’Urgències a la Vellesa o el programa Respir, on pràcticament es duplica el 
nombre de persones ateses. 

 Remarca que no poden dir res respecte a les persones cuidadores, l’atenció que s’ofereix a les 
persones sense sostre, o les persones grans que han accedit o esperen una plaça de residència pública. 
Afirma que, per tant, són moltes les qüestions que queden pendents per la falta d’informació qualitativa i 
quantitativa d’aquest informe. 
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 El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs. 

 La consellera Sonia Reina expressa literalment el següent: «Antes de dar las gracias al regidor por 
el cuadro que nos ha presentado a modo de informe, quería hacer dos matizaciones respecto a lo que ha 
manifestado el Sr. Castellana de ERC. Por un lado, en España no existen presos políticos, se llamen 
Cuixart, se llamen Sánchez, o se llamen Otegi. En España, que es un estado de derecho y democrático, 
cuando alguien presuntamente comete un delito, se inicia un procedimiento judicial penal en el que se 
pueden acordar unas medidas cautelares como el ingreso en prisión. Bueno, Millet también, pero ustedes 
son socios del gobierno de Convergencia, bueno, PDeCAT. Y luego, le quería hacer otra puntualización, y 
ahí le voy a echar un cable al Gobierno, y es que habla usted de las residencias y de que precisamente 
ahora que ha intervenido el Estado español la Generalitat de Cataluña por cometer un golpe al Estado de 
derecho, resulta que ustedes tenían un presupuesto para residencias. Le recuerdo: la Sra. Dolors Bassa, 
consellera de ERC, manifestó en el Parlament que ni un euro per a residències, ni un euro per a totxo de 
residències. 

 Yo ahora sí, voy a pasar a hablar del informe de los servicios sociales. Yo coincido con el Sr. 
Castellana y con la Sra. Casanova, del PP, en el sentido de que esto no es un informe, es un cuadro de 
Excel en el que hay una serie de datos, pero no podemos valorar la acción de gobierno porque, aparte de 
los datos, no sabemos exactamente qué es lo que se está realizando. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer 
son una serie de preguntas para ver si en el turno de réplica me pueden contestar. 

 El tiempo de espera, que se incrementa entre la primera visita, en la media de visitas, de 10 días a 
15 días, 5 días puede parecer poco, pero para personas que están en una situación y para los usuarios de 
los servicios sociales puede ser demasiado tiempo, me gustaría saber si se ha hecho algún tipo de 
actuación por parte de este Gobierno para reducir estos cinco días de espera que se han incrementado. Lo 
digo porque es un informe de enero a junio, estamos a finales de octubre, e imagino que habrán tomado 
algún tipo de medidas para solucionarlo. 

 Igualmente, a pesar de que se incrementan los usuarios de los servicios sociales, por lo que se 
puede dar una circunstancia de que se tuvieran que aumentar el número de plazas de «Àpats en 
companyia», veo que siguen siendo los mismos en el 2016 que en el 2017, 35 al mes. La pregunta es si 
esto se debe a que no hay incremento de la demanda de este servicio o, simplemente, porque el Gobierno 
considera que no procede incrementar y las razones de ese no incremento. 

 Igualmente, me gustaría preguntar, porque ya que tenemos bastante inactivo tanto Casa Gran como 
este Distrito, debido a diversas circunstancias, el 5 de octubre salió una noticia que decía que en los PIAD, 
los puntos de atención directa e información a las mujeres, se eliminaban las visitas sin cita previa, los que 
venían directamente sin cita previa, pasando a ser la atención únicamente mediante cita previa. Me gustaría 
saber a qué se debe este cambio y cuánto tiempo de espera hay desde que se pide la cita hasta que se 
tiene la cita. 

 Y luego me gustaría saber también, en cuanto al tema de las residencias, simplemente se nos 
manifiesta el hecho de que hay casi 6.000 personas en lista de espera en residencias de gent gran, si estas 
6.000 personas en lista de espera, su lista de espera es para un mes, para un año, para cinco años o para 
cuándo. Ya sé que no es competencia exactamente del Gobierno, pero si tienen ese dato, por lo menos. 

 Y también me gustaría pedir que se volviera a reunir, como ha manifestado el Sr. Joan Hernández, 
la Comisión Sociosanitaria y que se volviera a poner en el orden del día el tema de la Residencia 
Montnegre.» 

 El president dona la paraula al conseller Èric Manzano, del Grup Municipal Demòcrata. 

 El conseller Èric Manzano agraeix l’informe de Drets Socials i l’explicació del regidor. Explica que 
agraeixen també que en aquest informe s’hagin inclòs les variacions interanuals, així com moltes dades que 
no figuraven en l’últim informe. D’altra banda, manifesta que agrairia que les preguntes que va fer en l’última 
Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social en nom del seu grup li fossin contestades 
per escrit. 

 El president dona pas al torn de rèplica del regidor, Sr. Agustí Colom. 

 El regidor del Districte diu al Sr. Joan Hernández que ja han iniciat el treball per poder oferir 
activitats a les persones residents de la Residència Montnegre. Explica que justament fa pocs dies aquestes 
persones han pogut assistir al concert d’havaneres que es va fer amb motiu de la Festa Major amb l’ajuda 
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de voluntaris del Banc Solidari, i que la residència forma part de les entitats que participen en els horts que 
s’acaben d’inaugurar a la Colònia Castells. 

 Pel que fa a la valoració que aquest document no és un informe, afirma que li fa l’efecte que aquest 
és el tipus de comentari que fa algú quan no sap què dir. Remarca que l’informe ofereix dades contrastades 
d’un període respecte a un altre, que és l’important, i que ell n’ha fet una valoració en presentar l’informe. A 
més, opina que cada conseller té prou criteri per fer les valoracions oportunes a partir de les dades. D’altra 
banda, assenyala que, com es pot comprovar al web de l’Ajuntament de Barcelona, resulta difícil desglossar 
les dades estadístiques per districtes, tot i que es va avançant en aquest aspecte. 

 Explica que el sobta que la Sra. Casanova digui ara que no vol aquest informe, quan en altres 
sessions demanava la seva presentació en el Consell Plenari. Afirma que, en tot cas, recull totes les idees 
que s’han aportat, ja que segur que l’informe es pot perfeccionar. Destaca, però, que aquest informe dona 
molta informació que es pot exportar i que permet analitzar la realitat del districte, que és el que a tots els 
interessa. 

 El president dona pas al segon torn de paraula dels grups. 

 El conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP, manifesta que, atès que el regidor s’ha 
quedat sense temps per contestar les seves preguntes, se’ls respongui quan sigui oportú què farà el 
Districte per commemorar el Dia Internacional del Cuidador/Cuidadora Internacional, que recorda que és 
una iniciativa que va portar la CUP al Consell Plenari, així com la qüestió relativa al trasllat d’ajuts a l’Oficina 
d’Habitatge. 

 D’altra banda, se suma a la petició que la Comissió Social i Sanitària, que està aturada, es pugui 
convocar properament. 

 El conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC, assenyala que les declaracions a les quals 
ha fet referència la Sra. Reina parlaven de la construcció de residències. En aquest sentit, explica que la 
construcció és una política a llarg termini perquè requereix uns procediments administratius de licitació i 
d’adquisició de sòls, entre d’altres, i que, atès que es tracta d’un tema urgent, el que s’està treballant és la 
concertació de places, que són els 8,5 milions d’euros que el seu grup vol saber com acabaran. 

 Insisteix que els agradaria conèixer la situació social que hi ha al districte més enllà de les dades 
que aporta el departament que porta Drets Socials, ja que hi ha moltes dades d’afers socials que porta la 
Regidoria d’Habitatge o altres regidories que no depenen de l’Àrea de Serveis Socials. 

 La consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, aconsella al regidor que consulti l’acta 
del plenari anterior, on veurà que la proposició plantejava que es presentés l’informe en l’òrgan que el 
Govern considerés més adient. Demana que es faci un informe complet, ja que el Govern té les dades 
necessàries per poder-ho fer. 

 La consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs, expressa literalment el següent: «Solamente 
quería matizar una cosa al Sr. Castellana. Me parece muy bien que ahora vengan con ese presupuesto; se 
han gastado 400 millones en un presupuesto opaco que ya lo puso de manifiesto nuestro diputado Carlos 
Carrizosa. 400 millones en informática, que ahora están en investigación en la instrucción 13 de Barcelona, 
y veremos dónde han ido a parar esos millones que podían haber destinado a residencias.» 

 El conseller Èric Manzano, del Grup Municipal Demòcrata, manifesta que no té res a afegir.  

d) Informe del regidor del Districte 

 El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, assenyala que és obligat iniciar l’informe referint-se a la 
situació política que viu el país i, per tant, la ciutat i el districte de les Corts, tal com ho demostra la mateixa 
dinàmica del Consell Plenari, que estava convocat per al passat 3 d’octubre, dia en què va tenir lloc una 
jornada d’aturada de país. Recorda que els grups municipals que conformen el Govern de la ciutat, així com 
altres grups, van decidir donar suport a la convocatòria i, en aquest sentit, interrompre l’activitat política 
institucional habitual d’aquell dia. 

 Afirma que la violència exercida per part de les forces policials en la jornada de l’1 d’octubre 
requeria una condemna ferma i enèrgica. Manifesta que van viure de ben a prop la desproporcionalitat en 
l’ús de la força a l’escola Pau Romeva, al barri de Sant Ramon, i a l’institut Joan Boscà, al barri de 
Pedralbes, dos centres que van patir les conseqüències de l’actuació policial, amb persones ferides i 
destrosses materials. Explica que ell va ser testimoni directe del desplegament policial a l’escola Pau 
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Romeva i va poder veure’n les conseqüències a l’institut Joan Boscà en els primers instants. Expressa el 
seu suport i el de la Regidoria en general a les persones ferides, als equips docents i als nens i nenes, que 
remarca que l’endemà no van deixar de preguntar-se quin mal havia fet la seva escola per haver estat 
maltractada d’aquella forma. 

 Afirma que les escoles han estat una víctima més de tot plegat. Assenyala que, de fet, hi ha qui 
preconitza des de fa temps, per obtenir rèdits polítics, l’eliminació de la immersió lingüística i la seva 
substitució per l’ensenyament en cadascuna de les llengües maternes, segregant així els nens i nenes en 
funció de la llengua. Opina que l’error social més gran en el qual es podria incórrer al país seria haver 
promogut la fractura social que significaria trencar la societat en dues comunitats lingüístiques. Afirma que 
aquest és, precisament, el gran error i el gran risc actual: el trencament social per la meitat a Catalunya, 
configurant dos pols irreconciliables i totalment oposats. Opina que pensar que les grans decisions, aquelles 
que signifiquen un canvi substancial de l’statu quo, es poden decidir per la meitat més u de la població és un 
error, ja que els canvis socials i polítics de gran envergadura requereixen majories socials significatives. 
Afirma que, de la mateixa manera, és un error considerable suposar que es pot sotmetre la voluntat d’un 
conjunt significatiu de la ciutadania. En aquest sentit, remarca que ha quedat demostrat que l’immobilisme, 
lluny de resoldre les situacions, fa que s’agreugin a mesura que passa el temps. 

 Manifesta que alguns han insistit que calia donar pas a la política i que l’alcaldessa ha destacat 
entre aquelles persones que no han deixat de reclamar diàleg. Assenyala que és manifest que 
l’unilateralisme no ha tingut capacitat d’obtenir reconeixement internacional, com també ho és que Europa i 
el món han rebutjat els excessos policials i el reduccionisme judicialitzador del Govern central. Afirma que 
mantenir en presó preventiva Jordi Cuixart i Jordi Sànchez resulta inacceptable; que parlar de possibles 
delictes que impliquen violència, com avui ho ha fet el fiscal general de l’Estat, resulta incomprensible, i que 
haver suspès l’autogovern de Catalunya és totalment rebutjable. 

 Remarca que en aquest procés hi ha moltes coses en joc, entre altres la reputació democràtica tant 
de Catalunya com de l’Estat espanyol. Explica que la ferma voluntat de defensar les institucions pròpies, 
començant per les locals i l’autogovern de Catalunya, avui suspès per l’aplicació de l’article 155 per part del 
Govern de l’Estat, els ha portat a rebutjar des d’un bon principi l’aplicació d’aquest article. Afirma que, no 
obstant això, la convocatòria d’eleccions en el marc de l’article 155, i el que sembla una acceptació a 
presentar-s’hi per una part significativa de les forces polítiques catalanes, ha obert noves perspectives 
polítiques per intentar sortir de l’atzucac actual. 

 Opina que, ara més que mai, cal intel·ligència, realisme i responsabilitat, tant en el Govern central 
com en el conjunt de forces catalanes i de l’Estat. Recorda que avui més de 1.800 empreses han traslladat 
la seva seu social fora de Catalunya; que està caient significativament el consum, tant a l’interior com en les 
exportacions a la resta de l’Estat i a l’exterior, incloent-hi el turisme, i que s’estan alentint les inversions. A 
més, assenyala que la inestabilitat i la incertesa generades no només afecten l’economia, sinó també les 
percepcions i els sentiments dels ciutadans i ciutadanes, així com la cohesió social. 

 Remarca que això succeeix quan tot just s’estava recuperant el pols de la ciutat després de la pitjor 
crisi econòmica de la història recent. Manifesta que, per això, és voluntat d’ell com a regidor i del Govern 
seguir actuant en l’espai de la quotidianitat i de l’acció política que du a terme el Districte per millorar les 
condicions concretes de la vida dels seus veïns i veïnes, malgrat l’actual situació d’excepcionalitat. En 
aquest sentit, recorda que, malgrat totes les dificultats, van tirar endavant la Festa Major amb les entitats 
organitzadores. 

 Així mateix, exposa tot un seguit d’actuacions entorn de l’Espai d’Inclusió: la realització d’unes 
jornades de treball de preparació de la jornada del 30 de novembre; l’inici del segon curs de la primera 
promoció del curs de formació de nois i noies amb discapacitat intel·lectual per ser monitors de lleure i 
d’esport; i la campanya «Nadal inclusiu», que es presentarà el 23 de novembre en l’acte d’encesa de llums. 
A més, afirma que estan concretant amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat els convenis per 
poder disposar dels dos pisos de transició a la vida independent.  

 Manifesta que també han presentat fa pocs dies els acords assolits en el marc de la taula de 
convivència al voltant del Barça, que suposen una campanya conjunta de millora del civisme els dies de 
partit, amb millores substancials pel que fa a qüestions de neteja, de seguretat i de mobilitat. 

 Destaca, també, que per fi s’ha inaugurat a les Corts el camí escolar. Explica que dona la casualitat 
que l’any 2000, quan ell era membre de la junta de l’AMPA a l’escola dels seus fills, s’iniciava el camí 
escolar a l’Esquerra de l’Eixample, que era dels primers a la ciutat. Manifesta que avui, 17 anys després, 
quatre escoles del districte (Lavínia, Duran i Bas, Barcelona i Les Corts) gaudeixen d’aquest camí escolar, 
que fa que els nens i nenes puguin gaudir de més autonomia i seguretat. A més, recorda que el treball del 
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camí escolar és també una manera de cohesionar aquests nens i nenes amb el comerç de proximitat i amb 
els veïns i les veïnes. Afirma que, per tant, han assolit una millora substancial que esperen que es pugui 
ampliar a la resta d’escoles. 

 Explica que ja s’han fet les obres d’enderrocament a l’Espai Jove i al gener començaran les obres 
per disposar d’aquest espai. D’altra banda, afirma que han iniciat també el procés de retirada de les plaques 
franquistes al districte, que són una quarantena, segons el cens que es va fer. Manifesta que es procedirà a 
retirar-les abans de finals d’any, excepte en dues comunitats de veïns, ja que una n’ha negat la retirada i 
l’altra ha demanat més temps per decidir-ho. 

 Afirma que també han començat ja la licitació de les obres de millora dels carrers i l’espai públic que 
configuren la superilla de Sant Ramon i Maternitat, i que les obres de la Biblioteca Montserrat Abelló estan 
ja en la darrera fase i el 8 de novembre hi faran una visita amb les entitats del barri perquè puguin veure’n 
l’estat. 

 Explica que durant aquest any s’han atès a la ciutat més de 10.000 llars afectades per pobresa 
energètica, que són unes 400 entre les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Destaca que aquestes actuacions en el 
conjunt de la ciutat han permès evitar 4.000 talls de subministraments bàsics a les famílies de Barcelona. 
Assenyala que, per tant, l’informe que han presentat abans té un caràcter agredolç, perquè d’una banda 
constata quina és la realitat que es viu al país i a la ciutat, però, de l’altra, hi ha el desig de treballar 
conjuntament per poder millorar dia a dia les condicions de vida dels veïns i veïnes. 

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

 El conseller Marc Faustino recorda que els passats 3 i 5 d’octubre es va convocar el Ple del 
Districte, però que el seu grup, en solidaritat amb la repressió viscuda durant el diumenge 1 d’octubre, va 
aturar la seva activitat institucional i es va afegir a la vaga general del 3 d’octubre i a la celebració de les 
Cortsenques d’Honor del 2017 el 5 d’octubre. 

 Manifesta que la Festa Major va tornar a ser un èxit a les places i carrers. Felicita les comissions de 
festes per la gran feina que fan, i destaca l’èxit del Festival d’Animació Infantil Oriol Canals. 

 Així mateix, destaca l’obertura de l’hort comunitari del carrer Montnegre com una reivindicació 
finalment satisfeta dels grups de persones que l’han demanat al llarg de molt temps al barri. 

 Manifesta que troben a faltar que l’equip de govern els informi de les seves accions. Assenyala que 
la inauguració del camí escolar, la campanya conjunta de civisme amb el Barça o el procés de retirada de 
plaques franquistes són accions de les quals s’han assabentat per les xarxes socials, i demana que siguin 
explicades als grups municipals. 

 Explica que el setembre de 2016 els grups municipals van rebre una invitació per a l’acte d’inici del 
curs escolar, mentre que el 2017 no l’han rebut. Pregunta a què es deu això. 

 Finalment, pregunta quina és l’opinió del Govern sobre la xerrada que va fer Finques Forcadell a La 
Caldera, ja que creuen que una fàbrica de creació de dansa no és el lloc més adequat per fer una xerrada 
sobre el mercat immobiliari. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana manifesta que vol insistir, en aquest punt de l’informe del regidor, que 
hi ha presos polítics, i que, de fet, n’hi ha més de dos a l’Estat espanyol. Exigeix la llibertat de Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart, als quals se’ls imputen delictes que impliquen violència, quan precisament el que van fer el 
dia que se’ls imputen els fets van ser crides al pacifisme i a finalitzar la concentració, animant la gent a anar 
a dormir a casa seva. 

 Manifesta que és evident que actualment es viu una situació de plena anormalitat democràtica. 

Explica que avui s’ha donat a conèixer l’informe de la Fiscalia, òrgan del poder judicial, per la querella de 

rebel·lió i sedició contra el Govern, i que el títol de l’arxiu que ha enviat la Fiscalia als mitjans de 
comunicació era «Más dura será la caída». Afirma que això demostra que a l’Estat espanyol no hi ha 

separació de poders. 

 Assenyala que, més enllà d’aquesta situació de plena anormalitat, cal recordar que hi ha un 
moviment pacífic que va començar a manifestar-se de manera multitudinària als carrers de Barcelona l’any 



 

19 
 

2010 i que, en més de set anys de manifestacions amb milions de persones al carrer, no ha passat mai res. 
Remarca que, en canvi, en les manifestacions de l’anomenat sector constitucionalista que s’han fet a partir 
del 8 d’octubre d’enguany hi ha hagut agressions nazis, escoles atacades, com l’escola CIC, i atacs als 
Mossos i a altres instàncies, com bars o periodistes.  

 Manifesta que la reflexió que ells fan de tot plegat és que cal seguir treballant i lluitant en l’àmbit de 
país per tornar a la normalitat democràtica, que és obeir el mandat del poble que democràticament es va 
expressar el 27 de setembre i el passat 1 d’octubre. 

 Pel que fa a l’àmbit municipal, assenyala que el partit mare en l’àmbit de l’Estat d’un dels dos partits 
que conformen el Govern ha donat ple suport a l’aplicació de l’article 155 i, per tant, a l’intent de 
desmantellament de les institucions catalanes. Remarca que, de fet, aquest partit ja va donar suport a 
l’article 135, que consagra l’austeritat com a política gairebé rectora de l’Estat espanyol. Explica que, per 
tant, creuen que en l’àmbit municipal hi ha un espai polític que genera una contradicció massa important. 

 En relació amb l’àmbit de districte, manifesta que el seu grup ha estat treballant intensament, tant al 
Parlament com amb totes les institucions que alguns han decidit que ja no valen en un projecte d’institut 
escola per sortir de l’atzucac en què s’havia entrat amb el tancament progressiu de l’escola Ausiàs March, 
de manera que, amb els dos equipaments de Numància-Anglesola i l’escola Ausiàs March, es pogués 
engegar un nou projecte d’institut escola que revitalitzés l’educació pública al districte. Afirma, però, que no 
saben com està aquesta qüestió, ni els terminis d’execució de les expropiacions del solar del carrer 
Anglesola. Assenyala que, tenint en compte que arribarà un moment en què a Can Rosés no hi cabrà ningú 
més, no saben com s’acabarà de fer tot això. 

 Explica que una cosa que volen remarcar en aquesta exposició és que tant la Festa Major com l’1 
d’octubre tenen un component en comú ben clar: que és la gent qui tira endavant el país. Afirma que les 
institucions han de donar suport, ajudar, treballar i posar-se al servei de la gent, però que al final és la gent 
qui, en col·laboració amb les institucions, és capaç de fer coses tan grans com la Festa Major o com 
l’1 d’octubre. Destaca que, tot i que no hi havia d’haver urnes, col·legis electorals, paperetes ni cens, es va 
aconseguir tirar endavant una fita com organitzar un referèndum d’autodeterminació amb la col·laboració del 
Govern, del Parlament i de molts milers de persones. 

 Manifesta que també volen destacar projectes que s’han comentat com l’Espai Jove i l’hort 
comunitari, que els semblen iniciatives positives per revitalitzar el teixit associatiu i són reivindicacions 
històriques. 

 Per acabar, pregunta a què es deu el sobrecost que ha tingut la construcció de la Biblioteca 
Montserrat Abelló, un projecte que prové del mandat anterior i que s’ha acabat executant aquest any. 
Explica que aquesta biblioteca tenia un pressupost d’una mica més de 4 milions d’euros (sense IVA) i s’ha 
acabat executant per més de 5 milions d’euros (sense IVA). 

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

 La consellera Míriam Casanova explica que li ha semblat que ja s’entrava en el tema de les 
proposicions idèntiques de les tres formacions que defensen la independència de Catalunya. 

 Afirma que ja no és moment de seguir enfrontant, dividint i radicalitzant la gent, perquè la situació 
social és molt greu i el que falten són propostes per a la cohesió, per donar confiança i per ser legals i 
lleials. Opina que cal intentar tenir propostes per resoldre les situacions, i no pas per generar encara més 
foc. D’altra banda, demana un informe a Serveis Jurídics per conèixer les conseqüències jurídiques en 
l’àmbit retributiu i laboral del fet que alguns consellers i conselleres no van complir les seves obligacions 
d’assistència al Consell Plenari els dies 3 i 5 d’octubre, motiu pel qual es va haver de suspendre. Assenyala 
que quan es falta a la feina, encara que sigui pel dret a vaga, això té unes conseqüències i vol conèixer 
quines són en aquest cas concret. 

 Pel que fa al districte manifesta que, en primer lloc, vol donar les gràcies al personal del Districte per 
la coordinació i la gestió de la Festa Major de les Corts, i a les entitats que hi han participat fent actes per al 
gaudi dels veïns i veïnes. 

 Respecte als plans urbanístics, recorda que el Govern de l’alcaldessa Colau ha canviat les fases 
d’expropiació de la Colònia Castells, de manera que es preveu que a finals d’any les famílies afectades de 
la primera fase es reallotgin a l’edifici d’Entença amb travessera de les Corts, que va ser construït en el 
mandat anterior. Explica que, en vista que no s’ha fet la licitació de la vorera, que està destrossada, es 
plantegen si el reallotjament es farà a finals d’any o el 2018. Pregunta quan està previst l’enderrocament de 
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les cases que quedaran buides, i si es preveu començar a construir la zona verda de la Colònia Castells, ja 
que es van gastant diners per donar-li un ús provisional, quan ja s’haurien d’estar plantejant construir-hi la 
zona verda. Manifesta que es pregunta si potser només es vol fer el procés participatiu per dissenyar 
aquesta zona verda. També pregunta si el Govern té previst, en el que queda del mandat, començar a 
construir el nou edifici de reallotjament per als veïns afectats de la segona fase. 

 Quant al pla urbanístic d’Europa-Anglesola, explica que el Govern del Districte els va informar en 
una reunió que podien caldre fins a tres anys per construir i posar en funcionament l’escola d’Europa-
Anglesola des del moment en què es reallotgin les famílies afectades pel pla urbanístic. Remarca que 
l’edifici de reallotjament ja està fet, però que ara sembla que falta un acord entre l’empresa constructora i les 
famílies afectades perquè finalment es puguin reallotjar i, a partir d’aquí, començar a licitar i construir 
l’escola. Adverteix que van molt justos de temps, tenint en compte que d’aquí a tres anys caldrà donar 
sortida als nens i nenes que acabin l’etapa a la Biblioteca Can Rosés. Explica que, per tant, no entenen per 
què el regidor i el Districte no estan duent a terme una activitat mediadora per intentar arribar a un consens 
entre l’empresa constructora i les famílies afectades, de manera que es pugui tancar ja aquesta primera part 
del pla i es pugui començar a construir l’escola. Afirma que, si no, encara es trobaran que l’escola Ausiàs 
March, que el Govern vol tancar progressivament, els servirà per resoldre aquest problema futur. 

 Assenyala que els problemes de convivència són un altre tema que els preocupa molt. Explica que, 
de la mateixa manera que sembla que el Govern del Districte no vol intervenir entre les parts afectades pel 
pla d’Europa-Anglesola, no veuen tampoc que el Govern dialogui, mitjanci i conciliï en una sèrie de 
conflictes, com el que hi ha entre les comunitats de veïns dels carrers Galileu i Remei amb l’Arquebisbat pel 
projecte de la residència. Afirma que a ella no li sembla suficient que el Govern del Districte hagi enviat una 
carta a l’Arquebisbat dient que, si vol canviar l’ús de l’edifici, s’ha d’iniciar novament l’aprovació del pla 
especial, sinó que ha de mitjançar i intentar trobar una solució al conflicte. Es refereix també a altres 
conflictes: el de la comunitat de veïns de Mejía Lequerica i Gran Via de Carles III amb l’empresa que és 
propietària dels antics tallers, el de les comunitats de veïns que estan afectades pels actes incívics als 
Jardins d’Ernest Lluch, i el de les comunitats de veïns i els clubs de cànnabis, amb dos casos molt greus: el 
del carrer Bordeus i el de travessera de les Corts. Afirma que, per si per això no fos suficient, resulta que el 
Govern ha creat un altre problema, que és el que es va viure amb la comunitat educativa i que va culminar 
amb l’anunci de tancament de l’escola Ausiàs March sense cap informe justificatiu. 

 Finalment, manifesta que celebren l’inici dels camins escolars.  

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

 La consellera Sonia Reina manifesta literalment el següent: «No vamos a dejar de sorprendernos 
hoy con la utilización del Consell Plenari de un distrito, de un barrio de Barcelona, como es el de Les Corts, 
para seguir hablando del monotema. Vamos a ver, esto no es un informe del regidor, es un discurso político 
sobre un tema concreto que nada tiene que ver con la gestión del distrito. Evidentemente que ha habido 
incidentes en dos escuelas y que es, no triste, no, lo siguiente, para esta sociedad y para este distrito todo 
lo que ocurrió, sí. Pero no olvidemos de dónde viene esta situación. Porque si vamos a entrar a hablar de 
este tema, recordemos que el golpe al Estado de derecho y a la democracia se perpetra el 6 y 7 de 
septiembre en el Parlament de Cataluña, y se perpetra por el PDeCAT, ERC y la CUP. Y en ese momento 
es cuando se inicia una deriva a la que nos han lanzado estos tres partidos únicamente y exclusivamente 
para imponer una ideología. 

 El 1 de octubre se realizó un hecho que no solamente estaba… Presidente, si puede pedir que 
callen, porque entiendo que es importante…» 

 El president, davant algunes protestes del públic assistent, demana que es respectin les 
intervencions de tots els consellers. 

 La Sra. Reina segueix la seva intervenció: «Esto es un vivo ejemplo de lo que ha conseguido Junts 
pel Sí y la CUP en la sociedad catalana, que es no un riesgo, como decía el Sr. Colom, sino un hecho 
cierto, que es la fractura de la sociedad catalana. Y yo les pediría, de verdad que les pediría a ERC, al 
PDeCAT y a la CUP que dejaran de mentir a la sociedad, que dejaran de mentir a la gente diciéndole que 
es un movimiento de abajo a arriba, porque eso no es cierto. Es un movimiento planeado, con una 
estrategia muy concreta desde hace mucho tiempo, desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. 
Dejen ustedes de mentir a la gente en este sentido. 

 Y como seguiremos hablando de este tema, porque además hay tres proposiciones…» 

 El president torna a demanar respecte per les intervencions de tots els consellers. 
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 La Sra. Reina continua la intervenció: «Una apreciación a ERC: Fiscalía no es un órgano del poder 
judicial, Fiscalía es un órgano que depende del Ministerio, pero no es miembro del Consejo General del 
Poder Judicial, del Ministerio del Interior. No forma parte del Consejo General del Poder Judicial, que son 
los jueces y que tienen plena independencia en un Estado de derecho. Como etiquete o deje de etiquetar, 
no sabemos si además esa etiqueta que usted dice la ha puesto Fiscalía o ya venía de hecho en el 
disquete, que es material intervenido de las entradas y registros que se hicieron el 20 de septiembre. 

 En cuanto a lo que es propiamente el distrito, yo qué quiere que le diga, yo llevo aquí este marzo 
hizo un año, va a hacer dos años, y siempre oigo los mismos temas, y siempre están ahí y seguimos sin 
tener solución. El tema de la Colonia Castells, es verdad que se cambiaron las fases, pero la gente sigue sin 
estar en los pisos que se supone que estaban acabados, e hicimos una visita para verlos y demás. 
Seguimos sin saber qué va a pasar con el resto de las fases. No sabemos si hay presupuesto, si no hay 
presupuesto. 

 Está muy bien el tema del camí escolar, más que nada porque si dice que lleva 17 años proyectado, 
no deja de sorprenderme la lentitud de la Administración en hacer el diseño de un camí escolar, y a ustedes 

también les ha costado dos años llegar a él. 

 El plan Europa-Anglesola sigue estando exactamente igual durante todo este tiempo. 

 Quiero decir que da la sensación de que nos viene el regidor con toda su buena voluntad, imagino, 
nos suelta el discurso político y, de verdad, con cariño se lo digo, escuche usted más a Paco Frutos y 
menos a la Sra. Colau, de verdad. Creo que sacaría usted más argumentos a favor de la democracia y 
seguramente más claridad y menos ambigüedad en este tema. Pero me da esa sensación, no hay gestión 
de distrito, y cada vez nos encontramos con que se nos vende una historia para decir lo que no se hace. 
Espero que nos dé alguna explicación más de cuál ha sido la gestión del distrito en la réplica.» 

 El president dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego, del Grup Municipal Demòcrata. 

 La consellera Lídia Gàllego manifesta que, en primer lloc, el seu grup vol tenir un record per Jordi 
Cuixart i Jordi Sànchez, que s’han vist privats de llibertat, així com per totes les persones querellades, 
imputades i investigades del Govern de la Generalitat i del Parlament, i pels membres de la resta de les 
institucions legítimes de Catalunya. Remarca que aquest record ja parla de l’excepcionalitat del moment que 
ha comentat el regidor. 

 Explica que la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació volia posar llum, de manera 
pacífica i democràtica, a les demandes de la societat catalana. Afirma que la virtut de la democràcia és 
comptar vots i conèixer la voluntat de la majoria, i que els polítics n’assumeixin i gestionin el resultat. 
Assenyala que, tot i que no hi ha cap sistema perfecte, la democràcia és el menys imperfecte, com a mínim 
fins avui. D’altra banda, opina que tots els esculls que hi va haver per impedir el referèndum també van tenir 
una part molt positiva, en mostrar el millor de la societat catalana, una societat compromesa i fidel als seus 
valors i als seus principis. Manifesta que, per tant, volen expressar el seu profund agraïment i 
reconeixement a totes i cadascuna de les persones que van contribuir durant els dies previs a l’1 d’octubre i 
durant la mateixa jornada a fer possible que tants ciutadans poguessin dipositar el seu vot en una urna.  

 Explica que, tot i que tindran temps de parlar-ne més a bastament en la proposició que han 
presentat, volen agrair al regidor del Districte les mostres de suport que ha expressat per les escoles del 
districte i per les persones ferides. Afirma que, tanmateix, creuen que cal alguna cosa més. Assenyala que, 
per exemple, van trobar a faltar que se cedís algun local. En relació amb això, opina que el Govern, des de 
la seva equidistància i mantenint a qualsevol preu el pacte de govern amb el PSC, que és un ferm partidari 
de l’aplicació del 155, ha tingut una certa actitud d’asseure’s a «veure-les venir». Remarca, però, que quan 
un té aquesta actitud implícitament es posiciona. Pregunta què farà el Govern i com es posicionarà, ara que 
ja s’està aplicant l’article 155. 

 Pel que fa als temes que s’han tractat en l’àmbit de districte, manifesta que, en primer lloc, volen 
felicitar totes les entitats organitzadores de la Festa Major i tots els seus participants, que destaca que són 
els autèntics artífexs i protagonistes tant de la festa com de tirar endavant el país. 

 Afirma que és una bona notícia que s’hagi posat en marxa el camí escolar, i que tot el que siguin 
beneficis per a la comunitat educativa serà benvingut. Explica que també valoren positivament les obres per 
a l’Espai Jove, el procés de retirada de les plaques franquistes i la licitació del conjunt de les obres de 
millora dels carrers i l’espai públic. 
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 Pel que fa a la Biblioteca Montserrat Abelló, explica que ja tenen una data per visitar-la i que, 
després de l’endarreriment que ha patit la seva obertura, tenen ganes de veure-la i que aviat entri en 
funcionament. 

 Manifesta que es congratulen que l’Espai d’Inclusió avanci a bon ritme i que feliciten a tots els que hi 
participen activament i, amb constància i perseverança, tiren endavant els projectes que s’han exposat. 

 Finalment, pel que fa a la campanya conjunta de civisme entorn dels dies de partit del Barça, explica 
que els sembla una molt bona iniciativa que es reprenguin mesures d’aquest tipus per minimitzar l’impacte 
que provoca la gran afluència de gent al camp, sobretot en aquells casos en què la convivència amb l’entorn 
queda compromesa. 

 El president torna a donar la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom. 

 El regidor diu al Sr. Faustino que la xerrada de Finques Forcadell a La Caldera obeeix a un conveni 
amb l’ICUB. Pel que fa a la manca d’informació als consellers sobre la inauguració del camí escolar, explica 
que és un error que van detectar a posteriori i que l’assumeixen, tot i ser aliè. 

 Assenyala que alguns consellers li han retret que repetís els mateixos temes, quan ell no ha parlat ni 
de la Colònia Castells, ni del pla d’Europa-Anglesola, ni del carrer Remei, sinó de temes totalment nous 
sobre els quals no s’havia parlat en els darrers dies. 

 En relació amb la Colònia Castells, manifesta que s’està avançant a molt bon ritme. Respecte a la 
vorera, explica que el Districte s’ha compromès a ocupar-se d’asfaltar-la i urbanitzar-la per tal d’assegurar 
que es compleixin els terminis, de la mateixa manera que ja fa temps el Districte va impulsar que 
l’Ajuntament comprés l’edifici. Afirma que en aquests moments està previst el compliment dels terminis 
sobre aquestes qüestions. 

 Opina que totes les consideracions que s’han fet sobre el projecte d’institut escola, o el pla 
d’Europa-Anglesola, estan fora de context. Explica que no entén que es dubti del treball que estan fent, 
quan el mes passat van explicar en una reunió amb els grups quina era l’evolució de totes i cadascuna de 
les actuacions que es duen a terme. Remarca que els grups coneixen les dificultats que hi ha, però també el 
treball que s’està fent des del Districte perquè als carrers Europa i Anglesola es resolgui un tema que no 
s’hauria d’haver plantejat mai quan es va fer el pla urbanístic. Destaca que no només estan fent una tasca 
de mediació, sinó que estan forçant que els operadors actuïn. Opina que, per tant, no es pot posar en dubte 
que l’actuació que s’està fent des del punt de vista de la viabilitat de l’escola està perfectament assegurada. 
A més, remarca que aquesta és una de les dues escoles d’aquest tipus que hi ha a la ciutat i que s’està fent 
la redacció del projecte executiu des de l’Ajuntament. Assenyala que, per tant, no es veu afectada per la 
situació que podria tenir la Generalitat. 

 Respecte al carrer Remei, afirma que, si hi ha una proposta de canvi d’ús i una disminució 
significativa de les alçades, és pel treball conjunt dels veïns i veïnes, la Fundació Sant Josep Oriol i el 
Districte. 

 Pel que fa a les observacions que s’han fet sobre l’informe, manifesta que és evident que el regidor 
té la capacitat de fer l’informe que creu convenient. Afirma que avui no es pot parlar del districte sense 
entendre el context més general que es viu actualment perquè els afecta profundament. Remarca que els 
ajuntaments democràtics també van ser fruit de la lluita que hi va haver per a la recuperació de totes les 
institucions, ajuntaments i Generalitat. Manifesta que lamenten molt que, després de quaranta anys, avui 
estiguin en una situació de degradació respecte a aquella situació. Assenyala que ha intentat ser mesurat 
en la valoració que ha fet perquè creu que és el que li correspon, però que ha de dir les coses com són. En 
aquest sentit, subratlla que no són equidistants i no estan en els «grisos» que hi ha entre el blanc i el negre, 
sinó en els «colors». Afirma que estan en la mateixa situació que es va plantejar quan hi havia les 
retallades, en la qual semblava que no hi hagués alternativa. Remarca, però, que sí que hi ha alternatives: a 
una declaració unilateral, hi ha una declaració pactada; a una judicialització, hi ha una sortida política. 
Explica que el que han plantejat és que cap de les dues alternatives que ha situat cadascun dels dos 
bàndols com a única alternativa és possible. Assenyala que la demostració d’això és que de la mateixa 
manera que l’article 155, més enllà de tots els elements que han rebutjat, ha acabat buscant una sortida 
política, que són les eleccions, han de reconèixer que el referèndum unilateral no ha tingut el reconeixement 
necessari ni les característiques que fan que doni resposta viable a les necessitats, inquietuds i demandes 
que té la població catalana. 

 Manifesta que, atès que hi ha alts càrrecs que han acceptat el seu cessament per l’aplicació de 
l’article 155, potser haurien de ser tots menys exigents amb els altres i intentar sortir-se’n conjuntament, 
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perquè s’està jugant també amb vides i projectes vitals de moltes persones. Destaca que l’alcaldessa de la 
ciutat ha estat de les primeres a intentar contribuir a trobar una sortida a aquest atzucac. 

 El president dona pas al segon torn de paraula dels grups. 

 El conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP, remarca que el Ple és el màxim òrgan de 
representació del districte, i no pas un òrgan de gestió burocràtica. Manifesta que, per tant, es un espai on 
cal debatre el model de ciutat i el model de país. 

 Assenyala que ha fet diverses preguntes i no se n’ha respost cap. Demana al regidor que, com a 
mínim, respongui la pregunta sobre la xerrada de Finques Forcadell sobre el mercat immobiliari, atès que ha 
dit que obeeix a un conveni amb l’ICUB però no ha expressat cap opinió. Explica que ell no busca que La 
Caldera se’n vagi de les Corts, sinó que només demana l’opinió del Govern sobre el fet que en aquest espai 
es faci una xerrada d’aquest tipus, sigui qui sigui qui gestioni La Caldera.  

 El conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC, recorda que ha fet dues preguntes que no 
s’han comentat, una en relació amb el projecte d’institut escola i l’altra en relació amb la modificació del cost 
de la Biblioteca Montserrat Abelló. Remarca que, independentment que aquest projecte l’executi BIMSA, cal 
entomar tots els temes que afecten el districte, sigui quina sigui l’àrea que els acabi gestionant. 

 La consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, opina que el regidor ha fet molta 
valoració sobre la situació política a Catalunya per quedar bé i, sobretot, per no parlar de la feina que es fa o 
s’ha de fer al districte. 

 Manifesta que és evident que un informe del regidor ha de parlar dels grans plans urbanístics, així 
com dels conflictes veïnals, de mobilitat i dels equipaments. Pregunta al regidor si es recorda de la 
residència per a persones grans i amb discapacitat. Afirma que hi ha molts temes que s’han de tractar de 
forma continuada, però que la valoració que fan és que al Govern del Districte hi ha molts estrategues 
polítics que saben molt de màrqueting, però no hi ha cap servidor públic. 

 La consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs, expressa literalment el següent: «Vamos a 
ver, en relación con la gestión del distrito, seguimos teniendo varios plenos sin medida de gobierno, 
seguimos sin tener escoles bressol en el distrito, que además fue una propuesta que se realizó tanto por el 
PP como por el Grupo de Cs, y seguimos sin tener, un año después, solución al tema. No hay una 
proyección sobre el turismo ni ningún plan de turismo en la ciudad y, por lo tanto, tampoco en el distrito. No 
han solucionado ustedes, o pasan por alto, tanto en la ciudad como en el distrito, el tema de las 
ocupaciones ilegales. Seguimos teniendo, tanto en Barcelona ciudad como en algunas concentraciones, el 
problema del llamado top manta, tampoco le han dado solución. Quiero decir que cuando yo me refería a 
que intenta con este discurso político tapar una serie… Ha habido un momento del informe en que ha dicho: 
“Tot just ens estàvem recuperant el pols de la ciutat després d’una crisi econòmica”, y entonces, claro, 
estamos en una situación de excepcionalidad provocada por quien la ha provocado, que sabemos 
perfectamente quiénes son los responsables, que son PDeCAT, ERC y CUP, y no por eso… O sea, durante 
todo este tiempo han tenido problemas con los comercios, problemas con el tema de las terrazas, 
problemas con restauración, problemas con el turismo. Tenemos un problema de turismofobia en Barcelona 
provocado por gente cercana a la CUP y por gente muy cercana a su propio Gobierno. Tenemos problemas 
con las ocupaciones ilegales, tanto en este distrito como en otros distritos de Barcelona. Quiero decir que no 
hay medidas de gobierno, no se está realizando nada. 

 Y para acabar, un apunte a la Sra. Gàllego. No se preocupe, votaremos, el 21 de diciembre, con 
garantías, con un censo, una sola vez por persona —no cuatro, cinco o seis veces—, y pueden ustedes 
presentarse, no hay problema. Gracias.» 

 La consellera Lídia Gàllego, del Grup Municipal Demòcrata, manifesta que el seu grup també 
considera que el Ple és el lloc on es debat el model de ciutat i, conseqüentment, de país. Afirma que cal 
entendre que el que passa a escala general afecta la gent i, per tant, n’han de parlar. 

 Remarca que ells sempre han demanat la sortida política i el diàleg a què s’ha referit el regidor, però 
que la resposta ha estat invariablement «no». Manifesta que per al seu grup és clar que el Grup Municipal 
de BComú és equidistant quan diu «ni DUI ni 155», i que és molt trist que sempre es demani l’esforç als 
mateixos i no s’exigeixi el mateix als altres. Lamenta que la violència excessiva i desproporcionada que hi 
va haver l’1 d’octubre i el fet que el soci de Govern la justifiqui no faci reconsiderar res al Govern. 
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 D’altra banda, opina que segurament és una il·lusió pensar, per la incertesa del moment, que el 
Procés s’ha acabat. A més, assenyala que les informacions no són prou precises respecte a si els membres 
del Govern han acatat o no el 155. 

 El president dona la paraula al regidor, Sr. Agustí Colom, per tancar el punt. 

 El regidor del Districte diu al Sr. Castellana que, tal com haurà pogut veure, l’expedient de BIMSA 
sobre la Biblioteca Montserrat Abelló conté totes les justificacions tècniques que expliquen l’increment de 
cost. Explica que ell es va mirar l’expedient de dalt a baix i hi va trobar tots els arguments tècnics que 
justificaven un increment, motiu pel qual va prendre la decisió de signar-lo. 

 Respecte al tema de la xerrada de les Finques Forcadell, explica que ell, com a regidor, és evident 
que en té una opinió, però que no és significativa. Afirma que, si considera que una cosa no és correcta, la 
seva obligació és canviar-la, i que si no ho fa és perquè l’ha assumit. Explica que aquesta xerrada estava 
inclosa en el programa i va prendre la decisió de no instar ningú a fer-hi cap canvi perquè entenia que hi 
havia hagut un acord i s’havia de respectar.  

 Diu a les Sres. Casanova i Reina que no és coherent que demanin que només es parli del districte i 
després es refereixin al top manta. A més, opina que dir que no s’ha fet res en matèria de turisme a la ciutat 
desqualifica les crítiques. En aquest sentit, afirma que, quan es reconeixen les feines, un es dota de 
credibilitat i, a partir d’aquí, pot criticar.  

 Diu a la Sra. Casanova que, des del primer dia que van entrar al Govern, han intentat resoldre molts 
dels «nyaps» que hi havia al districte, alguns dels quals venien d’anys anteriors, i que per tant no admet que 
es digui que no són servidors públics. A més, remarca que ho estan fent en un context que és fruit de les 
polítiques d’un Govern de l’Estat al qual fins i tot Europa li ha hagut de dir que utilitzi la política i no l’excés 
policial. Afirma que han de treballar en un context en què les lleis del Govern del partit de la Sra. Casanova 
els impedeixen tenir el personal necessari i la despesa necessària per poder treballar. Manifesta que, per 
tant, és el Govern del PP el que porta anys intentant reduir a la més mínima expressió el sector públic de 
l’Estat, de Catalunya i, especialment, dels organismes locals. En relació amb això, assenyala que l’informe 
que acaben de publicar els experts en finançament local reconeixen que Espanya és el país de tota la Unió 
Europea que té un menor nivell de despesa local. Afirma que, per tant, els servidors públics són tots els que 
en aquest marc intenten tirar endavant i donar els serveis, i que els fets desautoritzen constantment el que 
diu la Sra. Casanova. 

 Diu a la Sra. Gàllego que ells no només han apel·lat al diàleg, sinó que han intentat que hi fos. 
Opina que el PDeCAT acabarà buscant camins de diàleg perquè, al final, la política es va inventar justament 
per poder resoldre els conflictes a través del diàleg. A més, afirma que cal no confondre el fet que no agradi 
la posició d’algú amb l’equidistància. Manifesta que tenir un pacte amb el PSC al Govern no és ser 
equidistant, sinó que és una decisió que es va prendre al seu moment, de la mateixa manera que el PSC va 
decidir entrar al Govern. 

 Assenyala que vol acabar amb dues qüestions que s’havia reservat per al final. Recorda que van fer 
el reconeixement a les cortsenques d’honor del districte, la Sra. Dolors Estivill i la Sra. Mercè de la Torre, 
dins del marc de la Festa Major, així com el reconeixement de les diferents entitats homenatjades per la 
seva trajectòria amb motiu dels seus aniversaris. D’altra banda, destaca que, malgrat les dificultats, s’ha 
pogut fer la Festa Major gràcies al personal del Districte, a qui dona les gràcies per aquest treball.  

 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Portaveus extraordinària de data 2 d’octubre de 2017 
que APROVA la proposta de la Comissió de Govern de 18 de setembre de 2017 de 
designar com a cortsenques d’honor del districte de les Corts 2017 a les senyores Dolors 
Estivill i Mercè de la Torre. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, perquè 
exposi el tema.   
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 El regidor del Districte manifesta que és un honor per a tots els grups poder fer una vegada més 
aquest reconeixement a les dues persones del districte que van ser finalment escollides com a cortsenques 
de l’any. Assenyala que hi havia altres candidatures: dues de persones físiques, la Sra. Laia Palau i la Sra. 
Maria Reina Quirós, i una d’una entitat, l’Aula d’Extensió Universitària. Afirma que els congratula el fet que 
les quatre persones candidates fossin dones, cosa que demostra la rellevància que tenen les dones al 
districte. Assenyala que, segurament, es comença també a reconèixer una tasca que durant molts anys ha 
estat invisibilitzada, tal com recordava la pregonera de la Festa Major d’aquest any quan deia que només 27 
dels carrers del districte de les Corts tenen nom de dona i només hi havia hagut 7 pregoneres des dels anys 
vint fins ara. 

 Explica que la Sra. Dolors Estivill, que avui els acompanya, és una infermera especialitzada en 
treball de grup. Precisa que és voluntària del Banc Solidari de les Corts i impulsora del Grup 
d’Acompanyament al Dol, que ajuda moltes persones en moments difícils de pèrdua d’éssers estimats. 
Assenyala que aquest grup es va iniciar al Centre Cívic Riera Blanca, actual Josep Maria Trias i Peitx, i avui 
també es du a terme en altres centres culturals. Explica que la Sra. Estivill també col·labora amb els CAP de 
Maternitat i Montnegre.  

 Diu a la Sra. Estivill que li reconeixen i agraeixen tota la seva tasca. A més, destaca que el 
reconeixement de cortsenca té la particularitat que el fan els mateixos veïns i veïnes a través de les seves 
entitats. 

 Els assistents dediquen un aplaudiment a la Sra. Estivill.  

 Explica que la segona cortsenca d’enguany, la Sra. Mercè de la Torre, és presidenta de l’Associació 
Per l’Altre Cor Cremat de Barcelona – Ajut al Quart Món, fundada el 1994 per tal de conscienciar sobre la 
realitat de la marginació i recaptar fons destinats a entitats benèfiques que tenen com a objectiu projectes 
de promoció, educació i habitatge per a les famílies més necessitades de la ciutat. Afirma que la Sra. de la 
Torre participa activament al districte en l’àmbit cultural amb el Grup de Dones i moltes altres entitats. 
Destaca la seva tasca d’impuls i organització del Cicle de Clàssica al Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx i 
de coorganització del Concurs Internacional de Música de les Corts, que el 2004 va rebre la medalla d’honor 
de la ciutat de Barcelona. Afirma que aquest esdeveniment és una petita joia que tenen al districte i que, de 
fet, cada vegada que es fa, hi ha persones que els demanen que el mantinguin. Manifesta que, per tant, vol 
instar tots els grups a mantenir i impulsar aquest projecte, siguin quins siguin els futurs regidors del Districte. 
Assenyala que, tot i que la Sra. Mercè de la Torre no els acompanya, creu que també es mereix un calorós 
aplaudiment. 

 Els assistents dediquen un aplaudiment a la Sra. de la Torre. 

 Tot seguit esmenta les entitats que han fet anys i a les quals se’ls va fer un homenatge per la tasca 
que fan al districte: el Reial Club de Polo de Barcelona, amb 120 anys, fundat el 1897; el Col·legi Paideia, 
amb 60 anys, fundat el 1957; el Cercle d’Artistes Sords Units i l’Associació Esclat Propersones amb Paràlisi 
Cerebral, tots dos amb 40 anys i fundats el 1977; l’Associació Escalada i Excursionisme de les Corts, amb 
25 anys, fundada el 1992, i l’Associació de Companyies de Teatre de l’Auditori de les Corts, que va ser 
fundada fa 10 anys, el 2007. Destaca que totes aquestes entitats permeten mantenir la cohesió social i 
l’impuls cultural i d’associacionisme que són tan preuats per tots. 
 
 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino manifesta que es congratulen de l’elecció de les Sres. Dolors Estivill i 
Mercè de la Torre com a cortsenques de l’any i, per tant, ratifiquen l’acord de la Junta de Portaveus. Explica, 
però, que consideren que el procés d’elecció és millorable de cara a l’any vinent, ja que la participació de les 
entitats de les Corts ha estat poc activa. Afirma que creuen que l’equip de govern hauria de presentar una 
proposta de millora en aquest aspecte. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana felicita les Sres. Dolors Estivill i Mercè de la Torre. Explica que, 
després de l’exposició que ha fet el regidor del Districte, és gairebé impossible afegir-hi res més, però que li 
agradaria esmentar alguns aspectes que li semblen importants. 

 Assenyala que el reconeixement de la tasca de les dones en públic era fins fa poc molt complicat i 
encara continua sent-ho. Manifesta que li sembla una notícia molt positiva que les cares públiques tant de la 
pregonera de la Festa Major, la Sra. Anna Mujal, com de les persones candidates i escollides d’aquests 
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guardons siguin dones, i que cal seguir treballant per aprofundir en aquesta feminització de l’activitat pública 
del districte. 

 Pel que fa a les activitats concretes que duen a terme les homenatjades d’aquest any, destaca i 
agraeix que el Banc Solidari els convidés a tots a la seva assemblea general. Afirma que això els va 
permetre conèixer més a fons la gran tasca que fa aquesta entitat, tant amb els «Àpats en companyia» com 
amb el grup de dol i molts altres projectes. D’altra banda, felicita la Sra. Mercè de la Torre pel Concurs 
Internacional de Música, que genera nous talents musicals i els omple d’orgull que es faci al districte, així 
com per tota la feina que fa de caràcter més social. 

 El president recorda als consellers que han d’expressar el vot, i assenyala que entén que els dos 
grups que ja han intervingut voten favorablement la proposta. Tot seguit dona la paraula al conseller Xavier 
Cañigueral, del Grup Municipal del PP. 

 El conseller Xavier Cañigueral manifesta que és un orgull per a ell poder intervenir en aquest punt 
de reconeixement a les dues cortsenques d’honor d’enguany. Destaca que és un reconeixement no només 
a la trajectòria i a la tasca en benefici del districte de totes dues, sinó també a la manera com l’han 
desenvolupat i als valors que l’han guiat, valors que han de ser referents per a tots. 

 Afirma que tant la Sra. Mercè de la Torre com la Sra. Dolors Estivill són dues grans dones que han 
fet de la seva vida un exercici d’amor, de generositat i de servei als altres. Manifesta que, per tant, aquest 
reconeixement està més que justificat i hi votaran a favor. Assenyala que es volen referir també a les altres 
candidatures que hi havia, que estan convençuts que fan una gran tasca i que, per això, rebran aquest 
reconeixement en els propers anys. 

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

 La consellera Sonia Reina expressa literalment el següent: «Por si me olvido, el voto es favorable. 
Ya nos ratificamos en el acuerdo que se hizo en la Junta de Portavoces. Felicitamos y asistimos al acto de 
entrega de los premios del reconocimiento a los cortsencs i cortsenques de l’any, igual que a las entidades. 
A mí me resulta muy satisfactorio que sean dos mujeres, y no por la feminización del trabajo asociativo, sino 
realmente por el reconocimiento, porque las mujeres llevan toda la vida en el tejido asociativo de los barrios. 
Lo único que faltaba era que tuvieran este reconocimiento. O sea, no es tanto que sean mujeres las que lo 
realicen, porque lo vienen realizando de forma habitual. Entonces, estoy especialmente contenta de que 
sean dos mujeres y que sean dos mujeres como Dolors Estivill y Mercè de la Torre, que no está aquí, pero 
que ya se lo manifesté personalmente. Y, por tanto, nada más que añadir en este punto.» 

 El president dona la paraula al conseller Cristian Sais, del Grup Municipal Demòcrata. 

 El conseller Cristian Sais se suma a les felicitacions expressades pels companys que l’han precedit. 
Explica que ell també va assistir a l’acte d’homenatge de la Festa Major, on va poder felicitar les dues 
guardonades personalment. Manifesta que és un orgull que dues dones compromeses a ajudar els altres i 
amb la cultura tinguin aquest reconeixement, i que només poden que alegrar-se’n i ratificar el vot favorable. 

 D’altra banda, assenyala que també es vol sumar a la petició d’intentar buscar sistemes per millorar 
la participació en l’elecció dels cortsencs o cortsenques de l’any, atès que, malauradament, no ha estat 
gaire diferent de l’any passat. Recorda que l’any passat ja va dir que s’hauria d’intentar incentivar que les 
associacions del districte s’impliquin més en aquest procés. 
 
 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
 
 El conseller Carlos Hornero assenyala que, abans d’entrar en aquest punt, vol donar les gràcies al 
Sr. Pau Guix pel treball que ha fet al Districte com a conseller i donar la benvinguda al Sr. Jesús Castell, a 
qui desitja molts encerts. 

 Manifesta que, a més del fet que les dues persones escollides siguin dones, el que també 
l’apassiona dels reconeixements d’aquest any és la importància del voluntariat al districte. Assenyala que a 
la Sra. Mercè de la Torre tothom la coneix, ja que és visible i expansiva des de les àrees socials i culturals 
del districte, però que també fa molts anys que coneixen el treball de la Sra. Dolors Estivill amb les famílies. 
Explica que el Sr. Pedro Alonso i el Banc Solidari sempre diuen meravelles del grup de dol. Afirma que és 
un honor que aquestes cortsenques els representin durant tot l’any. 

 El president manifesta que queda ratificada l’aprovació de la proposta. 
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 El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, explica que intentaran que hi hagi una major participació 
en el procediment d’elecció, però que el fet que sigui un procediment popular i que siguin les entitats les que 
hi participen dona a aquest reconeixement un valor afegit. 

El president declara aprovada per unanimitat la proposta d’acord següent: “RATIFICAR l’acord de la 
Junta de Portaveus extraordinària de data 2 d’octubre de 2017 que APROVA la proposta de la Comissió de 
Govern de 18 de setembre de 2017 de designar com a cortsenques d’honor del districte de les Corts 2017 a 
les senyores Dolors Estivill i Mercè de la Torre”. 

 

B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres 
 
INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 63.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, de la Modificació del PGM en l’àmbit del terreny del Futbol Club 
Barcelona, en el Districte de les Corts. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de 
BComú, per exposar el tema, i l’informa que disposa de 5 minuts.  

 El conseller Antoni Coll recorda que aquest és un tema que fa mesos que es treballa amb els grups i 
amb totes les entitats que participen en la comissió de seguiment de l’Espai Barça. Assenyala que l’únic que 
fan ara és un informe preceptiu per tal que pugui continuar el procés que s’està fent fins a l’aprovació 
definitiva, si escau, d’aquest planejament. Explica que en aquests moments la proposta està en fase 
d’informació pública fins al 15 de novembre i que, per tant, totes les entitats, tots els grups i qualsevol 
persona individual poden presentar-hi les al·legacions pertinents. Afirma que l’important serà veure totes les 
al·legacions que s’han presentat i la resposta que s’hi dona, per tal d’anar ajustant el planejament i 
consensuar al màxim la proposta que ara hi ha sobre la taula. 

 Recorda que la proposta pretén que el Camp Nou deixi de ser una barrera al barri i que l’espai que 
l’envolta sigui un espai d’ús públic més digne, i ajudarà també a millorar la mobilitat. Afirma que, tal com 
està plantejat, i a l’espera de les al·legacions i dels canvis que s’hi puguin anar fent, redundarà en benefici 
del districte i del barri de Sant Ramon i la Maternitat.  

 Manifesta que el seu grup vota a favor d’aquest informe per tal que pugui tirar endavant tot el procés 
d’al·legacions i per continuar treballant conjuntament amb les entitats i amb els grups el que ha de ser 
definitivament aquest pla. 
 
 El president dona la paraula a tres persones del públic que han sol·licitat intervenir en aquest punt, i 
els recorda que disposen de 3 minuts. 

 La Sra. Felisa Marco felicita les cortsenques de l’any i les entitats guardonades.  

 Explica que ella, com a ciutadana, creu que el Barça té un projecte que exposa les seves 
necessitats i els seus «abusos», ja que quan un particular vol fer alguna cosa l’Ajuntament li marca uns 
límits molt clars, mentre que al Barça se li consentiran una sèrie de coses. Afirma que el Barça s’ha de 
mentalitzar que no pot fer el que vulgui i alterar els carrers i el trànsit a la seva conveniència, i que ha de 
deixar espais d’ús i compartir benestar a la ciutat. 

 Opina que no s’hauria d’ampliar el camp si això perjudica els veïns, i que la ciutat no pot cedir 
carrers ni espais, sinó que és el Barça el que ha de cedir. Explica que els veïns no haurien de perdre tantes 
hores per defensar que el carrer Maternitat no tingui doble direcció o no es modifiqui el carrer Joan XXIII, 
quan l’Ajuntament és el que ha de posar els límits, tal com ho fa amb un bar, un pis o un constructor. Afirma 
que el Barça és molt important, però no pot ser abusiu. Manifesta que el club cedeix espais perquè li va bé 
fer-ho, però que als veïns se’ls «ven la pel·lícula» de la zona verda. Opina que es pot deixar zona verda 
simplement traient les tanques i sense tocar res més, perquè ja hi ha pins al camp. 

 D’altra banda, manifesta que, atès que es preveu canviar el nom del carrer Maternitat, vol proposar 
que es pugui compatibilitzar el nom d’Elisabeth Eidenbenz amb Maternitat, ja que és un nom que tothom 
coneix. 

 Finalment, pregunta si es resoldrà el problema de la gespa del talús, que és una cosa que ha 
demanat moltes vegades. 
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 El Sr. Joan Hernández manifesta que li agradaria que el president fos igual de generós amb tothom 
amb els temps d’intervenció, de manera que si el regidor l’excedeix, també doni més temps a la resta. 
Precisa que no és una crítica, sinó un suggeriment. 

 Pel que fa al projecte relatiu al Barça, explica que el mes de juny van demanar una informació i 
encara no l’han rebut, quan l’haurien d’haver rebut el 9 de setembre. Assenyala que és una informació que 
el Govern es va comprometre a donar-los en les negociacions, i demana que se’ls faci arribar. 

 Manifesta que entenen el projecte de l’Espai Barça com una qüestió en la qual han de guanyar les 
dues parts, ja que la impressió que tenen en aquest moment és que els guanys per al Futbol Club Barcelona 
i per als veïns no són equivalents. 

 Explica que creuen que no cal alterar l’estat actual dels carrers, ateses les molèsties i els costos que 
suposaran totes aquestes modificacions, només per un dia cada quinze dies. Manifesta que tampoc no 
estan d’acord que es talin el 80% dels arbres que hi ha a tota la zona, i que no entenen per què els acords 
als quals es va arribar a les jornades que va fer l’Ajuntament de Barcelona no s’han inclòs dins el projecte 
de l’Espai Barça. 

 Pregunta com és que, si hi ha una resolució de l’Ajuntament de Barcelona que diu que s’ha de 
restituir la Masia, l’Espai Barça encara manté el projecte antic que es va desestimar. Remarca que fa un any 
es va dir al Barça que tenia un mes per restituir la legalitat vigent i encara no ho ha fet.  

 Destaca que és molt important que tots els partits tinguin en compte les consideracions dels veïns i 
facin que, al final, les al·legacions impliquin coses positives per al barri, i no només per al Barça. 

 La Sra. Ana Ramón recorda que és la presidenta de l’Associació de Veïns del Camp Nou, i 
assenyala que és una llàstima que disposin de tan poc temps per intervenir després de tot el temps que fa 
que són en el plenari. 

 Opina que si el carril que va a Joan XXIII pugés pel carrer Menéndez Pelayo guanyarien espai al 
carrer Joan XXIII, i que aquest carril s’ha de fer al mig, cosa que també donaria més amplitud al camp del 
Barça, que es menja carril de la carretera, amb els consegüents embuts que això genera. Afirma que és 
impossible que es pugui gestionar un carril d’anada i tornada, ja que si algun dia un cotxe té una avaria no 
es podrà passar per enlloc.  

 Manifesta que no volen hotels, oficines ni botigues. Lamenta que es vulgui instal·lar un centre 
comercial en un espai que és per a parc verd i zona esportiva, i quan resulta que s’estan tancant botigues a 
la travessera de les Corts i que en un espai molt curt, entre Carles III i Comandant Benítez, hi ha cinc 
botigues amb una bandera del Barça, amb la qual la gent ensopega. A més, recorda que, quan hi ha un 
partit de futbol, també hi ha les parades. Afirma que s’està enfonsant el barri i que això s’ha d’aturar. 

 Finalment, manifesta que li agradaria que les tanques que es trauran del camp poguessin tancar els 
Jardins de Bacardí. 
 
 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino manifesta que el seu grup informa desfavorablement la proposta. Explica 
que a la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona ja van exposar els quatre requisits per aprovar 
aquest projecte. Precisa que demanen el retorn de la Masia de Can Planes al barri de les Corts; la cessió 
completa del sòl qualificat de 7*, que és d’ús públic i propietat del Barça a la ciutat, i que el camp de futbol i 
la pista poliesportiva municipal d’Arístides Maillol siguin un centre esportiu municipal. A més, indica que no 
forma part del model de ciutat de la CUP perdre 30.000 m² de sòl d’equipament esportiu per a sòl d’activitat 
econòmica, hotel i oficines. 

 Afirma que la valoració que fan actualment del projecte és negativa, ja que hi manca molt retorn 
social i econòmic per a una modificació del Pla general metropolità que ha de ser un nou contracte del club 
amb la ciutat a 50 anys. 

  El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana manifesta que encara estan treballant en les al·legacions, però que els 
preocupen alguns aspectes. Explica que, en la reunió de la comissió de seguiment de l’Espai Barça que es 
va fer el 17 de juliol, la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, la Sra. Janet Sanz, els va dir que no hi havia un acord 
amb el club, mentre que l’endemà al matí, en una roda de premsa amb el regidor del Districte i la tinenta 
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d’alcalde, s’informava d’un acord entre els veïns, el club i el Govern de la ciutat. Afirma que això els 
preocupa perquè creuen que si mai s’escenifica un acord, això s’ha de fer amb totes les parts implicades i 
repartint els mèrits entre els autors de les aportacions, que en gran part són els veïns. Remarca que, de fet, 
el projecte actual és bastant diferent de l’inicial. Explica que no és que el seu grup tingui ganes d’aparèixer a 
cap foto, sinó que creuen que, si les coses es fan de manera participada, l’escenificació ha de ser igualment 
participada. 

 Assenyala que un punt central de les al·legacions que estan treballant serà plantejar un nou pla 
d’usos comercials al districte i retocar el pla d’usos vigent. Explica que, tal com deia la Sra. Ana Ramón,  és 
cert que des de Carles III fins a Comandant Benítez, a la banda mar, hi ha cinc botigues, cinc o sis bars, un 
Mercadona i un solàrium. Remarca que, per tant, la diversitat comercial del districte en aquest punt queda 
especialment afectada. Afirma que és positiu engegar una entitat de comerciants i donar-li suport, però que 
cal anar molt més enllà i regular les activitats en aquesta zona del districte. 

 Manifesta que avui faran una abstenció en espera de presentar les al·legacions i veure com es 
responen. 

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

 La consellera Míriam Casanova afirma que el seu grup també presentarà al·legacions. Explica que 
ja fa un temps que les estan treballant i que ara en destacarà només els aspectes més importants. 

 Manifesta que el punt de partida del seu grup és primerament tractar d’evitar els efectes negatius 
que pateix el veïnat els dies de partit de futbol al camp del Barça a causa de la massificació, com l’elevat 
trànsit, l’incivisme i la brutícia. Afirma que per això ja van proposar, i es va acordar en el darrer Consell 
Plenari del Districte del 7 de juliol del 2016, que el Futbol Club Barcelona costegés la major freqüència del 
metro i l’autobús, així com les hores extres de seguretat i de neteja a la via pública. 

 Assenyala que un altre aspecte important és que l’expedient no recull l’obligació de destinar els 5,4 
milions d’euros previstos de la compensació urbanística que rebrà l’Ajuntament a equipaments per al barri 
de Sant Ramon i la Maternitat. Explica que el Govern del Districte ho ha anunciat en diverses reunions i, a 
més a més, ha especificat que aquests diners es destinaran a dotar els equipaments del Pla Danubi, però 
que no tenen cap garantia que això sigui així. Afirma que, per tant, cal un compromís en aquest sentit. 

 Manifesta que un tercer punt important és que consideren necessari endegar un procés participatiu 
amb els veïns i veïnes del barri de la Maternitat i Sant Ramon perquè siguin ells els qui defineixin els futurs 
equipaments públics, en paral·lel a l’avanç del projecte de transformació de l’Espai Barça. Recorda que així 
ho van demanar en el Consell Plenari del 2 de març de 2017, però que el Govern ho va rebutjar amb 
l’argument que ja hi havia una comissió de seguiment sobre l’Espai Barça. Remarca que, en canvi, el 
Govern sí que vol portar a terme un procés participatiu per definir la zona verda de la Colònia Castells, quan 
també hi ha una comissió de seguiment. 

 Assenyala que un altre aspecte important es refereix a la mobilitat amb vehicle privat. Manifesta que 
valoren positivament que l’accés a l’estadi es faci des de l’avinguda Diagonal, però que, tal com ja han dit 
els veïns i veïnes que han intervingut abans, creuen que se saturarà especialment l’avinguda Joan XXIII, on 
només està previst un carril en cada sentit. Així mateix, explica que pensen que l’accés per l’avinguda 
Doctor Marañón també pot fer una mica de tap als veïns que vulguin anar cap a l’avinguda Xile. Afirma que 
els preocupa que tot plegat no comporti una disminució del trànsit rodat per travessera de les Corts, quan a 
més a més està prevista la reducció d’un carril. 

 Manifesta que també consideren fonamental que el Govern de la Generalitat es comprometi a 
acabar de construir i posar en funcionament l’estació de l’L9 i l’estació d’Ernest Lluch. 

 Explica que tenen por que l’hotel faci un efecte pantalla als veïns del carrer Arístides Maillol. 
Manifesta que creuen que s’ha de reduir l’alçada de l’hotel, s’ha de justificar la necessitat d’aquests usos 
terciaris i cal destinar els espais al comerç de barri. 

 Finalment, afirma que és un pla suficientment important per incloure-hi també la Masia i Can Rigal. 

 Conclou que s’abstindran en espera de si s’accepten les al·legacions. 

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

 La consellera Sonia Reina planteja literalment el següent: «Una pregunta, ¿es posible que yo pueda 
ceder el espacio de tiempo que yo tengo a alguno de los vecinos? O sea, mi tiempo de intervención.» 
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 El president respon que creu que no es pot fer. 

 La senyora Reina continua la intervenció: «Era una duda que tenía, porque no voy a usar el total del 
tiempo y entonces como los vecinos en el tema del campo del Barça se han quedado con temas por 
exponer, era simplemente por eso. Pues nada, sigo. 

 Con el tema del Camp Nou yo voy a ser muy escueta, porque todavía estamos trabajando el tema. 
Se están trabajando las alegaciones y estamos pendientes, además, de varias reuniones. Por lo tanto, 
conocemos las peticiones de los vecinos. Una de nuestras proposiciones es una de les peticiones de los 
vecinos de Camp Nou, que es la de cerrar los Jardines Bacardí por la noche. Además, también podría ser, 
como bien ha dicho ahora la Sra. Ramón, reciclando lo que son las vallas que ahora hacen de frontera entre 
el barrio y el campo del Barça. 

 Y en el momento en el que estamos, como ya informamos en Casa Gran, y como ya se informó la 
otra vez que pasó por Plenario, este grupo municipal informa favorablemente respecto del proyecto, a la 
espera de las alegaciones que se van a presentar y de las reuniones que tenemos pendientes tanto con 
vecinos como con el Barça directamente.» 

 El president dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego, del Grup Municipal Demòcrata. 

 La consellera Lídia Gàllego manifesta que valoren positivament el projecte de transformació de les 
instal·lacions del Futbol Club Barcelona i reconeixen la feina duta a terme tant pels tècnics municipals com 
pels representants veïnals que hi han participat activament amb un esperit crític de millora i moltes 
aportacions. Afirma que sense ells no podrien avançar en la direcció justa, com tampoc no ho podrien fer 
sense la predisposició del club i la seva «cintura» en l’acceptació de moltes de les propostes presentades. 

 Destaca que el projecte presenta moltes millores per al barri i el districte, ja que s’obre a la 
ciutadania, és més permeable i planteja millores pel que fa a l’espai públic i a la mobilitat, entre d’altres. 
Assenyala que, no obstant això, creuen que encara queden coses per polir, tal com els mateixos veïns 
reivindiquen. Explica que, des del Grup Municipal Demòcrata, pensen que encara es poden millorar diversos 
aspectes relatius a l’espai públic i a la mobilitat que en el projecte actual no queden prou ben resolts. A més, 
afirma que han constatat que en el projecte manca informació amb relació a diversos punts. Manifesta que, 
per tant, el seu grup també presentarà al·legacions en el termini administrativament previst. Explica que 
volen veure com es resolen les seves al·legacions i, també, les que puguin presentar els veïns i les 
associacions. Conclou que, per aquest motiu, tenint en compte que avui tot just s’informa de l’aprovació 
inicial del projecte i encara hi ha recorregut per fer, el seu posicionament serà d’abstenció. 

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

 El conseller Carlos Hornero recorda que fa molts anys hi havia bàsicament dues fronteres de 
districte: l’eix de la ronda del Mig, que dividia literalment el districte en la zona est i la zona oest, i la frontera 
que queda ara, que és la que té tot l’espai del Barça. Explica que després de parlar amb els veïns, i també 
amb el club, van proposar dues coses que per a ells eren fonamentals: passar de les incidències en 
mobilitat a la travessera de les Corts a tenir una mobilitat donada a través de la Diagonal, i que el Barça 
deixés de ser frontera per passar a ser «ròtula» del districte, unint els diferents barris de les Corts. 
Assenyala que van dir que no aprovarien cap projecte que presentés el Barça si no es complien aquestes 
dues condicions. 

 Manifesta que, a partir d’aquí, les reunions amb les entitats veïnals han aportat millores substancials 
a l’expedient, i que segur que les al·legacions que s’efectuaran fins al 15 de novembre n’aportaran més. 

 Conclou que, per tot l’exposat, voten a favor d’aquest expedient. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú, per tancar el 
punt. 

 El conseller Antoni Coll opina que el més important és que totes les entitats que han estat participant 
a la comissió de seguiment, així com tots els grups polítics, presentin les al·legacions que considerin 
oportunes. Assenyala que durant tot el procés que s’ha fet en la comissió de seguiment, que ha durat uns 
quatre o cinc mesos, el document ha anat variant per incorporar demandes que feien les entitats. Assenyala 
que, per exemple, caldrà estudiar la mobilitat del carrer Joan XXIII, que és un aspecte que està sortint de 
manera reiterada. Afirma que Mobilitat i les entitats hauran de veure conjuntament de quina manera pot 
canviar aquest projecte i es pot anar ajustant a les necessitats. 
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 Manifesta que, més enllà d’animar i encoratjar tothom a presentar al·legacions, també vol apuntar 
un parell de coses. Explica que quan el Barça fa una proposta de reforma de l’estadi, que és una proposta 
privada, el que fa l’Ajuntament és obligar-lo a assumir altres qüestions: a estudiar tot l’entorn i com aquest 
ha de repercutir en el barri, i a fer-se càrrec del cost de totes les millores que s’han de fer a l’entorn. 
Subratlla que, per tant, el club assumirà tot el cost de les millores de mobilitat. 

 Pel que fa a les compensacions econòmiques de drets urbanístics a què s’ha referit la Sra. 
Casanova, explica que el planejament no diu com s’han de gastar aquests diners sinó quants diners es 
rebran pels drets urbanístics, però que el compromís polític del seu grup i del Govern sempre ha estat que 
es destinaran íntegrament a equipaments del districte, però sobretot de l’entorn del Barça, al barri de Sant 
Ramon i Maternitat, que és la zona del districte amb menys equipaments. 

 El president declara informada favorablement, amb els vots favorables dels grups municipals de 
BComú, PSC  i Cs, el vot en contra del grup de la CUP i l’abstenció d’ERC, PP i GMD la proposta d’acord 
següent: “INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 63.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, de la Modificació del PGM en l’àmbit del terreny del Futbol Club Barcelona, en el Districte de les 
Corts”. 

 
C. Comissió Consultiva Serveis a les Persones i Benestar Social 
 

2 Proposicions 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 
1. Cs: El Consell del Districte de Les Corts acorda:.- tancar els Jardins Bacardí i els 
Jardins Ernest Lluch, que romandran tancats a les nits, a fi i efecte de vetllar pel 
descans dels veïns i per la convivència pacífica, tal com demanen, des de fa molt 
temps, els veïns;- que, mentre no es porta a terme el tancament dels esmentats 
Jardins, es donaran instruccions a la Guàrdia Urbana per tal que hi reforci la vigilància 
nocturna a fi i efecte d’evitar les situacions que, en l’actualitat, s’estan produint. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal 
de Cs, a qui recorda que disposa de 5 minuts.  

 La consellera Sonia Reina exposa literalment el següent: «¿La proposición puede salir en la 
pantalla? Son cosas fáciles.  

 Presentamos esta proposición porque entendemos que es una petición continuada de los vecinos 
de la zona de Camp Nou, que de forma reiterada han expresado los problemas que tienen con los Jardines 
Bacardí, tanto en días de partido como por las noches. Es una zona que es muy utilizada por los vecinos y 
se encuentran con personas sin hogar, sin techo, que han tomado los jardines como una morada, pero el 
problema no es ese, el problema es que hay un determinado grupo que realizan prácticas sexuales, 
consumen determinadas sustancias… Es un parque, además, al que los padres llevan a los niños, es un 
entorno vecinal muy de barrio. Los vecinos tienen una unión, que además lo demostraron cuando ocurrió el 
tema de las ocupaciones ilegales en la calle Benavent, y llevan mucho tiempo pidiendo que se solucione 
ese problema en los Jardines Bacardí.  

 Por lo tanto, este grupo ha pensado que, como es una propuesta que presentan los grupos para el 
tema del Espai Barça, una opción para solucionar ese problema… o sea, lo único que pretendemos es 
intentar buscar una solución a los problemas de los vecinos. Sería cerrar esos jardines por la noche, y si no, 
porque ya veo que me están diciendo que no, y además sé que seguramente esta proposición no va a salir 
adelante por los votos que me están comentado, por lo menos un compromiso del Gobierno de que este 
tema se tiene que solucionar. No podemos dejar a los vecinos abandonados.  

 El tema de los Jardines Ernest Lluch salió, además, tanto uno como el otro, en la última Audiencia 
Pública, lo que pasa es que a lo mejor no nos acordamos porque hace muchísimo tiempo de ello y 
tendríamos que haber hecho el Pleno el 3 de octubre.  

 Por cierto, Sr. Hornero, muchas gracias por darle la bienvenida al conseller Jesús Castell, de Cs, 
pero si hubiera venido usted al Pleno del 3 de octubre, hubiera visto que le habíamos dado la bienvenida, en 
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ese momento tomó posesión del cargo, que además tuvo que tomarlo no en el Plenario sino en el despacho 
del presidente, y además acudió al mismo la presidenta del grupo municipal, Carina Mejías. Pero gracias 
por darle la bienvenida a este Pleno, un mes y pico después. El 3 es la semana que viene, dentro de tres 
días.  

 Pero volviendo al tema, esa es la proposición que hace Cs respecto de los Jardines Bacardí, de los 
Jardines Ernest Lluch, y me reservo el tiempo para el final.» 
 
 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino expressa el vot en contra del seu grup. Explica que l’equip de govern ha 
presentat una nova campanya de foment del civisme que afecta tot l’entorn del Barça i que caldrà valorar-ne 
els resultats. A més, manifesta que el seu grup creu que tancar els Jardins de Bacardí i els Jardins d’Ernest 
Lluch no ha d’aportar necessàriament un espai públic millor i pot suposar que els actes realitzats en aquests 
jardins es traslladin a un altre lloc de l’espai públic. Opina que, en tot cas, cal resoldre el problema, però 
sense una actitud repressiva i sense haver de tancar l’espai públic.  

 Assenyala que, atès que la Sra. Reina ha esmentat el tema del carrer Benavent 25, vol recordar que 
l’especulador d’aquest edifici continua acumulant runa al carrer i devent a l’Ajuntament tots els diners que el 
consistori va invertir per reparar la façana a fi que no caigués.  
 
 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 
 
 El conseller Jordi Castellana manifesta que agraeix que la Sra. Carina Mejías visités el districte, ja 
que no ha tingut gaires oportunitats de veure-la en els diversos actes que s’han fet al districte.  

 Assenyala que li sembla contradictori que es proposi tancar aquests jardins, quan el Grup de Cs tot 
just ha informat favorablement la modificació del Pla general metropolità del Futbol Club Barcelona, que es 
basa en l’obertura de l’espai. A més, explica que, tot i que ell viu als Jardins de Bacardí, està convençut que 
problemes socials com el de les persones sense llar requereixen polítiques socials, i que els problemes a 
l’espai públic es resolen amb mediació, convivència i agents cívics, i no pas tancant espais, que opina que 
és la política simple de fer veure que els problemes no hi són desplaçant-los a un altre espai.  

 Manifesta que, tenint en compte tot això, votaran en contra de la proposició.  

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

 El conseller Xavier Cañigueral afirma que es estan d’acord que es tanquin aquests jardins, però que 
això s’ha de fer amb el consens dels veïns. Explica que creuen que hi ha aquest consens en el cas dels 
Jardins de Bacardí, però no pas en el cas dels Jardins d’Ernest Lluch, tal com es va posar de manifest en 
l’última Audiència Pública, en la qual es va demanar al Govern que actués com a  intermediari. Proposa, per 
tant, una transacció que substitueixi «tal com demanen des de fa molt temps els veïns» per «amb el 
vistiplau de les comunitats de veïns afectades». Manifesta que votaran a favor de la proposició si s’accepta 
aquesta transacció.  

 El president dona la paraula a la Sra. Reina per dir només si accepta l’esmena.  

 La Sra. Reina afirma que l’accepten.  

 El Sr. Cañigueral expressa el vot a favor del seu grup.  

 El president dona la paraula al conseller Matías Ramon, del Grup Municipal Demòcrata. 

 El conseller Matías Ramon manifesta que s’abstindran. Explica que, d’una banda, estan totalment 
d’acord amb la reivindicació veïnal i que hi ha una problemàtica real sobre la qual no s’està actuant, però 
que, de l’altra, no creuen que la solució proposada, incloent-hi la transacció, sigui la més adequada.  

 Afirma que els Jardins de Bacardí s’han anat transformant en un parc del qual els veïns cada cop en 
poden gaudir menys i que s’està arribant a una situació insostenible. En aquest sentit, recorda que tant el 
seu grup com els veïns han reclamat nombroses vegades que s’hi ha de fer alguna cosa. Explica que el 
Govern va anunciar en el darrer Consell de Barri de Sant Ramon i la Maternitat un nou pla per reformar 
aquests jardins, però que no en saben res, tot i que la Sra. Ana Ramón els ha dit uns minuts abans de l’inici 
de la sessió que al novembre es començarà a fer el pipicà. Demana que, per tant, s’informi els veïns del 
districte i els grups de les actuacions previstes i que s’escolti els veïns a l’hora de dur-les a terme.   
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 Assenyala que la casuística dels Jardins d’Ernest Lluch és molt diferent i, per tant, no els sembla 
lògic incloure aquests dos parcs en una mateixa proposició. Explica que el problema d’aquests jardins 
s’arrossega des de sempre, i que ell el coneix bé perquè el balcó de casa seva dona a aquest parc. Afirma 
que es tracta d’un problema de vandalisme i de baralles els dissabtes a la nit. 

 Remarca, però, que la solució no és tancar els parcs sinó tractar aquests problemes tan aviat com 
es detecten, ja que l’individu que fa un acte vandàlic als Jardins de Bacardí pot cometre’l a Ceràmiques 
Vicens o els vàndals que es barallen als Jardins d’Ernest Lluch poden anar a fer-ho als jardins que hi ha a la 
parada d’Ernest Lluch del tramvia.  

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

 El conseller Carlos Hornero afirma que els problemes dels Jardins de Bacardí, que són un espai 
central al districte, no es resoldran establint una nova frontera al districte, quan a més acaben de votar una 
modificació del Pla general metropolità en relació amb l’Espai Barça. Manifesta que, en tot cas, cal gestionar 
la inseguretat que hi pugui haver o millorar el parc.  

 Assenyala que la casuística dels Jardins d’Ernest Lluch és molt diferent perquè es tracta d’un espai 
que és públic i també privat. Opina que en aquest cas sí que pot ser una bona idea tancar l’espai i que, en 
tot cas, cal treballar amb la comunitat de veïns, els propietaris i l’entorn, ja que en aquests jardins fa molt de 
temps que passen coses que no els agraden de manera intermitent.  

 Manifesta que no votaran a favor de la proposició, però que es comprometen a treballar la qüestió 
de la seguretat i a fer millores als dos espais.  

 El president demana al Sr. Hornero que precisi el sentit del vot. 

 El Sr. Hornero respon que voten en contra de la proposició. 

 El president diu a la Sra. Ana Ramón, que sol·licita intervenir, que hi ha fulls per demanar la 
intervenció en un punt determinat de l’ordre del dia. Pregunta a la secretària si es pot obrir un torn 
d’intervenció en haver-hi una al·lusió personal, que és una mesura que només s’aplica a Casa Gran per als 
regidors. 

 La secretaria respon que en principi això només es fa en el cas dels regidors, però que creu que no 
ha de ser cap problema deixar que la Sra. Ramon intervingui.  

 El president manifesta que donaran 2 minuts a la Sra. Ramón quan finalitzi la intervenció del 
conseller Antoni Coll.  

 El conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú, manifesta que se suma al que han dit els 
Srs. Faustino, Castellana i Hornero, i que tenen clar que aquests dos espais són absolutament diferents. 
Explica que els Jardins de Bacardí estan absolutament lligats a tot l’entorn i tenen una casuística d’espai 
públic i relacional amb la resta de la ciutat i del barri. Opina que, per tant, tancar aquest espai seria fer-li un 
flac favor.  

 Manifesta que en el cas dels Jardins d’Ernest Lluch també tenen dubtes sobre la idoneïtat de tancar-
los, perquè entenen que els espais públics han de ser públics i oberts a la ciutat. Assenyala, però, que és 
cert que aquest és un espai que combina espai públic i espai privat de les comunitats de veïns i sobre el 
qual en algun moment ja han parlat amb alguna comunitat de veïns de l’entorn sobre la possibilitat 
d’estudiar solucions. Afirma que, en tot cas, és necessari que totes les comunitats de veïns vulguin tancar 
aquest espai, cosa que ara no passa. Manifesta que, per tant, creuen que de moment ha de continuar obert, 
i que poden parlar de tancar-lo quan totes les comunitats de veïns els presentin una proposta de tancament.  

 Explica que, mentrestant, cal anar aplicant polítiques socials i polítiques amb la Guàrdia Urbana de 
control d’aquests espais, que és el que es fa des del Districte. Afirma que ells advoquen perquè els espais 
siguin com més oberts millor, i que, tal com han dit abans, estan treballant perquè l’espai que hi ha al costat 
dels Jardins de Bacardí sigui obert i permeable a la ciutat. Manifesta que entenen que els Jardins de 
Bacardí han de continuar sent un espai obert, per tal que, un cop fetes les obres de reforma, siguin un espai 
absolutament lliure d’accés i obert al barri. 

 El president dona la paraula a la Sra. Ana Ramón, a qui recorda que disposa de 2 minuts.  

 La Sra. Ana Ramón pregunta si se sap que als Jardins de Bacardí ara no hi va ningú, que aquest 
estiu un gos va mossegar una nena, o tot el que hi passa quan hi ha partits de futbol. Explica que la canalla i 
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els pares no hi volen anar perquè hi ha gossos solts, matalassos a la nit o persones que hi practiquen sexe. 
Afirma que n’estan farts i que en aquests jardins s’hi ha de fer alguna cosa urgentment. A més, pregunta per 
què no es poden tancar quan hi ha altres parcs que sí que es tanquen, com el de les Infantes. Explica que 
abans, quan era el parc de les Tortugues, era preciós i hi anava tothom, i que és una vergonya com està ara 
de deixat.  

 El president dona la paraula a la ponent per tancar el punt.  

 La consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs, expressa literalment el següent: «Yo creo que, 
después de escuchar a la Sra. Ramon, nos queda suficientemente claro el problema que existe en los 
Jardines Bacardí. Es cierto que a ninguno nos gusta cerrar los espacios, y es cierto que estábamos 
hablando de eliminar las fronteras en el Espai Barça, que es un espacio cerrado, aislado, es una isla dentro 
del distrito, y que ahora parece que con el proyecto del Espai Barça se puede abrir al barrio, siempre que se 
tenga en cuenta a los vecinos. Pero cuando hay un problema… des del PDeCAT nos decían que se debe 
detectar el problema, ¿pero entonces qué? El problema no se ha detectado ahora, el problema viene de 
hace mucho tiempo, tanto el de Ernest Lluch como el de Jardines Bacardí. Entonces, ¿qué hacemos con los 
vecinos que viven allí? ¿Les seguimos diciendo «espere, que vamos a hacer políticas sociales, no vamos a 
cerrar el parque no vaya a ser que se vayan a otro sitio»? Mientras, hay que darles una solución, hay que 
tener valentía y coraje para tomar soluciones que, aunque a veces políticamente no te vayan a sacar una 
rentabilidad, sí que vas a solucionar ese problema.  

 Es cierto que las personas que frecuentan estos parques se pueden trasladar a otros espacios, pero 
para eso están los planes globales y los planes de civismo y los planes de seguridad. Lo que no se puede 
decir es: “Bueno, hay una gente que va allí, tanto a los Jardines Ernest Lluch como a los Jardines Bacardí, 
que están destrozando los parques y no hay seguridad, pues dejémoslos”. Lo que pido al Gobierno es que 
por lo menos intenten solucionar este problema. Gracias.» 

 El president confirma que el Sr. Castellana i el Sr. Faustino mantenen el vot contrari malgrat 
l’esmena realitzada. Manifesta que, per tant, no s’aprova, amb els vots en contra d’ERC, de la CUP, del 
PSC i de BComú, l’abstenció del GMD i els vots favorables de Cs i PP la proposició de Cs següent: “El 
Consell del Districte de Les Corts acorda:.- tancar els Jardins Bacardí i els Jardins Ernest Lluch, que 
romandran tancats a les nits, a fi i efecte de vetllar pel descans dels veïns i per la convivència pacífica, tal 
com demanen, des de fa molt temps, els veïns;- que, mentre no es porta a terme el tancament dels 
esmentats Jardins, es donaran instruccions a la Guàrdia Urbana per tal que hi reforci la vigilància nocturna a 
fi i efecte d’evitar les situacions que, en l’actualitat, s’estan produint” .  

2. PP: El Consell del Districte de les Corts acorda:  
Instar el Govern del Districte a obrir una línia de subvencions per compensar a les 
famílies que suportaran un augment dels preus de les escoles bressol a les Corts a 
causa de la tarifació social. 
 

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

 La consellera Míriam Casanova manifesta que, malgrat que el Govern proclama que tots els nens i 
nenes petits tenen dret a una plaça d’escola bressol pública, i que per tant és un servei públic universal, la 
realitat és que, al districte de les Corts, més de la meitat dels nens i nenes es queden sense plaça. En 
aquest sentit, recorda que el curs 2017-2018 hi ha hagut 357 sol·licituds i només 160 places. Remarca que 
això comporta una sèrie de problemes de tipus econòmic, social i d’organització del temps a aquestes 200 
famílies afectades de les Corts.  

 Recorda que, davant d’aquests fets, el Govern de la ciutat ha anunciat dues mesures, que ha 
adoptat unilateralment sense dialogar ni negociar-les amb els grups polítics de l’oposició. Explica que una 
primera mesura va ser la construcció de deu noves escoles bressol a la ciutat, però cap d’elles a les Corts, 
tot i l’important dèficit de places existent. Afirma que amb aquesta mesura ja es va demostrar que el districte 
de les Corts no és una prioritat per al Govern de BComú i el PSC. Explica que la segona mesura, també 
unilateral, ha estat modificar el sistema de tarifació social a partir del curs 2017-2018, de manera que ara la 
gran majoria de famílies de les Corts que tenen nens a les escoles bressol públiques han passat de pagar 
289 euros al mes a pagar-ne 365 o 395 en funció de la renda. Remarca que això suposa entre 76 euros i 
100 euros més al mes, o entre 840 o 1.100 euros més a l’any, cosa que equival a un increment d’entre el 
30% i el 40% d’un any per l’altre.  

 Manifesta que, davant d’aquestes mesures, el Grup del PP de les Corts va presentar primer una 
proposició en el Consell Plenari de maig del 2016, en què va demanar posar en funcionament una nova 
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escola bressol pública al districte. Afirma que aquesta proposta no s’ha dut a terme perquè el Grup de 
BComú no hi està d’acord, tot i haver estat aprovada en el Consell Plenari, també amb el vot a favor del 
representant del Grup del PSC.  

 Assenyala que la segona mesura que proposen és la que plantegen avui en la proposició 
presentada. Explica que demanen que el Districte obri una línia de subvencions per compensar les famílies 
de les Corts que suportaran un augment del preu de les escoles bressol perquè consideren que la nova 
tarifació social és injusta, ja que només té en compte el sou dels pares i mares, sense considerar que 
suporten un cost més elevat per cobrir les necessitats bàsiques. En aquest sentit, recorda que per poder 
tenir el nen a l’escola bressol pública s’ha de viure al voltant de la zona, cosa que a les Corts implica pagar 
més pel preu de lloguer o compra d’habitatge, per l’IBI o per béns de primera necessitat com aliments o 
roba.  

 Explica que haurien preferit que no s’hagués aplicat aquest nou sistema de tarifació social, tal com 
de fet ho van sol·licitar el Grup de Cs i el Grup Demòcrata a la Comissió de Drets Socials, però que, atès 
que no s’ha aconseguit, pensen que crear una línia de subvencions, tal com el Districte fa per ajudar entitats 
i col·lectius, pot ajudar a compensar aquesta injustícia a les famílies de les Corts que la pateixen. 
 
 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino afirma que, com a pare afectat per la mesura de tarifació social, se sent 
interpel·lat per la proposició. Explica que no ha trobat cap diferència significativa en el rebut del mes de 
l’escola bressol i que cap dels dos preus que ha dit la Sra. Casanova és el que li està cobrant l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona pel seu fill. Afirma que ha parlat amb altres pares de l’AMPA de l’escola i 
tampoc no han trobat cap increment significatiu en el rebut. Remarca que, en canvi, el que sí que troben 
significatiu a l’AMPA és que falten places d’escola bressol i cal crear-ne moltes més per abaixar els elevats 
preus de les escoles bressol privades. Conclou que, per tant, voten en contra de la proposició. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana recorda que a principis de mandat ja van demanar en un plenari de 
l’Ajuntament de Barcelona que s’estudiés l’aplicació de la tarifació social a tots els serveis que du a terme 
l’Ajuntament. Afirma que, per tant, són ferms defensors d’implementar la tarifació social en els serveis 
públics, tal com han fet en ajuntaments com el de Sabadell, en coalició amb altres grups. Assenyala que, tot 
i així, és cert que la tarifació social implica que s’hi han d’abocar més recursos per poder dur a terme una 
política determinada, si no volen que les rendes mitjanes acabin assumint més despeses. Afirma que, tot i 
això, prefereixen la tarifació social a la tarifa plana que hi havia anteriorment.  

 D’altra banda, manifesta que creuen que no té sentit que una mesura com la que es proposa 
s’apliqui només a les Corts, que, malgrat tot, no és un dels districtes amb rendes més baixes. Explica que 
consideren que la tarifació social no és una política de districte, sinó una política de ciutat.  

 Conclou que votaran en contra de la proposició, entenent que la millora del sistema de tarifació 
social existent s’hauria de plantejar a escala de ciutat.  

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

 La consellera Sonia Reina manifesta que votaran a favor de la proposició del Grup del PP perquè és 
una petició que el seu grup planteja des de fa molt de temps. Remarca que en el curs 2016-2017 el preu 
màxim d’una escola bressol era de 289 euros, mentre que el 2017-2018 serà de 395 euros. Assenyala que 
aquests més de 100 euros de diferència poden suposar per a una família un sacrifici més en la situació 
actual.  

 Afirma que cal tenir en compte que aquesta tarifació social afecta molt la classe mitjana, sobretot els 
autònoms. En aquest sentit, assenyala que al districte de les Corts hi ha molt de comerç i la classe mitjana 
és la majoritària. Explica que, tal com ha apuntat la Sra. Casanova, entenen que, de la mateixa que des del 
Districte es donen subvencions a entitats i associacions, també se’n poden donar als veïns afectats per 
aquesta mesura. 

 El president dona la paraula al conseller Rodolfo Mancho, del Grup Municipal Demòcrata. 

 El conseller Rodolfo Mancho recorda que han dit moltes vegades que, malgrat apostar per un 
sistema de bonificació en trams i no estar en contra de la tarifació social, consideren que aquesta pot ser 
una bona mesura sempre que s’apliqui de manera coherent i s’hi destinin els recursos necessaris. Afirma 
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que, malauradament, això no està sent així, ja que perquè un 60% de famílies pagui menys hi ha un 40% de 
famílies que paga més, quan aquest 40% de famílies també fa front a despeses importants, com 
hipoteques, lloguers i altres despeses bàsiques. Explica que, per tant, entenen que el que s’aconsegueix 
amb aquesta mesura és empobrir col·lectivament la població de Barcelona, ja que unes famílies paguen per 
unes altres, mentre que l’Ajuntament de Barcelona no hi posa diners. Assenyala que, de fet, el seu grup ja 
va dur a terme una acció informativa abans de l’estiu sobre les desigualtats que provocaria l’aplicació de la 
tarifació social. Explica que fins ara el Govern no ha presentat cap mesura de correcció d’aquestes 
desigualtats, tot i que el comissionat d’Educació, el Sr. Essomba, es va comprometre a estudiar tots els 
casos d’aquest 40% de famílies afectades i el seu grup municipal ja va demanar en comissió que ho 
especifiqués de cara als propers cursos com a norma general pal·liativa.  

 Manifesta que, atesa la impossibilitat que el Govern municipal reconsideri l’aplicació de la tarifació 
social, consideren que la proposició presentada introdueix un mecanisme de correcció de la disfunció 
causada pel sistema actual. Afirma que, per tant, votaran a favor d’aquesta proposició. 
 
 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
 
 El conseller Carlos Hornero assenyala que aquesta proposició planteja una mesura que hauria de 
ser d’àmbit de ciutat i que, per tant, s’hauria de presentar a Casa Gran.  

 Explica que ell està a favor de l’increment d’escoles bressol a la ciutat ja que en falten moltes, però 
que no comparteix l’argument que els ingressos no són els indicadors adequats i cal buscar-ne d’altres. 
Assenyala que si es diu que cal donar subvencions a les Corts perquè es paga més pels pisos de lloguer, 
aleshores Ciutat Meridiana hauria de subvencionar l’escola bressol de les Corts perquè té lloguers més 
baixos.  

 Destaca que l’Ajuntament de Barcelona fa un gran esforç per a l’educació de 0 a 3 anys, mentre 
que, històricament, la Generalitat no ha invertit ni un cèntim en aquesta educació a la ciutat de Barcelona i 
prefereix donar subvencions a escoles que segreguen nens i nenes i a l’Opus Dei, cosa en la qual estan 
d’acord el PDeCAT, ERC i el PP.  

 Conclou que votaran en contra de la proposició pel que ha dit al principi de la intervenció. 

 El president dona la paraula a la consellera Laura Cañadas, del Grup Municipal de BComú. 

 La consellera Laura Cañadas manifesta que ja saben que al PP, Cs i al GMD no els agrada que 
pagui més qui més té. Remarca que el que implementa la nova tarifació social és un fet de justícia social, 
que és pagar en funció de la renda, i no pas com es feia fins ara, quan una persona que cobrava 600 euros 
al mes havia de pagar el mateix que una persona que cobrava 3.000 euros al mes. Afirma que abans hi 
havia famílies que destinaven fins al 14% dels seus ingressos a l’escola bressol, mentre que el que ara s’ha 
fet és que qualsevol de les famílies només hi destini el 7%, fet que ha suposat que un 60% de les famílies 
paguin menys, el 10% el mateix i el 30% una mica més. En aquest sentit, assenyala que les dades que 
s’han donat no són correctes, i que les rendes més altes són les que han experimentat un augment de 
quotes, però el seu percentatge d’aportació és el mateix que el de les famílies amb renda més baixa. Afirma 
que, per tant, no entenen per què justament l’Ajuntament ha de subvencionar aquestes famílies.  

 El president dona la paraula a la Sra. Casanova per tancar el punt.  

 La consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, remarca que ella ha parlat de la gran 
majoria de famílies afectades de les Corts i no de totes les famílies. Explica que ha parlat amb directores i 
professores d’escoles bressol del districte i amb pares i li han dit que efectivament és així. D’altra banda, 
assenyala que, si els grups de l’equip de govern consideren que aquesta mesura s’ha de portar a Casa 
Gran, no hi ha ningú més indicat que ells per fer-ho, ja que governen a la ciutat.  

 Agraeix els vots favorables de Cs i del GMD, que afirma que converteixen aquesta proposta en un 
mandat del Consell Plenari, que és l’òrgan de màxim poder decisori al districte.  

 Assenyala que el sistema de tarifació social que hi ha havia fins ara no era de tarifa plana, perquè 
incloïa tres nivells que ja responien al principi de progressivitat, de manera que les famílies que tenien més 
renda pagaven un preu més alt per les escoles bressol. Explica que estan d’acord amb aquest principi de 
progressivitat i que les famílies amb menys recursos paguin un preu més baix per escolaritzar els nens i 
nenes a les escoles bressol, però que el que no els sembla bé és que això ho assumeixin les famílies de 
renda mitjana de les Corts. Afirma que creuen que això s’hauria de fer a càrrec dels diners de l’Ajuntament, i 
més tenint en compte que el superàvit acumulat de l’Ajuntament de Barcelona en dos anys és de 200 
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milions d’euros. A més, subratlla que les famílies de les Cortes de renda mitjana suporten un major cost de 
vida per cobrir necessitats bàsiques, i no pas per anar de vacances. Afirma que la tarifació social empobreix 
aquestes famílies, que són les més joves, cosa que farà que acabin marxant del districte i el districte 
s’envelleixi encara més.  
 
 El president declara aprovada amb els vots a favor dels grups municipals del PP, Cs i GMD i en 
contra de la CUP, ERC, PSC i BComú, la proposició del PP següent: “El Consell del Districte de les Corts 
acorda: Instar el Govern del Districte a obrir una línia de subvencions per compensar a les famílies que 
suportaran un augment dels preus de les escoles bressol a les Corts a causa de la tarifació social”. 

 
 En aquest punt, el president informa que a la Junta de Portaveus del dia 23 d’octubre, atès que les 
proposicions amb contingut de declaracions institucionals dels grups municipals del GMD, ERC i CUP són 
iguals, es presentaran de forma conjunta. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
1. GMD: El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda: 
 

1. Agrair a la ciutadania de Barcelona el seu comportament cívic i exemplar per 
defensar la democràcia, des dels dies anteriors al referèndum i durant tota la 
jornada electoral, tot protegint els col·legis electorals de la ciutat -facilitats pel 
Govern de la Generalitat- i garantint el correcte funcionament d’aquests 
col·legis i de tota la infraestructura electoral. Especialment, a la comunitat 
educativa i al teixit associatiu del districte de les Corts que es va mobilitzar 
perquè el referèndum fos una realitat a les Corts. 

2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 
gairebé 900 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia 
Civil.  

3. Mostrar la seva solidaritat, especialment, a les comunitats educatives de 
l’Escola Pau Romeva i de l’Institut Joan Boscà, que han patit destrosses a 
causa de l’actuació policial violenta del passat 1 d’octubre. 

4. Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per haver volgut imposar la seva 
voluntat exercint la persecució de la ciutadania, amb la connivència de les 
forces de seguretat, les institucions, el poder judicial i d’altres forces polítiques 
que, com el PSOE o Ciutadans, han donat cobertura política al president Rajoy 
per perpetrar aquestes actuacions. 

5. Exigir la dimissió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, del 
ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, del delegat del Govern espanyol a 
Catalunya, Enric Millo, i de totes les persones responsables de la repressió. 

6. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona al Govern de la 
Generalitat, a les institucions catalanes i a totes les persones detingudes per 
donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i 
expressat al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. 

7. Instar el Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 
emana del referèndum de l’1 d’octubre.  

8. Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la 
voluntat expressada el diumenge 1-O per la ciutadania de Barcelona. 

9. Instar el Govern de l’Estat que doni resposta a les propostes de diàleg 
plantejades per part del Govern de la Generalitat i altres actors polítics i 
institucionals, i que desisteixi de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en 
contra de les institucions catalanes. 

10. Exigir la posada en llibertat dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i 
mostrar la solidaritat amb les entitats que presideixen, l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural, respectivament, així com als seus familiars i 
amics. 
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11. Que s’aturin totes les detencions i empresonaments que tenen com a objectiu 
represaliar la ciutadania catalana per les seves idees polítiques expressades el 
passat 1 d’octubre de 2017. 

 
2. ERC: El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda: 

1. Agrair a la ciutadania de Barcelona el seu comportament cívic i exemplar per 
defensar la democràcia, des dels dies anteriors al referèndum i durant tota la 
jornada electoral, tot protegint els col·legis electorals de la ciutat -facilitats pel 
Govern de la Generalitat- i garantint el correcte funcionament d’aquests 
col·legis i de tota la infraestructura electoral. Especialment, a la comunitat 
educativa i al teixit associatiu del districte de les Corts que es va mobilitzar 
perquè el referèndum fos una realitat a les Corts. 

2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 
gairebé 900 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia 
Civil.  

3. Mostrar la seva solidaritat, especialment, a les comunitats educatives de 
l’Escola Pau Romeva i de l’Institut Joan Boscà, que han patit destrosses a 
causa de l’actuació policial violenta del passat 1 d’octubre. 

4. Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per haver volgut imposar la seva 
voluntat exercint la persecució de la ciutadania, amb la connivència de les 
forces de seguretat, les institucions, el poder judicial i d’altres forces polítiques 
que, com el PSOE o Ciutadans, han donat cobertura política al president Rajoy 
per perpetrar aquestes actuacions. 

5. Exigir la dimissió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, del 
ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, del delegat del Govern espanyol a 
Catalunya, Enric Millo, i de totes les persones responsables de la repressió. 

6. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona al Govern de la 
Generalitat, a les institucions catalanes i a totes les persones detingudes per 
donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i 
expressat al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. 

7. Instar el Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 
emana del referèndum de l’1 d’octubre.  

8. Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la 
voluntat expressada el diumenge 1-O per la ciutadania de Barcelona. 

9. Instar el Govern de l’Estat que doni resposta a les propostes de diàleg 
plantejades per part del Govern de la Generalitat i altres actors polítics i 
institucionals, i que desisteixi de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en 
contra de les institucions catalanes. 

10. Exigir la posada en llibertat dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i 
mostrar la solidaritat amb les entitats que presideixen, l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural, respectivament, així com als seus familiars i 
amics. 

11. Que s’aturin totes les detencions i empresonaments que tenen com a objectiu 
represaliar la ciutadania catalana per les seves idees polítiques expressades al 
passat 1 d’octubre de 2017. 

 
3. CUP: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: 

 

1. Agrair a la ciutadania de Barcelona el seu comportament cívic i exemplar per 
defensar la democràcia, des dels dies anteriors al referèndum i durant tota la 
jornada electoral, tot protegint els col·legis electorals de la ciutat -facilitats pel 
Govern de la Generalitat- i garantint el correcte funcionament d’aquests 
col·legis i de tota la infraestructura electoral. Especialment, a la comunitat 
educativa i al teixit associatiu del districte de les Corts que es va mobilitzar 
perquè el referèndum fos una realitat a les Corts. 



 

39 
 

2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 
gairebé 900 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia 
Civil.  

3. Mostrar la seva solidaritat, especialment, a les comunitats educatives de 
l’Escola Pau Romeva i de l’Institut Joan Boscà, que han patit destrosses a 
causa de l’actuació policial violenta del passat 1 d’octubre. 

4. Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per haver volgut imposar la seva 
voluntat exercint la persecució de la ciutadania, amb la connivència de les 
forces de seguretat, les institucions, el poder judicial i d’altres forces polítiques 
que, com el PSOE o Ciutadans, han donat cobertura política al president Rajoy 
per perpetrar aquestes actuacions. 

5. Exigir la dimissió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, del 
ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, del delegat del Govern espanyol a 
Catalunya, Enric Millo, i de totes les persones responsables de la repressió. 

6. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona al Govern de la 
Generalitat, a les institucions catalanes i a totes les persones detingudes per 
donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i 
expressat al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. 

7. Instar el Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 
emana del referèndum de l’1 d’octubre.  

8. Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la 
voluntat expressada el diumenge 1-O per la ciutadania de Barcelona. 

9. Instar el Govern de l’Estat que doni resposta a les propostes de diàleg 
plantejades per part del Govern de la Generalitat i altres actors polítics i 
institucionals, i que desisteixi de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en 
contra de les institucions catalanes. 

10. Exigir la posada en llibertat dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i 
mostrar la solidaritat amb les entitats que presideixen, l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural, respectivament, així com als seus familiars i 
amics. 

11. Que s’aturin totes les detencions i empresonaments que tenen com a objectiu 
represaliar la ciutadania catalana per les seves idees polítiques expressades al 
passat 1 d’octubre de 2017. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, assenyala que el GMD, ERC i la CUP presenten conjuntament 
aquesta proposició amb contingut de declaració institucional, i recorda que disposen de 6 minuts per a 
l’exposició. Dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego, del Grup Municipal Demòcrata. 
 
 La consellera Lídia Gàllego recorda que el Govern de la Generalitat va convocar un referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya el passat 1 d’octubre i que, malgrat els intents d’evitar la votació, aquesta 
es va dur a terme gràcies a la gran mobilització, al compromís i al gran civisme de molts milers de persones. 
Assenyala que molts dels que avui són a la sala van ser testimonis o bé protagonistes d’aquesta jornada en 
algun moment.  

 Manifesta que creuen que Barcelona, la capital de Catalunya, no pot de cap manera situar-se al 
costat d’aquells que fan ús de la violència i la repressió com a úniques eines en una situació que ha de ser 
resolta per la via política i amb diàleg. Explica que, amb els fets consumats ja d’una aplicació de l’article 
155, cessament de càrrecs, querelles i dues persones a la presó, el seu grup porta al Consell Plenari de les 
Corts aquesta proposició amb contingut de declaració institucional per reconèixer i agrair a tots els 
voluntaris que van fer possible la votació el seu compromís; per mostrar la seva solidaritat amb els ferits i 
amb tota la comunitat educativa, molt especialment amb la de les Corts i els centres de Joan Boscà i Pau 
Romeva; per reprovar el Govern espanyol per la repressió violenta exercida i exigir les dimissions dels 
responsables d’aquestes actuacions desproporcionades, i perquè l’Ajuntament doni ple suport al Govern de 
la Generalitat. En aquest sentit, destaca que del referèndum emana un mandat democràtic que ha de ser 
respectat i pel qual el Govern de la ciutat ha de treballar. Manifesta que, finalment, exigeixen la posada en 
llibertat dels presos polítics, als quals envien una càlida abraçada, i que s’aturin les detencions, que l’únic 
que persegueixen és represaliar la ciutadania catalana. 
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 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana assenyala que vol començar la intervenció fent un esment especial a la 
gent de l’escola Pau Romeva i de l’Institut Joan Boscà. Explica que, després de veure les imatges de l’1 
d’octubre i de parlar amb gent que ha estat als dos llocs, és realment colpidor veure com actua un Estat 
davant d’una cosa que al final es redueix a posar urnes, paperetes, un cens i col·legis electorals per poder 
votar. Afirma que, per molt il·legal que es consideri, aquell dia el poble de Catalunya va exercir un dret, el de 
votació, i que qualsevol resposta policial hauria de ser proporcionada amb la suposada il·legalitat que s’està 
cometent. Opina que és totalment intolerable el que va passar l’1 d’octubre, en què un munt de cotxes i 
furgonetes de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van entrar a pobles petits i a escoles de ciutats grans 
provocant destrosses a portes, bancs, pupitres i finestres, i més de mil ferits.  

 Recorda que els orígens de tot això es remunten a la sentència en contra de l’Estatut del Tribunal 
Constitucional, que laminava per tercera vegada l’Estatut després de «passar-hi el ribot», tal com va dir 
Alfonso Guerra al Congrés dels Diputats en aquell temps. Assenyala que, malgrat totes les retallades que 
s’hi van fer, el poble de Catalunya va votar a favor d’aquell Estatut, amb una participació i un vot favorable 
inferiors als que va tenir el «sí» a la independència l’1 d’octubre. Opina que, per tant, quan s’exigeix a les 
dues bandes per igual, s’està fent un flac favor a la democràcia. A més, remarca que des del sector 
independentista s’ha demanat formalment més de 20 vegades als governs espanyols dels darrers anys que 
s’obrís una via de diàleg per poder fer un referèndum acordat. Afirma que, atès que cap d’aquestes 
propostes ha estat resposta positivament, el resultat ha estat la convocatòria d’un referèndum per part del 
Govern català, en compliment, a més, d’un mandat que portava en el programa electoral tant la coalició de 
govern Junts pel Sí com el grup que hi dona suport, la CUP. Pel que fa a això, recorda que justament la gent 
acostuma a queixar-se que els grups polítics no compleixen els programes electorals.  

 Afirma que l’1 d’octubre el mandat popular va ser clar: constituir una nova República catalana. 
Manifesta que, no obstant això, el Parlament i el Govern de Catalunya van continuar demanant diàleg, però 
la resposta de l’Estat ha estat l’aplicació de l’article 155, que aniquila les institucions catalanes. Remarca 
que aquestes institucions no existeixen gràcies a la Constitució espanyola, sinó des de molt abans, perquè, 
si no, Lluís Companys, Josep Irla i Josep Tarradellas no haurien estat presidents de la Generalitat a l’exili, 
quan no existia la Constitució i hi havia un règim franquista.  

 Afirma que ara caldrà defensar la República, i que aquests dies s’ha posat de manifest que la unió 
d’institucions amb el poble és imbatible, i que la democràcia, malgrat tot, al final acaba guanyant. 
 
 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino manifesta que volen agrair a totes les persones de les Corts la seva 
participació en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya el passat 1 d’octubre del 2017, i donar 
especialment les gràcies a la gent de l’escola Pau Romeva i de l’Institut Joan Boscà per la fermesa que van 
demostrar aquell dia. Destaca que el referèndum va ser un èxit de participació, malgrat la violència 
exagerada i cruel contra una població civil desarmada i que pacíficament estava reunida per exercir el seu 
dret a vot. Explica que no entenen com l’1 d’octubre l’Estat espanyol va trobar més proporcionat exercir la 
força física contra el referèndum que desacreditar-lo, si, segons afirmava, no oferia les garanties jurídiques 
adequades. Pel que fa a això, assenyala que l’Estat espanyol s’ha dedicat a destruir aquestes garanties 
jurídiques tot vulnerant la llibertat de correspondència o la llibertat de premsa durant el mes de setembre. 
D’altra banda, recorda que el Consell del Col·legi de Metges de Catalunya ha exigit respecte a la professió 
mèdica, ja que fins i tot s’ha posat en dubte l’exercici dels metges i metgesses que van atendre les persones 
agredides.  

 Remarca que, per si no fos prou agredir gent innocent, des del passat 16 d’octubre els presidents 
d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana són presos polítics de l’Estat espanyol, quan són 
públiques les imatges que mostren que van contribuir a mantenir l’ordre públic i van ajudar les forces de 
seguretat a dissoldre la concentració davant del Departament d’Economia per tal que no hi hagués cap acte 
de violència.  

 Afirma que l’1 d’octubre ha servit perquè el passat 29 d’octubre del 2017 el Parlament de Catalunya 
hagi proclamat els resultats del referèndum i Catalunya s’hagi constituït en un estat de dret democràtic i 
social. Manifesta que, des de la CUP, mostren tota la seva solidaritat amb el 130è president de la 
Generalitat de Catalunya, així com amb tot el Govern i la Mesa del Parlament, que continuen perseguits per 
l’Estat espanyol per exercir les funcions que la ciutadania els ha encomanat.  

 Explica que, en el camí que falta per recórrer, volen demanar als cortsencs i cortsenques que no 
deixin que es perdi tot el que han après durant aquests dies, que els serà útil en els temps que han de venir. 
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Remarca que el Govern legítim de Catalunya, votat a les urnes, és el de Carles Puigdemont, i que la unitat i 
la intel·ligència seran imprescindibles per defensar la República. Subratlla que allà on es construeix la 
República des d’ara són els carrers, i que per això demanen que s’enforteixin els comitès de defensa de la 
República. Afirma que hi ha molta feina a fer per defensar la llibertat de Catalunya, i que la voluntat popular 
doblegarà la imposició del 155. 
 
 El president obre el torn de paraula de les persones del públic que han demanat intervenir en aquest 
punt, i els informa que disposen de 2 minuts. Dona la paraula al Sr. Armand Castany, de l’Institut Joan 
Boscà. 
 
 El Sr. Armand Castany assenyala que no només ve a títol personal, sinó per reproduir el testimoni 
d’un dels companys amb qui van estar defensant l’Institut Joan Boscà l’1 d’octubre, Ignasi Abat. Excusa la 
seva absència i llegeix l’escrit que li ha donat:  

 «Hola, em dic Ignasi Abad i actualment curso segon de batxillerat a l’Institut Joan Boscà. El dia 1 
d’octubre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van cometre un atac no només a la democràcia, 
sinó a amics i coneguts meus, al meu institut i a la meva persona. L’acte pacífic per defensar les anteriors 
persones, institut, conegudes, etcètera, em va comportar una fissura de primer grau a la costella i un estrès 
posttraumàtic que avui dia encara perdura en forma de malsons sobre el referèndum cada nit.  

 El primer dia que vaig anar a l’institut després dels fets del primer d’octubre, aquell mateix dimecres, 
va ser un dels pitjors dies de la meva vida. Tot va començar quan era al bus que em portava a l’institut, 
quan a un quilòmetre d’arribar-hi, cada cop que tancava els ulls, imaginava l’avinguda Esplugues amb 
González Tablas tallada pels policies nacionals, com van fer el dia 1, cosa que em va comportar un atac 
d’ansietat que em va forçar a anar caminant tot el tros restant fins a l’institut.  

 Una vegada arribat a l’institut, vaig intentar anar a parlar amb els professors del Seminari de Català, 
que van ser els que es van responsabilitzar de l’obertura del centre, però va ser veure les escales en les 
quals ens refugiàvem de la pluja i dels policies el dia de les votacions i començar a plorar i a tremolar 
imaginant-me que encara érem allà. En aquell mateix moment vaig marxar a un banc que es trobava a uns 
300 metres de l’institut mentre esperava que arribés una amiga, que sabia com estava. Vora els 20 minuts 
posteriors, va arribar la meva amiga amb la psicòloga del centre per ajudar-me, cosa que va ser gairebé 
inútil, ja que cada 15 o 20 minuts havia de sortir de classe plorant. Aquella setmana no vaig poder fer una 
classe sencera pels motius anteriors, cosa que està repercutint en el meu rendiment acadèmic. Per 
exemple, no vaig poder entregar el treball de recerca en la data fixada, ja que tractava sobre un tema 
bastant relacionat amb els fets explicats anteriorment. Durant les dues setmanes següents, cada cop que 
em trobava algú relacionat amb el Boscà el dia 1 entrava en un estat de pànic pels petits flashbacks que em 

venien a la ment. 

 I per acabar, voldria agrair tota la gent que va estar tant el dissabte dia 30 per celebrar la festa de la 
tardor, el dia 1 per defensar la democràcia i l’institut, i sobretot a l’Armand i la Marina, per l’ajuda rebuda per 
la seva part els dies posteriors al referèndum.» 

 Manifesta que, per part seva, com a testimoni dels fets de l’1 d’octubre, voldria remarcar quin paper 
hi va jugar el poble català, d’una banda, i l’Estat espanyol, de l’altra, i quin paper juga qui s’oposa a la 
repressió i qui la tolera.  

 Afirma que l’1 d’octubre es va celebrar un referèndum d’autodeterminació amb garanties. Remarca 
que aquestes garanties les va posar la gent, amb els seus cossos i totes les seves forces, davant els atacs 
de l’Estat espanyol. Destaca que va ser el poble qui es va autoorganitzar en matèria d’autodefensa, ja que 
defensava el dret a vot perquè sabia que està en perill. Explica que mentre votaven, els van atacar 
desproporcionadament 30 furgons carregats de policies, armats amb porres i equipats per «repartir». En 
aquest sentit, manifesta que espera que avui, en el Ple, no es confongui els botxins amb les víctimes, com 
l’Ignasi, amb qui va tornar a coincidir uns dies després dels fets viscuts i no podia tornar a entrar a l’institut, 
envaït per un atac d’angoixa. Afirma que «ells» són els botxins, els opressors i els feixistes, mentre que 
«nosaltres», les víctimes i els oprimits, i que tots els que toleren o legitimen la violència esmentada estan 
amb «ells», i no amb «nosaltres», amb el 155 i amb l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. 
 
 El president dona la paraula al Sr. Jordi Guillomet, de l’Institut Joan Boscà. 
 
 El Sr. Jordi Guillomet assenyala que no ve a parlar ni d’independència ni del 155, sinó només de 
fets, amb tres punts: l’arribada de la Policia Nacional a l’IES, l’actuació de la Policia Nacional per requisar 
les urnes i la reacció de les persones durant aquests fets.  
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 Pel que fa al primer punt, explica que cap a les 12.30 h van arribar entre 25 i 30 brigades mòbils de 
la Policia Nacional, de les quals van sortir uns 60 antiavalots, alguns dels quals van crear un cordó al voltant 
de l’Institut Joan Boscà perquè no hi entrés ningú més. Afirma que ell es va quedar a la part de dins de la 
porta de l’entrada de l’IES i que les altres persones, entre 100 i 150, es van concentrar a les escales 
d’entrada per oferir resistència passiva a la policia. Manifesta que, quan la policia es disposava a entrar al 
recinte obrint la porta exterior, ell personalment va demanar que li ensenyessin l’ordre judicial que els 
permetia entrar i requisar el material per fer el referèndum. Afirma que, després d’una breu mirada, l’agent 
que l’escoltava va decidir ignorar la seva petició i va ordenar als antiavalots que comencessin a entrar al 
recinte.  

 Respecte a l’actuació de la Policia Nacional, assenyala que un agent li va demanar que abandonés 
el recinte. Explica que li va fer cas i es va quedar a fora, des d’on podia observar les escales on la gent 
estava situada. Afirma que la Policia Nacional va començar a obrir-se pas per les escales cap a l’entrada de 
l’edifici agafant la gent molt fort per la roba, apartant-la molt bruscament i tirant-la escales avall. Manifesta 
que la gent anava rodolant i caient, mentre que altres persones eren expulsades a empentes del recinte. 
Subratlla que no va veure en cap moment una iniciativa per intentar dissoldre la multitud d’una manera 
pacífica. Afirma que els antiavalots també van utilitzar porres per obrir-se pas cap a l’interior de l’edifici, 
pegant la gent a qualsevol part del cos, fins i tot per sobre de les espatlles. Explica que, un cop van entrar i 
van rebentar la porta, ell es va allunyar un moment i va tornar a entrar a l’edifici quan tot ja havia passat. 
Afirma que aleshores va veure les destrosses de la Policia Nacional, que havia rebentat la porta principal i 
les portes de fusta de diferents despatxos i regirat els despatxos. 

 Pel que fa a la reacció de les persones, manifesta que les persones que anaven sortint 
progressivament de l’IES, a mesura que la policia els expulsava, estaven moralment destrossades. Explica 
que va veure famílies senceres plorant, aterrides pel que estava passant, i que la gent, impotent, 
recriminava a la policia la seva actuació. Afirma que ell mateix va patir un atac d’ansietat molt intens. 
Manifesta que, finalment, va veure des de la distància com la policia judicial s’emportava el material requisat 
en els furgons. 

 El president dona la paraula al Sr. Carlos Merlo, de l’escola Pau Romeva. 

 El Sr. Carlos Merlo explica que és membre del Consell Escolar de l’escola Pau Romeva i que, pel 
seu castellà, es pot deduir que no ha estat adoctrinat a l’escola catalana, cosa que no vol dir que no pugui 
parlar la llengua del seu país d’adopció.  

 Manifesta que ha vingut en nom propi i d’alguns veïns que van ser a l’escola l’1 d’octubre, i que no 
vol parlar del que va passar, que ja s’ha vist, sinó del que va sentir. Explica que l’1 d’octubre ell volia votar, 
com moltes altres persones, i que va estar tenint cura de l’escola juntament amb el pare d’unes nenes de 
l’escola que volia votar «no». Afirma que tot va ser molt festiu fins que va començar la càrrega de la policia, 
que va trencar la tanca de l’escola. Assenyala que ell era fora vetllant perquè les persones grans, amb 
alguna discapacitat i amb nens votessin primer.  

 Explica que, quan va acabar tot, uns 45 minuts o 1 hora després, va poder entrar a l’escola i veure 
com havia quedat. Afirma que el primer que va veure va ser sang al terra; després, vidres trencats, un 
congelador destrossat i portes trencades. Explica que va pujar fins a secretaria, on s’havien trencat tots els 
vidres. Afirma que tot plegat li va provocar irritació i nàusea, i li va permetre constatar que tot allò havia estat 
una violència gratuïta envers persones grans, professors i les persones que havien estat allà. Explica que 
després va baixar a la planta baixa i va veure una cosa que el va impactar molt: les tapetes que els nens 
ajunten per a una entitat benèfica estaven escampades pel terra d’una aula de P3. Manifesta que aleshores 
es va adonar que aquella violència s’havia exercit sobre l’espai dels nens, va deixar se sentir irritació i 
nàusea, i va començar a plorar. 

 El president dona la paraula al Sr. Francesc Bonet, de l’escola Pau Romeva. 

 El Sr. Francesc Bonet assenyala que, més enllà de valoracions polítiques, vol donar testimoni real 
del que va ocórrer a l’escola Pau Romeva. Remarca que, davant les temptacions d’algú que pugui voler 
justificar l’actuació policial, vol deixar clar que a tots els presents que es va tractar d’una actuació que 
buscava la violència, ja que no va haver-hi cap intent de mediació o d’evitar la votació de manera civilitzada. 
Afirma que els policies van violentar moltes persones i que fins a 13 persones que esmentarà van resultar 
lesionades.    

 Explica que a l’Eva la van tirar a terra arrancant-li cabells i increpant-la amb insults de caràcter 
masclista; l’Albert va patir diverses contusions al coll; el Josep va patir una forta contusió al canell, que li va 
impedir fer servir la mà durant diversos dies; a la Margalida, una senyora d’edat avançada, la van agafar  
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violentament de terra, cosa que li va provocar una arrítmia i va motivar que l’hagués d’anar a buscar una 
ambulància; el Narcís va patir diverses contusions a la cuixa per cops de porra; el Daniel va rebre un cop de 
puny al nas i va patir contusions a l’esquena i a les costelles; al Johan el van tirar per les escales i li van 
dislocar el braç; al Carlos el van colpejar diversos cops i li van trencar el tendó del bíceps, que és una de les 
lesions més greus que es van produir, ja que, segons ells mateix, que és metge, és irreversible; la Carme, 
una senyora d’edat molt avançada, va rebre un cop de porra a l’estómac; el Narcís va rebre cops no 
reglamentaris al crani, amb el resultat de set punts de sutura al cap; a la Mireia, una senyora d’edat 
avançada, li van donar un cop a la cuixa quan era a la porteria de casa seva; el Josep va patir una lesió 
cervical; i l’Albert va rebre molts cops al braç, a la cama i a la cara. Assenyala que, de fet, han penjat uns 
quants vídeos sobre aquests fets, que es poden trobar a Youtube escrivint «CDPau Romeva».    

 Afirma que els policies haurien pogut entrar pel pati de l’escola, tal com alguns van fer, però van 
decidir entrar per la porta del carrer Pisuerga a cops de porra. Manifesta que vol constatar que tots aquests 
esforços i patiments van servir per preservar els 1.545 vots que hi va haver a l’escola, que pot donar la seva 
paraula d’honor que van ser de 1.545 persones. Insisteix que tot això s’hauria pogut fer pacíficament, i opina 
que l’actuació de tota la gent que va ser a l’escola Pau Romeva mereix tot el respecte i que es tinguin en 
compte els vots que van salvar, en defensa del que considera que és l’única institució legítima, la República 
catalana. 
 
 El president dona la paraula al Sr. Marc Magrinyà, d’Òmnium Barcelona Les Corts.  
 
 El Sr. Joan Carles Manzanero assenyala que parla com a representant de l’Assemblea Nacional 
Catalana i, també, en nom del Sr. Marc Magrinyà, d’Òmnium Cultural. 
 
 Manifesta que, en primer lloc, vol agrair als grups municipals independentistes tots els 
reconeixements que han fet de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Explica que, com a representant i membre de 
la Junta de l’Assemblea Nacional Catalana de les Corts, i també en nom d’Òmnium, vol demanar al 
Consistori del Districte de les Corts que faci un manifest en què s’exigeixi la llibertat immediata de tots dos, 
injustament empresonats el passat 16 d’octubre per defensar pacíficament la democràcia i els drets socials 
dels ciutadans de Catalunya. 
 
 El president dona la paraula a la Sra. Meritxell Lázaro, de les AMPA unides de les Corts. 
 
 La Sra. Meritxell Lázaro manifesta que, des de les AMPA unides de les escoles públiques de les 
Corts (Ítaca, Duran i Bas, Barcelona, Pau Romeva, Les Corts i Lavínia) condemnen i rebutgen la violència 
viscuda l’1 d’octubre a les seves escoles, que van patir atacs de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil contra 
persones de totes les edats que simplement volien exercir el seu dret a vot.  

 Afirma que parlen de democràcia i de legalitat justament aquells que no escolten el mandat d’un 
Parlament elegit democràticament a les urnes. Remarca que no hi ha acte millor per parlar de democràcia 
que votar i expressar-se amb llibertat i sense censures. Manifesta que els desperfectes materials que van 
patir les seves escoles són intolerables i totalment denunciables, i que no es poden tornar a repetir accions 
violentes contra les escoles públiques, on les docents fan una tasca més que professional i totalment 
respectable amb els nens i nenes. Afirma que ningú no té dret a malmetre un centre educatiu, on justament 
s’ensenyen valors com la solidaritat, la cooperació, el respecte i l’esperit crític a les nenes i nens, que són el 
futur de la societat. Explica que, arran dels actes violents de l’1 d’octubre contra algunes escoles, moltes 
persones de les comunitats educatives s’han qüestionat el perquè de tanta repressió i destrucció carregada 
d’odi contra ells. Afirma que parlen d’una gran injustícia i de vulneració dels drets humans, i que cal dir prou 
a la impunitat de la violència perpetrada contra les persones i les escoles.  

 Manifesta que exigeixen que no tornin a succeir actes com els del passat 1 d’octubre, i que 
defensen i defensaran el model d’escola pública catalana.  

 El president obre el torn de paraula dels grups municipals. Dona la paraula a la consellera Míriam 
Casanova, del Grup Municipal del PP. 

 La consellera Míriam Casanova assenyala que aquestes proposicions idèntiques del GMD, d’ERC i 
de la CUP coincideixen pràcticament amb les que aquestes formacions polítiques ja van portar a les dues 
darreres sessions del Consell Plenari de l’Ajuntament. Subratlla que, per tant, aquests grups volen tornar a 
repetir el debat per tercera vegada, tal com suposa que també es farà a la resta de districtes. Afirma que, 
d’aquesta manera, es va parlant del «monotema» i es va generant més divisió, més radicalitat i més 
enfrontament entre els veïns i veïnes, en comptes de fer propostes per resoldre els problemes del veïnat, 
que recorda que és l’obligació que tenen com a consellers.  
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 Assenyala que, en vista del públic que avui hi ha a la sala, la gent que normalment segueix els 
plenaris ha optat per marxar, segurament per no enfrontar-s’hi i no generar més problemes.  

 Explica que en els darrers consells plenaris de les Corts del 3 i 5 d’octubre, que es van suspendre 
per l’absència de les formacions proposants, des del Grup del PP ja van dir que no els van agradar les 
imatges que van veure a la televisió sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre, i que si els ferits, en comptes 
de ser 900 o 1.000 haguessin estat 20 o 30, ja serien massa. A més, afirma que des del Grup del PP 
sempre han refusat tot tipus de violència, entre altres raons perquè l’han patit i la pateixen amb violència 
física, amb intimidacions i amb amenaces. Explica que, sense anar més lluny, la seu del PP de les Corts té 
la persiana destrossada des de fa diverses setmanes perquè uns radicals van optar per fer el màxim mal 
possible.  

 Opina que, en qualsevol cas, els grups proposants haurien d’afegir a la proposició dos aspectes 
fonamentals: que l’actuació policial de l’1 d’octubre va derivar d’una resolució judicial, i no va ser pas decisió 
del Govern central, i que aquesta actuació no s’hauria produït si els seus grups parlamentaris no haguessin 
convocat il·legalment el referèndum de l’1 d’octubre.  

 Recorda que el PDeCAT, ERC i la CUP van aprovar en el Parlament de Catalunya una llei del 
referèndum i una llei de transitorietat que estan suspeses per la justícia per infringir la Constitució i el mateix 
Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que ho van fer representant només el 47% dels catalans i catalanes i 
trepitjant els drets dels diputats de l’oposició, que representen més de la majoria de la població catalana. 
Afirma que, a més, és incomprensible que per reformar l’Estatut d’Autonomia calguin dues terceres parts de 
la cambra i per declarar la independència de Catalunya no faci falta ni tan sols el 50%. Opina que, fins ara, 
el Govern de la Generalitat, de la mà dels radicals de la CUP, ha fet un mal ús del Parlament de Catalunya i 
no ha governat a favor dels catalans i catalanes, sinó que només s’ha preocupat de la seva estratègia 
política, que era intentar arribar a la independència.  

 Assenyala que hi ha altres fets que qüestionen i, al parer del seu grup, posen fi al procés 
independentista actual, perquè han caigut els mites de l’independentisme. Afirma que de la panacea que es 
defensava de més riquesa, més activitat econòmica, més ocupació, més qualitat de vida, més qualitat de 
l’aire i més salut s’ha passat a la realitat d’una fugida ja de 1.800 pimes, la sortida de grans empreses i 
bancs, amb una retirada molt forta de dipòsits, una marcada caiguda del consum familiar i una destacada 
reducció de la demanda turística, que ja es comptabilitza que equival a prop d’una tercera part del PIB. 
Remarca que, a més de no comptar amb la majoria dels catalans i catalanes i d’anar en contra de la legalitat 
nacional, el procés independentista no té empara a la legalitat internacional i no té el suport de la comunitat 
internacional, especialment de la Unió Europea.  

 Finalment expressa el vot en contra de les tres proposicions.  

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

 La consellera Sonia Reina expressa literalment el següent: «Evidentemente, vamos a votar en 
contra de la triproposición del GMD, ERC y la CUP.  

 Como ya hemos mencionado en el pleno del 3 y del 5, tanto el PP como este Grupo Municipal de Cs 
manifestamos el rechazo a las actuaciones que se habían realizado el 1 de octubre. Manifestamos 
igualmente que sobre esas actuaciones, por lo menos desde este grupo municipal, se dirimirán sus 
responsabilidades, si las hubiera, en los expedientes abiertos y en las denuncias que se han tramitado. Y, 
por lo tanto, como hemos dicho y repetimos siempre, somos respetuosos con las decisiones judiciales y con 
la independencia judicial y, por lo tanto, se verá en ese procedimiento qué es lo que efectivamente ocurrió.  

 Pero para llegar a este punto, para llegar al 1 de octubre, yo voy a volver a insistir, porque parece 
que hemos aparecido en el 1 de octubre, así, como si tuviéramos unas elecciones legales, a las que 
habíamos llegado con un consenso, y que de repente a alguien se le ocurrió decidir que no había urnas. 
Pues no señores, no es así. El 6 y el 7 de setiembre, lo he dicho antes y lo voy a volver a repetir y lo repetiré 
tantas veces como haga falta, se dio un golpe al estado de derecho y a la democracia en el Parlament de 
Cataluña. Y ese golpe lo dio el PDeCAT, ERC y la CUP. En ese pleno surrealista, que fue el momento en 
que evidentemente se realizó la internacionalización del Procés, ese sí que fue el momento de la 
internacionalización, porque nos vio todo el mundo, y todo el mundo flipó con nosotros. Somos la vergüenza 
de Europa y de más allá de Europa, pero por ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, porque no 
solamente han dedicado todos los esfuerzos a fracturar la sociedad… porque lo que hemos escuchado 
aquí, que es terriblemente triste, no es más que el producto de sus actuaciones durante todo este tiempo, 
del PDeCAT, de ERC y de la CUP. Son ustedes los que nos han traído aquí: el Sr. Puigdemont, el Sr. 
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Junqueras y la CUP. Y el Sr. Faustino puede hacer todas las chances que quiera, pero efectivamente es 

así.  

 El 6 y 7 de septiembre ustedes se saltaron y taparon las bocas de toda la oposición. Este cartelito 
que les gusta poner con la boca tapada, para fingir que se les ha impedido hacer un referéndum, cuando es 
mentira. Ese es el que ustedes pusieron a la oposición en el Parlament de Cataluña, a los letrados del 
Parlament, al Consell de Garanties Estatutàries, nombrados por ustedes, por Junts pel Sí, y que les 

informaron que lo que estaban haciendo era cometer un golpe a la democracia y siguieron adelante, a 
la Constitución y al Estatut, a nuestro propio Estatut de Autonomía. O sea, eso que les quede bien claro.  

 Y de ahí, ustedes han empezado, y se lo he dicho antes, una deriva hacia el 1 de octubre, a la que 
han arrastrado a la población y les han mentido y les han vendido que era un procedimiento, que era un 
referéndum democrático y que tenían todas las garantías. Mentira. ¡Mentira! Ustedes han vulnerado todas, 
absolutamente todas y cada una de las leyes que tenemos, tanto en el Estado español, en España, como 
en la comunidad autónoma de Cataluña. Absolutamente todas. La ley de protección de datos, yo todavía 
estoy esperando, señores, que me expliquen dónde están mis datos, porque ustedes tenían mis datos, sin 
mi autorización. Y no solamente esto, sino dónde están los datos de todos los catalanes en ese espacio 
informático que ustedes han contratado. Y también que nos digan cuánto nos ha costado, del bolsillo de 
todos los catalanes. Y así han llevado a la ciudadanía al 1 de octubre. Y el 1 de octubre fue el momento 
más triste que hemos vivido en los últimos meses.» 
 
 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
 
 El conseller Carlos Hornero manifesta que ser conseller de districte és estar en primera línia, ja que 
són l’Administració i els polítics que tenen més proximitat amb la ciutadania. Afirma que, per això mateix, el 
primer que vol fer és condemnar enèrgicament l’actuació de la policia el passat 1 d’octubre, ordenada pel 
Govern del PP, i en especial les càrregues que van patir l’escola Pau Romeva i l’Institut Joan Boscà. Opina 
que això ha estat un error històric que no ha fet més que aprofundir la divisió de la societat.  

 Recorda que han dit en nombroses ocasions que s’estava portant la societat a un xoc de trens que 
tothom intuïa davant l’immobilisme d’uns i la dinàmica de ruptura dels altres, dinàmiques que sabien que no 
comportaven més que el patiment i la fractura de la societat. Afirma que això ha portat també a volar els 
ponts i a dissoldre la unitat civil que tant havia costat construir. Remarca que s’ha malmès la cohesió i s’ha 
enfrontat a les persones al si d’una comunitat d’identitats plurals i realitats diverses. Opina que la manca de 
diàleg i de voluntat per trobar una solució política de consens ha anat enquistant un conflicte la 
responsabilitat del qual recau sobre el Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya, i que és responsabilitat 
també de tots i totes. Destaca que la primera prioritat ha de ser la reconstrucció de la convivència i els 
afectes malmesos.  

 Manifesta que tot això ha estat un gran fracàs col·lectiu que s’ha d’esmenar pel bé del present i de 
les futures generacions. Afirma que tampoc no ha ajudat gens posar en perill les institucions d’autogovern 
de Catalunya i convertir el Parlament en una cambra al servei dels interessos d’una minoria social. Remarca 
que els grups proposants han trencat les regles més bàsiques de la democràcia conculcant els drets de 
l’oposició i vulnerant les normes i el reglament, tal com assenyala, no només el Tribunal Constitucional, sinó 
també els mateixos lletrats del Parlament de Catalunya i la Comissió de Garanties Estatutàries, escollits per 
aquests grups. 

 Recorda que han dit en innombrables ocasions que no volen la DUI ni el 155, sinó eleccions 
immediates, que és el que ha acabat succeint. Opina que això és el que uneix totes les forces polítiques, 
independentistes i no independentistes, que ja han comunicat la intenció de presentar candidatures a les 
eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre.  

 Assenyala que, tal com va dir Josep Taradellas, en política es pot fer de tot menys el ridícul, tal com 
s’ha fet. Manifesta que ara espera que la gent n’hagi pres bona nota i voti en consciència el 21 de 
desembre, aquesta vegada amb garanties en el marc d’un estat democràtic i de dret que empari i protegeixi 
tothom. 
 
 El president dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, que intervé en nom del Grup 
Municipal de BComú. 
 
 El regidor del Districte manifesta que, en primer lloc, vol agrair tots els testimonis i intervencions que 
s’han fet des del públic, i, en segon lloc, condemnar i mostrar la seva més gran repulsa a les actuacions 
policials de l’1 d’octubre.  
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 D’altra banda, expressa el suport del seu grup a l’escola Pau Romeva i a l’Institut Joan Boscà. 
Explica que van presenciar des del primer moment la càrrega policial que es va produir a l’escola Pau 
Romeva i que en el cas de l’Institut Joan Boscà van arribar-hi de manera immediata. Afirma que van poder 
apreciar-hi totes i cadascuna de les destrosses que es van fer i veure l’estat dels ferits. En relació amb això, 
assenyala que, a la llista que s’ha fet abans dels ferits de l’escola Pau Romeva, n’hi afegiria tres més com a 
mínim: les del Juan, l’Adolf i l’Abel. Explica que l’endemà van anar a visitar l’escola amb la tinenta d’alcalde 
Sra. Laia Ortiz i van donar-li tot el suport, i que des de l’Ajuntament han comptabilitzat tots els danys i n’han 
sol·licitat el rescabalament. Afirma que, des de l’Ajuntament, també s’està treballant per veure com 
materialitzar el suport a les víctimes, tant des del punt de vista de l’escola com de les mateixes víctimes.  

 Manifesta que, per tant, donen suport a tots aquests punts de la proposició, així com a l’excarceració 
de Jordi Cuixart i de Jordi Sànchez i al desistiment de l’aplicació de l’article 155. Afirma, però, que hi ha un 
punt al qual no poden donar suport. Explica que al seu moment ja van assenyalar que l’1 d’octubre no es 
feia un referèndum, perquè no reunia les garanties necessàries, sinó una important mobilització 
democràtica, a la qual van cridar a participar. En aquest sentit, recorda que la mateixa alcaldessa va anar a 
votar al seu col·legi, com molts altres membres de BComú i de la ciutadania en general. Manifesta que, per 
tant, consideren que a través d’una proposició no es pot fer que acceptin allò que des del primer moment 
van dir que no era. Afirma que defensen el dret a decidir des de fa molt de temps i que, per tant, no s’ha de 
malmetre un acte com el que es va produir sense que tingui les garanties necessàries, que és el que 
sempre han reclamat i pel qual seguiran treballant. D’altra banda, assenyala que entenen que, els dies 6 i 7 
de setembre, l’actuació dels grups majoritaris no va respectar els drets dels grups minoritaris.  

 Explica que, per tot això, quan es va plantejar una proposició similar en l’àmbit de ciutat es van 
abstenir, en el sentit que respectaven i compartien moltes de les consideracions, però no podien acceptar 
que a través de la proposició canviés el sentit del que per a ells havia estat aquella jornada.  

 Manifesta que entenen que ara s’obren nous espais que han de treballar conjuntament per restablir 
les institucions catalanes i la capacitat que té el poble de poder decidir, però en un marc de respecte legal i 
amb garanties que permeti que aquella decisió que pugui prendre el poble, amb una majoria significativa, 
tingui la capacitat de ser respectada i, per tant, pugui ser reconeguda. Opina que, en aquest sentit, encara 
queda un camí llarg per recórrer, però que aconseguiran arribar a expressar conjuntament el dret a 
l’autodeterminació, expressat amb fórmules que legalment s’han de poder recollir a l’Estatut i a la 
Constitució. 
 
 El president dona novament la paraula als grups proposants. 
 
 La consellera Lídia Gàllego, del Grup Municipal Demòcrata, manifesta que els testimonis que han 
sentit són prou explícits, escruixidors i colpidors, i que vol agrair a tots la valentia d’haver vingut a compartir 
tot això amb ells. Afirma que el que han sentit són testimonis de gent valenta i decidida que es va defensar 
pacíficament com millor va saber i poder, i que va protegir les urnes, que són un símbol d’un dels valors més 
fonamentals de la societat, la democràcia.  

 Explica que ells no tenen por de les urnes, i que va quedar clar que qui tenia por de les urnes va ser 
qui va fer un ús desproporcionat de la força i de la violència. Afirma que quan un govern fa ús d’aquesta 
força és que té pocs arguments i cap voluntat de diàleg.  

 Assenyala que algunes de les intervencions de la resta de grups exposen diferents punts de vista 
però cap solució concreta; d’altres es refugien en legalismes que molts juristes de prestigi ja han qüestionat 
i, fins i tot, desautoritzat, amb la llei feta a mida al servei d’un govern i amb una separació de poders 
qüestionada, i algun altre grup té un to d’especial bel·licositat que entra en contradicció amb el que 
reclamava un altre portaveu quan parlava d’estar units.  

 Remarca que el que alguns anomenen «monotema» és un tema que preocupa la gent, i que la seva 
obligació és debatre els temes que preocupen la gent. Assenyala que també s’ha parlat de les empreses 
que marxen, però sense esmentar el decret que es va crear amb gran rapidesa per afavorir el trasllat de 
seus.  

 Manifesta que els dies 6 i 7 de setembre tots els grups parlamentaris es van expressar segons el 
reglament del Parlament, però que hi va haver grups que van decidir no participar en les comissions i 
absentar-se de l’hemicicle en el moment de les votacions. Afirma que tots aquests grups parlen de divisió, 
però que a l’altra banda no hi havia ningú amb qui dialogar. Assenyala que també parlen de reconstruir la 
convivència, quan depèn d’ells dialogar i estalviar-los la presència de grups violents que agredeixen els 
barcelonins i barcelonines a les seves manifestacions.  
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 Destaca que el dret a l’autodeterminació està reconegut a la Carta de les Nacions Unides. 
Assenyala que en el cas de Kosovo s’ampliava més enllà de les colònies, eliminant aquesta limitació, tot i 
que ja entenen que un Estat com l’espanyol que encara no ha reconegut Kosovo es creu que pot ignorar 
aquest dret i fer com si no existís. Remarca que, de fet, en el Pacte internacional dels drets civils i polítics, 
les Nacions Unides va reafirmar que tots els pobles tenien dret a l’autodeterminació, en virtut del qual 
determinen lliurement l’estatut polític i procuren pel desenvolupament econòmic, social i cultural. Subratlla 
que, per tant, aquest dret no és una prerrogativa dels estats.  

 Afirma que la voluntat del poble és clara, i que negar que aquest moviment és del poble és negar la 
realitat. Manifesta que les societats avancen gràcies a la seva gent, i que continuaran treballant per una 
república lliure, pròspera i sobirana. 
 
 El conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC, assenyala que comentarà poques coses 
perquè els testimonis que s’han escoltat sobre l’1 d’octubre han estat prou clars.  

 Explica que alguns partits van començar fent una campanya electoral per la independència, després 
van passar a fer una campanya pel dret a votar, i encara després van haver de fer una tercera campanya 
pel dret a poder anar tranquils pel carrer i no ser «atonyinats», tenint en compte el que va succeir durant la 
campanya electoral, en què es va produir la detenció de membres del Govern de la Generalitat i una gran 
persecució del moviment independentista, i l’1 d’octubre.  

 Afirma que s’alegra que tothom condemni el que va passar l’1 d’octubre, però que no s’ha parlat de 
les responsabilitats que hi ha al darrere. Remarca que de moment només hi ha dues persones a la presó 
per fer crides perquè la gent es comportés pacíficament. Explica que el 20 de setembre ell va ser tot el dia 
davant la Conselleria d’Economia i pot assegurar que no hi va haver cap acte de violència.  

 Assenyala que vol acabar amb una pregunta que li sembla que és el més rellevant de tot plegat: 
com es pot donar compliment al desig del 80% de la població catalana de votar en un referèndum la seva 
relació amb l’Estat espanyol, tal com mostra tota la demoscòpia. 
 
 Afirma que l’1 d’octubre es va votar la independència i el divendres passat es va proclamar la 
república, de manera que només li queda dir «Visca la República catalana i endavant!». 
 
 El conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP, assenyala que, des dels tres grups 
proposants, han donat veu en aquest debat a les persones afectades del districte. Explica que aquests 
testimonis els han arribat al fons del cor, i que creu que no esborraran mai l’1 d’octubre del 2017 de la seva 
memòria. 

 Remarca que la desaparició dels partits independentistes no és la desaparició de la reivindicació de 
la independència. En aquest sentit, afirma que hi ha molta gent que pensa que aquest és un projecte basat 
en alguna persona en concret, quan totes les persones que hi estan implicades estan treballant per un 
col·lectiu molt més ampli.  

 Explica que quan sent referències a la Constitució espanyola es pregunta si aquesta Constitució 
està pensada per mantenir les elits del franquisme de l’any 1975, que van continuar el 1978, tenint en 
compte que els seus articles sobre habitatge, treball, educació i sanitat són trepitjats contínuament mentre 
que els que mantenen la unitat territorial d’Espanya són sagrats.  

 Manifesta que queda molta feina per fer i que des de la CUP continuaran treballant perquè la 
República catalana que es va proclamar el passat 29 d’octubre del 2017 continuï creixent i sigui forta. 
 
 El president dona la paraula a la resta de grups. 
 
 El conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC, expressa el vot del seu grup en contra de 
la proposició.  

 El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, assenyala que, tal com s’ha apuntat, el repte és que el 
80% de la població catalana vol un referèndum sobre la independència, mentre que l’1 d’octubre només hi 
va participar un 40%. Afirma que, per tant, cal trobar un pacte que els porti a aquest 80%. 
 
 El president manifesta que s’aproven les proposicions amb contingut de declaració institucional dels 
tres grups proposants amb els vots a favor del GMD, d’ERC i de la CUP, l’abstenció de BComú, i els vots en 
contra de Cs, del PP i del PSC. 
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c) Precs 

 
1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts impulsi el desenvolupament de les 
successives fases pendents de completar i dur a terme de la Colònia Castells, 
promovent que es doti el pressupost municipal de l’any 2018 amb l’import necessari 
per al desenvolupament de les actuacions que corresponguin per tal d’accelerar 
l’evolució del planejament, realitzant les aportacions econòmiques extraordinàries que 
corresponguin per a tal finalitat a Bagursa i a l’Institut Municipal d’Urbanisme. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego, del Grup Municipal 
Demòcrata. 

 La consellera Lídia Gàllego recorda que el seu grup ha recordat de manera insistent en el Consell 
Plenari la lentitud amb la qual es desenvolupa el planejament de la Colònia Castells i la necessitat de 
resoldre amb celeritat aquesta fractura del districte, posant sempre per davant el benestar dels seus 
habitants. Manifesta que, en el transcurs del mesos, van veient com es perden oportunitats d’inversió, com 
la que representava la concessió del crèdit atorgat pel Banc Europeu d’Inversions, que anava destinat a 
generar habitatges de lloguer públic, quan són evidents les mancances que té el districte en aquest sentit i 
aquestes inversions podrien revertir a la Colònia Castells. Finalment formula el prec.   

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 

 El conseller Antoni Coll afirma que si algú ha accelerat una mica el procés de la gestió del 
planejament de la Colònia Castells ha estat el Govern actual fent el canvi de fases de la gestió per al 
reallotjament. Assenyala que, d’aquesta manera, han pogut afrontar amb una taxació conjunta tota la fase 
nova 1, que incorpora el pressupost d’aquest mandat.  

 Recorda que en aquest mandat s’han destinat a la Colònia Castells 16 milions repartits en tres 
anualitats (2017, 2018 i 2019), més la compra de tot l’edifici de reallotjaments, que fins ara era de l’Incasòl. 
Manifesta que l’Ajuntament ha volgut comprar aquest edifici, a petició del Districte de les Corts, per 
accelerar al màxim possible tot el procés de reallotjament, i que això ha suposat 5.938.000 euros més.  

 Destaca que, per tant, en aquest mandat s’han destinat a la Colònia Castells un total de 22,5 milions 
d’euros, cosa que ha possibilitat que aquest planejament deixés d’estar encallat i evolucionés. Manifesta 
que acabaran aquest mandat amb l’expropiació de tota la fase 1 nova i amb el projecte executiu de zona 
verda preparat per començar a actuar immediatament en el proper mandat. 
 
 El president dona pas al segon torn de paraula del grup que presenta el prec i del Govern. 
 
 La Sra. Gàllego afirma que el planejament ja s’havia accelerat en el mandat anterior. D’altra banda, 
explica que a la previsió dels pressupostos de l’any 2018 no hi han trobat cap partida específica destinada a 
aquest planejament i, per tant, no entenen en què es basa el Govern per parlar d’acceleració. Remarca que 
l’edifici de reallotjament fa molts mesos que està construït i és buit, i que les famílies estan pendents de 
reallotjament. Opina que si s’hagués acabat l’obra en paral·lel, havent fet la taxació conjunta, s’hauria 
guanyat molt de temps i les famílies no estarien en aquesta situació.  

 El Sr. Coll assenyala que el pressupost està emmarcat en el Pla d’inversions municipal (PIM) del 
districte, que preveu 5.246.000 euros per al 2017, 5.966.000 euros per al 2018 i 5.398.000 euros per al 
2019, als quals cal afegir els prop de 6 milions d’euros de la compra dels pisos de l’Incasòl. Per tant, es 
rebutja el prec.  

2. GMD: Que el Govern del Districte dugui a terme una auditoria sobre l’estat actual 
de les parades de Bus del Districte per tal de saber quantes parades no disposen de 
marquesina i quantes no disposen encara de panells informatius del temps d’espera, i 
es comprometi a instal·lar aquests panells informatius en totes aquelles que no en 
disposen en un termini màxim d’un any. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Cristian Sais, del Grup Municipal 
Demòcrata.  
 
 El conseller Cristian Sais manifesta que presenten aquest prec ateses les noves millores que 
s’estan duent a terme a la xarxa de busos de la ciutat de Barcelona per millorar la velocitat comercial i 
minimitzar els temps d’espera en els intercanvis; atès que la majoria de les parades disposen de 
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marquesina i de panells informatius; atès que és molt important que els usuaris disposin de la informació per 
poder fer correctament els transbordaments; atès que al districte de les Corts la mobilitat de veïns i veïnes 
en superfície, tant en trajectes interns com del districte cap a un altre punt de la ciutat, són vitals; atès que 
les noves parades de les línies 54, H8 i H10, entre d’altres, no disposen de panells informatius de temps 
d’espera, i atès que aquesta és una demanda recorrent en els diferents òrgans de govern i de participació. A 
continuació formula el prec. 
 
 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll manifesta que no acceptarà el prec pel termini que estableix. Explica que 
TMB està fent una auditoria sobre les parades en l’àmbit de tota la ciutat a fi d’aplicar-hi les millores 
necessàries i que, fins que no estigui enllestida, no podrà saber si en el termini d’un any totes les parades 
de les Corts podran disposar de panells informatius. Afirma que el que és segur és que totes les parades 
d’enllaç de la nova xarxa de bus sí que en tindran. 

 El president dona pas al segon torn de paraula del grup que presenta el prec i del Govern. 

 El Sr. Sais diu al Sr. Coll que té l’obligació que els veïns puguin tenir panells informatius a les 
parades i, per tant, la seva obligació és pressionar TMB o qui s’encarregui d’instal·lar-los. Opina que un any 
és un termini prou raonable perquè s’accepti el prec. 
 
 El Sr. Coll afirma que no el pot acceptar perquè l’administració competent és TMB. Explica que 
pressionen TMB perquè això es faci al més aviat possible, però que no els poden assegurar que en un any 
estarà tot fet. 

 
3. Cs: Que, por parte de este Gobierno, se proceda a dar cumplimiento de la 
normativa de este Ayuntamiento en relación con la pegada de carteles y pintadas en 
espacios públicos y/o mobiliario urbano, tanto en la retirada como en las sanciones a 
los responsables. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal 
de Cs.  
 
 La consellera Sonia Reina exposa el següent: «El prec es algo reiterativo en las audiencias 
públicas, y además los vecinos del barrio que vamos por las calles de Les Corts podemos comprobarlo de 
forma fácil. La pegada de carteles, las pintadas dentro del mobiliario público es algo bastante habitual, y lo 
que queremos es que se dé cumplimiento a la normativa tanto en la retirada como en la sanción de los que 
se puedan identificar, y cargarles el coste de la limpieza a las personas responsables.» 
 
 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
 
 El conseller Carlos Hornero manifesta que accepta el prec, atès que demana el compliment de les 
ordenances de l’Ajuntament i una cosa que fan cada dia des del Districte. Explica que això es fa de 
múltiples maneres: de forma proactiva per part dels serveis de neteja, dels consellers de districte de 
diferents partits, dels consellers de Govern, del personal del Districte, per les denúncies a través de l’IRIS, o 
pel Telèfon del Civisme.   
 
 El president dona pas al segon torn de paraula del grup que presenta el prec i del Govern. 
 
 La Sra. Reina expressa literalment el següent: «Pues le voy a decir lo mismo que le dije con el prec 
de limpieza: me encanta que se hagan tantos trabajos en el Distrito y no se vean en la calle, porque yo sigo 
viendo las pintadas, seguimos viendo las pancartas pegadas en los contenedores, en las persianas, en los 
árboles, en los aparatos de luz. Está por todo el barrio, por lo tanto, algo está pasando. Es decir, quizá 
ustedes le dicen a quien es el encargado que lo realice y no lo realiza, como el tema de la limpieza.  

 Y luego, una cosa que no me queda claro si acepta: el tema de las sanciones a los responsables 
identificados, porque muchos carteles van con el nombre de la entidad que los está colgando. Gracias.» 
 
 El Sr. Hornero afirma que si accepta el prec és perquè realment es fa, i que es tracta d’un procés 
reglamentat.  
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4. PP: Que el Govern del Districte informi, amb la major brevetat possible, a les 
comunitats de veïns que es poden veure afectades per la ubicació d’un club de 
cànnabis en la seva finca, en cadascun dels casos en què l’informe urbanístic del 
Districte ha estat favorable. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup 
Municipal del PP.  
 
 La consellera Míriam Casanova manifesta que formulen aquest prec atès que el pla municipal que 
regula l’ordenació territorial dels clubs de cànnabis que es va aprovar al Consell Plenari de maig del 2016, 
gràcies als vots a favor d’ERC i la CUP i l’abstenció de Cs, és clarament permissiu, ja que permet que 
durant els primers 18 mesos aquests clubs puguin funcionar sense complir amb tots els requisits tècnics de 
seguretat i salut pública, redueix la distància mínima entre els clubs de cànnabis i respecte a centres 
docents i altres equipaments comunitaris a 100 metres; i atès l’efecte negatiu sobre la salut pública que pot 
generar l’activitat d’aquests establiments, que, a més, posen en perill la bona convivència. 
 
 El president dona la paraula a la consellera Laura Cañadas, del Grup Municipal de BComú. 
 
 La consellera Laura Cañadas assenyala que un informe urbanístic només informa sobre la viabilitat 
d’instal·lar una activitat en un emplaçament però no l’autoritza.  

 Recorda que els clubs cànnabics o les associacions de consumidors de cànnabis estan tipificats 
com a activitats no contaminants, que no requereixen el tràmit de llicència sinó de comunicat, i que per això 
no és preceptiu comunicar-ho als veïns. Manifesta que des de l’Administració compleixen aquesta 
normativa, que no és la que s’ha esmentat de l’Ajuntament, sinó una de la Generalitat del 2012. 
 
 El president dona pas al segon torn de paraula del grup que presenta el prec i del Govern. 

 La Sra. Casanova remarca que només demanen que s’informi les comunitats de veïns quan un club 
de cànnabis hagi obtingut un informe urbanístic favorable per tal de poder-se defensar en cas que no 
vulguin tenir un club de cànnabis al seu edifici. Assenyala que hi ha un conflicte amb el club de cànnabis del 
carrer Bordeus des de fa quatre anys, i un altre amb el de travessera de les Corts 188. Opina que, per tant, 
és positiu anticipar-se amb informació, diàleg i mediació en cas de conflicte.  

 La Sra. Cañadas assenyala que en qualsevol altra activitat que entra dins d’aquests paràmetres no 
es comunica aquesta activitat, com ara un bar, que també necessita sortida de fums. Afirma que, en aquest 
cas, igual que en altres establiments, el Districte intervé si hi ha un conflicte. Explica que ja s’han reunit 
diverses vegades amb les dues comunitats a les quals s’ha fet referència, i que, per tant, l’aposta pel diàleg 
es fa efectiva. Per  tot això, es rebutja el prec. 

5. CUP: Constituir una comissió de treball que posi en relleu el paper que ha tingut 
històricament l’Escola Ausiàs March i l’educació pública al nostre barri durant el curs 
2017-2018 en homenatge a totes les generacions de cortsencs i cortsenques que han 
estat educats en aquesta escola en 125 anys. 
 

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

 El conseller Marc Faustino destaca la importància de recuperar la memòria històrica. Explica que els 
terrenys de l’escola Ausiàs March es van adquirir el 13 de novembre de 1892 i les escoles municipals per a 
nens i nenes de les Corts es van inaugurar el 19 de juny de 1894. Afirma que consideren molt important 
aquest fet i entenen que, en defensa de l’educació pública i com a homenatge a totes les generacions de 
cortsencs i cortsenques, caldria crear una comissió de treball per fer una sèrie d’activitats obertes al barri 
per recordar-lo. 

 El regidor del Districte dona la paraula al Sr. Gian Lluís Ribechini, membre del Consell Escolar de 
l’escola Ausiàs March, que ha sol·licitat intervenir en aquest punt. 
 
 El Sr. Gian Lluís Ribechini agraeix la proposta de la CUP, i assenyala que aquesta celebració del 
125è aniversari de l’escola es veu envoltada per alguns fets que creu oportú que es coneguin.  

 Explica que, en primer lloc, a data d’avui ja hi ha hagut tres peticions a l’escola de famílies de les 
Corts per incorporar-se a P3 el 2018, però que des del mes de juliol no s’han produït reunions amb el 
Consorci d’Educació per negociar el fet de tenir un curs de P3 el 2018. Afirma que, tanmateix, saben que a 
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la direcció de l’escola se li ha dit que el 2018 no hi haurà P3. Manifesta que els preocupa que ells, com a 
pares i mares dels nens de l’escola Ausiàs March, encara no sàpiguen que no hi haurà P3 l’any que ve. 
Afirma que també és preocupant que els pares de Can Rosés encara no sàpiguen que hi haurà una fusió 
entre les dues escoles al nou edifici del carrer Anglesola.  

 D’altra banda, recorda que fa un any es va decidir tancar l’escola Ausiàs March amb uns informes 
que van sol·licitar que i que a data d’avui encara no han vist. Explica que també han demanat un 
cronograma respecte al projecte de la nova escola al carrer Anglesola, però encara no el tenen, com tampoc 
no tenen el cronograma per a l’institut que s’hauria d’ubicar on es troba actualment l’escola Ausiàs March. 
Afirma que, per tant, encara no veu la transparència en educació de la qual tant es parla al districte.  

 Opina que aquestes incerteses fan evident que la proposta de celebració del 125è aniversari que fa 
la CUP és un bon moment per demanar que el curs de P3 tingui continuïtat fins que la nova escola estigui 
ubicada al carrer Anglesola. 
 
 El regidor del Districte demana a la Sra. Felisa Marco que no intervingui, atès que no ha demanat 
l’ús de la paraula, i dona la paraula a la consellera Laura Cañadas, del Grup Municipal de BComú. 
 
 La consellera Laura Cañadas agraeix la presència de membres de l’AMPA de l’escola Ausiàs 
March.  

 Informa que el Consorci d’Educació els ha dit que aviat proposaran una data per fer una reunió i 
que, quan els convoquin, hi seran com a Districte, igual com han estat a les altres reunions. Respecte a la 
fusió dels centres, afirma que ella va anar a les jornades de portes obertes del nou centre i pot assegurar 
que es va tractar aquest tema, tot i que no sap si després se n’ha tornat a parlar dins la comunitat educativa 
del centre.  

 Manifesta que accepten el prec de la CUP, tot entenent que comptaran amb la predisposició de 
l’AMPA per participar en aquesta comissió i que buscaran agents que puguin fer el relat de memòria 
històrica, ja que hi ha persones que han treballat durant molt temps en aquest àmbit. Explica que la 
proposta seria intentar-ho treballar també des del grup de memòria històrica del districte, conjuntament amb 
representants de la comunitat educativa, per fer un treball més fidedigne. Assenyala que no només parlen 
de generacions de cortsencs i cortsenques, sinó que a les escoles públiques també hi ha gent d’altres 
territoris o de fora de la ciutat. 

 El Sr. Faustino agraeix l’acceptació del prec, així com les paraules del Sr. Gian Lluís Ribechini. 

 Manifesta que estan oberts a fer el seguiment d’aquesta comissió de treball en el Ple, i destaca la 
importància de la memòria històrica al districte, on hi ha poques coses amb 125 anys d’història. 
 

6. CUP: Que en el proper Consell d’Economia i Hisenda del Districte de les Corts la 
UTE IMPENTO SL – OMNEON SL ens presentin els treballs realitzats durant aquest 
any 2017 sobre el desenvolupament socioeconòmic de les altres economies en el 
nostre territori. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de 
la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino recorda que ja fa uns mesos es van licitar els serveis de dinamització de 
l’economia social i solidària al districte. Manifesta que la CUP comparteix amb l’equip de govern el foment i 
el desenvolupament d’aquesta economia com a alternativa econòmica sostenible. Afirma que, per tant, 
demanen que es presentin els treballs realitzats, si ja tenen uns primers resultats, i poder-ne parlar en el 
marc del Consell d’Economia i Hisenda. 
 
 El president dona la paraula a la consellera Laura Cañadas, del Grup Municipal de BComú. 
 
 La consellera Laura Cañadas explica que no pot acceptar el prec formalment perquè el conseller 
d’Economia i Hisenda del Districte està acabant de tancar l’ordre del dia del proper Consell d’Economia i 
Hisenda, però que si no pot ser en aquest serà en el següent. Destaca que aquest tema s’ha treballat molt 
des del Districte, tal com ho demostra la creació d’una taula d’economia social i solidària i el fet de licitar un 
projecte per fer una prospecció de l’economia social i solidària que hi ha al territori.  

 El president dona pas al segon torn de paraula del grup que presenta el prec i del Govern. 
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 El Sr. Faustino manifesta que entén el rebuig formal del prec pel fet que no es pugui incloure aquest 
punt a l’ordre del dia del proper Consell d’Economia i Hisenda. Manifesta que com a grup els interessaria 
parlar-ne i tenir un retorn per part del Govern, i que, en qualsevol cas, caldria tractar-ho al Consell 
d’Economia i Hisenda per saber com veuen la resta d’agents econòmics del districte la tasca de l’economia 
social i solidària. 
 
 La Sra. Cañadas afirma que hi està totalment d’acord. 

 
d) Preguntes 

 
  1. Cs: 1.- Cuántas plazas de aparcamiento de vehículos se han eliminado en el 

distrito de Les Corts desde mayo de 2015, por la implantación de carriles bici, 
incluyendo los de aparcamiento libre, área verde y área azul. 2.- Cuántas plazas de 
aparcamiento tiene previstas, este Gobierno, eliminar del distrito de Les Corts, por la 
implantación de carriles bici, tanto áreas de aparcamiento libre, área verde y área 
azul. 3.- Datos de la siniestralidad, en el distrito, de los accidentes en que intervenga 
una bicicleta de los años 2015, 2016 y 2017. 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal 
de Cs. 
 
 La consellera Sonia Reina exposa literalment el següent: «La pregunta es respecto a la implantación 
de los carriles bici en el distrito, y es tal cual consta en la pantalla. Y me reservo el tiempo para la 
respuesta.» 
 
 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll assenyala que respondrà la pregunta a partir de les dades que els han 
facilitat Mobilitat i Guàrdia Urbana. Informa que el 2016 es van perdre unes 190 places d’aparcament de 
vehicles a causa de la implantació de carrils bici i que la previsió és que al final del 2017, amb tota la 
instal·lació de carrils bici que s’està produint l’últim semestre, hi haurà unes 80 places d’aparcament 
afectades.  

 Pel que fa a la sinistralitat, manifesta que el 2015 es van produir 26 accidents de bicicleta, i el 2016, 
32. Explica que de l’any 2017 només té dades fins al mes d’abril, que són 9 accidents, però que intentarà 
actualitzar-les com a mínim fins al mes de setembre per poder enviar la resposta a la Sra. Reina. 
 
 El president dona la paraula a la Sra. Reina. 
 
 La Sra. Reina manifesta literalment el següent: «Ya lo ha dicho el Sr. Coll, le iba a pedir que me las 
enviara por escrito para tenerlas y contrastarlas con otras que teníamos, a ver si tenemos coincidencia. 
Gracias.»  

 
  2. PP: Quines són les mesures dutes a terme pel Govern per a millorar la mobilitat al 

barri de Pedralbes des del començament del mandat fins ara, especificant, per a 
cadascuna d’elles, el cost suportat, el resultat real i previst, i si són fruit d’un procés 
participatiu i/o de consens amb el veïnatge? 

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

 El conseller Xavier Cañigueral manifesta que tots saben que el principal problema del barri de 
Pedralbes és el de la mobilitat, i que per això el seu grup ja va presentar en el primer plenari del mandat un 
prec demanant que es fes un pla de mobilitat per a aquest barri consensuat amb els veïns i amb els centres 
de formació, i també d’acord amb el barri de Sarrià, que té problemes similars. Explica que, atès que ja han 
passat dos anys i que el Govern no va acceptar aquell prec, volen conèixer les mesures que ha implementat 
el Govern, el seu cost i el seu resultat, i si són fruit d’un procés participatiu. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 

 El conseller Antoni Coll afirma que té el llistat d’actuacions que s’han fet en matèria de mobilitat al 
barri de Pedralbes, que és un dels principals neguits i motius de diàleg i trobada entre el Districte i els veïns 
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del barri. Assenyala que per això han constituït una comissió específica per tractar temes de mobilitat amb 
les associacions de veïns de Pedralbes, tant a la zona nord com a la zona universitària.  

 Informa de les actuacions que s’han fet per a vianants: la semaforització dels passos de vianants 
dels carrers Gran Capità i González Tablas quan creuen amb Cavallers i Sor Eulàlia d’Anzizu; i el canvi de 
sentit únic de circulació entre els carrers Cavallers i Sor Eulàlia. Afirma que, pel que fa a la xarxa de carrils 
bici, s’ha fet l’itinerari ciclista dels carrers Cavallers, Bosch i Gimpera, Marquès de Mulhacén, Manuel 
Girona, Jiménez i Iglesias, Montevideo, avinguda Espasa i Carreras. Respecte a la xarxa de transport 
públic, explica que s’ha fet el carril bus de l’avinguda d’Esplugues, i que en aquests moments s’està acabant 
d’instal·lar el carril bus a l’avinguda Pedralbes per a la nova línia V5, que començarà a funcionar a partir del 
13 de novembre. Pel que fa al transport privat, afirma que s’ha dut a terme la implementació de l’Àrea Verda 
d’estacionaments de vehicles al voltant del carrer Bosch i Gimpera, i l’ordenació del mateix carrer Bosch i 
Gimpera amb canvis de senyalització per millorar la seguretat viària.  

 El president dona la paraula al Sr. Cañigueral. 

 El Sr. Cañigueral assenyala que, no només ha demanat una llista de les mesures que s’han dut a 
terme, sinó també el seu cost i els seus resultats, ja que no serveix de res fer mesures si no poden saber 
després si s’han complert els resultats que es proposaven aconseguir. Explica que la impressió que tenen 
els veïns de Pedralbes és que la mobilitat no ha anat a millor sinó a pitjor, i que les mesures no s’han 
consensuat. Remarca que, fins i tot, sovint l’actuació final ha estat la contrària de la que s’havia parlat amb 
els veïns. Afirma que no poden avaluar si les mesures adoptades són correctes o no perquè no en coneixen 
els resultats. Demana al Govern que presenti els resultats d’aquestes mesures, perquè, si no, el que els 
està demostrant és que ha dut a terme unes mesures sense tenir clar quins resultats se n’esperaven. 
 
 El president diu al Sr. Coll que ha exhaurit el seu temps d’intervenció.  
 
 El Sr. Coll manifesta que farà arribar aquesta informació per escrit. 

  3. ERC: Per quins motius no es va poder celebrar una xerrada organitzada per 
l’Assemblea Nacional Catalana - Les Corts al Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 
prevista per al dia 27 de setembre de 2017? 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal 
d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana manifesta que retira la segona pregunta que han presentat perquè les 
dues van en un mateix sentit, que és el de fer palesa la situació d’anormalitat democràtica que es viu al 
país. Explica que alguns que van començar a fer una campanya per la independència, van seguir fent una 
campanya pel dret a vot i van acabar fent una campanya en la qual se’ls negaven drets com el de llibertat 
d’expressió, tal com ho demostra el fet que l’Assemblea Nacional de les Corts no pogués fer un acte al 
Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx el dia 27 de setembre. Tot seguit formula la pregunta. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 

 El conseller Antoni Coll afirma que està absolutament d’acord que es viu una situació d’anormalitat 
democràtica i els fets ho constaten. Recorda que, d’acord amb un informe del secretari jurídic de 
l’Ajuntament, els gestors dels centres cívics o equipaments estaven obligats a demanar al Districte que 
valorés quins actes s’havien d’acceptar i quins no. Explica que l’Assemblea Nacional va dur a terme 
diversos actes amb tota normalitat, però que aquest va ser l’únic que no es va poder acceptar per com 
estava formulada la petició, que era contrària a l’informe jurídic que va fer la secretaria jurídica. 
 
 El president dona la paraula al Sr. Castellana. 
 
  El Sr. Castellana destaca que queda de manifest, una vegada més, que la situació que es viu 
actualment està lluny de ser una situació democràtica normal. Opina que, per tant, l’esforç de tots hauria de 
ser recuperar la normalitat democràtica, que és el que fa que les societats no es fracturin i estiguin 
cohesionades. 
 

4. ERC: Per quins motius els centres de votació habituals al Districte de Les Corts 
que depenen directament de l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, el Centre Cívic 
Josep Maria Trias i Peitx, el Centre Cívic Joan Oliver – Pere IV i l’Espai Jove Bacardí 
no van obrir com a col·legis electorals el passat 1 d’octubre? 
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Es retira. 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 
1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts, atès que no ha donat acompliment en 
el termini previst a la proposició aprovada en el darrer plenari -de primers de juliol- 
(«Que el Govern del Districte lliuri, en el termini de dues setmanes, a les associacions 
de comerciants del Districte i als grups municipals un informe que inclogui: 1. Quants 
immobles del Districte quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a ús comercial, 
indicant quins negocis inclouen i on estan situats, quin increment del valor cadastral 
tindran aquests immobles i quin augment es produirà en el seu rebut de l’IBI. 2. Quines 
mesures de política fiscal compensatòries prendrà el Govern del Districte perquè 
aquesta revisió de valors cadastrals no afecti el petit comerç del Districte.»), amb 
caràcter peremptori lliuri tant a les associacions de comerciants del Districte com als 
grups municipals l’informe sol·licitat, on s’hi incloguin tots els extrems i continguts 
assenyalats en l’esmentada proposició. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Matías Ramon, del Grup Municipal 
Demòcrata. 

 El conseller Matías Ramon, del Grup Municipal Demòcrata, presenta el seguiment.  

 El president dona la paraula a les dues persones del públic que han sol·licitat intervenir en aquest 
punt, i els recorda que disposen de 2 minuts. 
 
 El Sr. Alfonso Pérez manifesta que pertany a la plataforma de veïns del supermercat Bonpreu i que 
vol comunicar que no estan gens d’acord amb el canvi d’ús d’industrial a comercial. Explica que s’ha creat 
una mena de document per recollir signatures per veure qui està d’acord amb el supermercat, que no sap si 
l’ha impulsat l’Ajuntament, i que hi ha una espècie de divisió social entre els que volen el supermercat i els 
que no el volen.  

 Afirma que hi ha 636 habitatges afectats, dels quals 146 han signat el document de la seva 
plataforma. Explica que a ell tant li fa si s’instal·la un supermercat si això no els perjudica en el seu dia a dia, 
però que cal tenir en compte que en 500 metres de radi hi ha 13 supermercats de gran superfície i que hi 
haurà 270 places menys d’aparcament al carrer. En relació amb això, opina que l’Ajuntament podria haver 
fet un aparcament municipal amb dret a compra a 30 o 50 anys a la nau industrial que havia estat 
aparcament l’any 1970 abans de permetre’n la venda, tal com han fet altres ajuntaments.  
 
 El Sr. Joan Hernández opina que els veïns haurien d’estar informats dels canvis d’usos importants, 
com el de Talleres García, que és una nau bastant gran dins de les Corts, ja que afecten molta gent. 
Assenyala que no fa cap crítica sinó una proposta positiva perquè això no torni a passar i sigui el Govern del 
Districte qui n’informi els veïns i consensuï amb ells. 

 La Sra. Felisa Marco suggereix que hi hagi un rellotge digital on es marqui el temps d’intervenció de 
cada persona, ja que creu que no se segueix un criteri equitatiu. Afirma que en la sessió d’avui hi ha hagut 
molta gent que no ha tingut limitació de temps i ara, en canvi, a ells se’ls dona només 2 minuts.  
 
 Manifesta que suposen que encara no s’ha produït el canvi d’usos definitiu de Talleres García 
perquè creuen que de moment està tot poc raonat i justificat. D’altra banda, assenyala que al carrer Maria 
Barrientos hi ha unes naus industrials que estan canviant d’usos en una zona verda. Pregunta quan seran 
zona verda aquestes naus, que estan llogades i rellogades i no paren d’acollir activitats molestes per als 
veïns, com ara una sala de balls. Remarca que els canvis d’ús no són només per a locals comercials, ja 
que, per exemple, el terreny del Barça es pot dedicar també a usos com els d’escola bressol o poliesportiu, 
que són equipaments necessaris al districte. En aquest sentit, demana que s’escolti els veïns i que als 
terrenys del Barça s’instal·li un poliesportiu, zona verda i una escola bressol en comptes d’una zona 
comercial. Insisteix que calen més escoles bressol a les Corts, i demana al Govern que no els discrimini, 
malgrat que obtingui menys vots a les Corts que a altres districtes. Explica que ella vol que els seus nets 
puguin viure al barri i anar a una escola bressol.  

 Finalment, opina que la decisió respecte a l’escola Ausiàs March és una vergonya, tenint en compte 
que els falten places escolars. Manifesta que es podria fer l’institut i no eliminar aquesta escola, ja que aniria 
molt bé tenir una escola de primària amb l’institut al costat. A més, demana que l’escola Les Corts recuperi 
la part d’estudis que es van eliminar. 
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 El president diu a la Sra. Marco que no posaran un rellotge, i que ha parlat el doble de temps del 
que li corresponia. Assenyala que el Sr. Pérez també ha excedit els 2 minuts. Tot seguit dona la paraula al 
conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 

 El conseller Antoni Coll explica que és culpa seva no haver contestat el seguiment, tal com estava 
previst, i que ho faran en les properes setmanes. Assenyala, però, que no podran donar tota la informació 
sol·licitada per una qüestió de protecció de dades. 
  

2. Cs: Que el Govern del Districte de les Corts informi de les accions dutes a terme 
sobre aquesta proposició (proposició presentada al Consell de Districte d’1 de desembre 
de 2016 «Que des del Districte de les Corts s’insti Barcelona Activa a la instal·lació 
d’una antena Cibernàrium a una de les biblioteques del Districte de les Corts») i la 
instal·lació d’una antena Cibernàrium. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal 
de Cs. 
 
 La consellera Sonia Reina expressa el següent: «En el Pleno de diciembre del 2016 se aprobó por 
parte de este Consell Plenari instar a Barcelona Activa a la instalación de una antena Cibernàrium y no 
sabemos si se han hecho gestiones o no. Nos gustaría que el Gobierno nos explicara cómo está de 
avanzado el tema. Gracias.» 
 
 El president dona la paraula a la consellera Laura Cañadas, del Grup Municipal de BComú. 
 
 La consellera Laura Cañadas manifesta que la instal·lació de l’antena Cibernàrium per part de 
Barcelona Activa es durà a terme a la nova Biblioteca Montserrat Abelló i Soler, tal com ja han comentat 
altres vegades, perquè reuneix la capacitat de sales i la disposició per poder-ho fer. Explica que la setmana 
passada ja es va fer una reunió més tècnica sobre aquesta qüestió, però que fa molt de temps que tenen 
aquest compromís en ferm. 
 
 El president dona la paraula a la Sra. Reina. 
 
 La Sra. Reina manifesta literalment el següent: «Gracias por la respuesta. Esperamos que sea lo 
más rápido posible.» 

 
3. PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i 
l’estat d’execució de la proposició següent aprovada en el Consell Plenari del Districte 
de les Corts en sessió de 4 de maig de 2017: Instar el Govern del Districte a: 1. Crear 
una taula de conciliació entre les parts afectades per tal de conciliar els posicionaments 
vers el projecte d’obres per instal·lar un supermercat en els antics Talleres García a 
l’interior d’illa del carrer Mejía Lequerica amb Gran Via de Carles III. 2. Realitzar un 
estudi jurídic i tècnic, per part d’un expert independent acordat amb els veïns, per aclarir 
les qüestions d’àmbit jurídic, econòmic, urbanístic, de seguretat i mobilitat, derivades 
d’aquest projecte. 3. Estudiar la possibilitat que aquest interior d’illa pogués incloure 
usos públics i/o equipaments. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup 
Municipal del PP.  
 
 La consellera Míriam Casanova presenta el seguiment. 
 
 El president dona la paraula a les dues persones del públic que han sol·licitat intervenir en aquest 
punt.  
 
 El Sr. Alfonso Pérez explica que, a banda que fa un any van aturar les obres, el 12 de juny del 2017 
van presentar unes al·legacions al projecte i el 26 de juny van presentar les al·legacions més importants, 
que eren les relatives a la contaminació i descontaminació. En relació amb això, pregunta qui es 
responsabilitza del peritatge de contaminació i descontaminació, ja que no se’n refia si ho fa Bonpreu.  

 D’altra banda, recorda que el 18 de juliol van tenir una reunió amb el Districte. Explica que fins avui 
la seva advocada, que els ha costat 5.718 euros, ha trucat al Districte moltes vegades sense obtenir cap 
resposta. Afirma que, per tant, de moment no saben res de com està aquesta qüestió, i demana que se’ls 
n’informi.  
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 El Sr. Joan Hernández assenyala que abans el regidor ha dit que persones de la Residència 
Montnegre havien participat en algunes activitats del districte, però que vol precisar que aquestes persones 
eren dels habitatges tutelats i no pas de la residència. 
 
 El president demana al Sr. Hernández que se cenyeixi al punt de l’ordre del dia que estan tractant.  
 
 El Sr. Hernández manifesta que, pel que fa a aquest punt, creu que és molt important que quan 
facin preguntes, com les que ell ha fet durant la sessió, algú de l’equip de govern els contesti.  

 Explica que quan es van reunir amb el Districte al juny se’ls va dir que se’ls mantindria informats 
d’aquest tema i que, després de quatre mesos, no en saben res, ni tampoc la seva advocada, tal com ha dit 
el Sr. Pérez. Afirma que, com a veïns, tenen dret a la informació, i que si en breu el Districte no els dona 
informació presentaran noves denúncies a Transparència, perquè és la manera que els contestin. Opina 
que és inadmissible que Bonpreu sí que tingui aquesta informació i ells no, i demana al Districte que 
compleixi el que els va dir. 
 
 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll manifesta que el Districte està fent el que han acordat en cadascuna de les 
reunions que han mantingut amb els veïns. Recorda que a l’última reunió de finals del mes de juliol van 
quedar que, quan hi hagués alguna novetat, els la comunicarien. Afirma, però, que no hi ha hagut cap 
novetat i encara estan esperant la resposta a les al·legacions que es van presentar i, sobretot, l’estudi de 
contaminació del sòl que s’ha d’aportar. Precisa que aquest estudi del sòl el fan empreses homologades 
que la Generalitat té contractades per fer aquests estudis amb tota fiabilitat i responsabilitat.  

 D’altra banda, explica que han dialogat amb els veïns i que, també, han parlat amb la seva 
advocada, a qui la secretaria jurídica ha informat nombroses vegades de l’estat de la qüestió.  

 Finalment, afirma que el Districte no ha penjat cap cartell ni ha donat cap autorització a ningú 
perquè posi el Districte al capdavant de cap recollida de signatures. 
 
 El president demana a la Sra. Felisa Marco que no interrompi la intervenció del conseller. 
 
 El Sr. Coll afirma que tenen dret a recollir signatures tant els que estan a favor del projecte com els 
que no ho estan. Explica que l’única novetat que tenen respecte a aquest cas és l’entrada de signatures per 
demanar-los que tirin endavant el supermercat, que són força nombroses. 

 El president torna a demanar a la Sra. Felisa Marco que deixi d’interrompre, i dona la paraula a la 
consellera Casanova, del Grup Municipal del PP. 
 
 La consellera Casanova manifesta que, que després d’escoltar les intervencions dels veïns i 
representants dels veïns, reitera el que han dit en l’informe del regidor: falta diàleg i mediació per part del 
Govern. Opina que és inadmissible que els veïns diguin que no saben si hi ha hagut un canvi d’ús, si la 
proposta és favorable i qui fa el peritatge. Afirma que el Govern ha d’informar bé els representants dels 
veïns, quan sap, a més, que les persones que assisteixen al plenari són les que estan defensant realment 
els interessos dels veïns. 

  
F. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
 Declaració Institucional davant la situació política actual. 

 
 Atès que la Declaració Institucional no ha tingut el recolzament necessari, es treu de l’ordre del dia 
del Consell de Districte. 
 
 Com que l’ordre del dia no conté més temes a tractar, el president dona per conclòs el Consell de 
Districte a les 23.22 h. i obre el torn d’intervencions de les persones assistents a la sala que desitgen 
participar. 
 
 El Sr. Alfonso Pérez manifesta que l’ha entristit el debat que ha escoltat abans, perquè hi ha 
percebut tristesa i ràbia, i no vol pensar que odi també, que al seu parer és la pitjor malaltia. Explica que ell 
és del País Basc, on avui hi ha una situació de fractura silenciosa. Demana als responsables polítics que no 
s’insultin i que intentin comunicar-se, perquè, si no, s’entrarà en una espiral imparable que només farà que 
empitjorar les coses. 
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 Finalitzades les intervencions i no havent-hi més temes a tractar, el president, Sr. Francisco Sierra, 
aixeca la sessió a les 23.30 h, el contingut de la qual certifico. 
 
 
 

Vist-i-plau 

El regidor president del       La secretària  

Consell del Districte     

    

 

Francisco Sierra López      Meritxell Cusí i Pérez 
 

 
 

 

 


