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 ACTA NÚM. 1/2015  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
El dia 9 de març de 2015, a les 19.35 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 de la senyora Gloria Martin i Vivas, regidora-presidenta, i 
l’assistència del regidor del Districte, senyor Antoni Vives i Tomás, la regidora adscrita senyora 
Pilar Díaz i López, la vicepresidenta senyora Emilia Torras i Pastor i els consellers i conselleres 
senyores i senyors Sònia Tubau i García, Carles de Francisco i López, Marc Benaiges i 
Casanova, Àngels Ventura i Gol, Cristian Sais i Fetthauer, Sergi Sancho i José, Lorena Tella i 
Pérez, Maria Luisa Ibáñez i Boria, Sixto José Cadenas i Anibarro, Miguel Ángel Zamora i 
García, Xavier Cañigueral i González, Carlos Hornero i Sánchez, Manuel Becerra i Hormigo, i 
Albert Pérez i Núñez. 
 
Igualment, assisteixen els senyors i senyores Josep García i Puga, gerent del Districte, Lídia 
Gàllego i Andrés, consellera tècnica, Jordi Verdaguer i Gladich, intendent de la Guàrdia 
Urbana, Albert Bassas i Parcerisas, director de Llicències i Espai Públic, Xavier Cubells i 
Gallés, director de Serveis a les Persones i de Territori, i la directora de Serveis Generals, 
senyora Cristina Suñé i Ruiz, assistits per la secretària, senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Excusen la seva absència els regidors i regidores adscrits, senyor Albert Fernández i Díaz, 
senyora Àngels Esteller i Ruedas, el senyor Joan Laporta i Estruch i la senyora Janet Sanz i 
Cid. 
  
A l’hora assenyalada a la convocatòria, remesa en temps i forma a tots els membres d’aquest 
òrgan i comunicada al públic en general a través dels mitjans habituals, la presidenta obre la 
sessió i dóna la benvinguda a les persones assistents, indicant que té lloc la celebració del 
darrer plenari del mandat. Seguidament, presenta l’ordre del dia aprovat per la Junta de 
Portaveus en sessió celebrada el 3 de març de 2015 que es transcriu a continuació, del qual 
tots es donen per assabentats. 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 4 DE DESEMBRE DE 2014. 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici: 

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 
tramitats durant els mesos de novembre, desembre de 2014 i gener 2015. 
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2. Acord de la Ponència del Nomenclàtor de la sessió celebrada el 7 de maig de 
2014 de “Desestimar la proposta de denominació de passatge Pius i Font i Quer 
pel passatge situat entre la Facultat de Biologia, l’av. Diagonal i el carrer 
Menéndez Pelayo, al districte de les Corts, atès que el nomenclàtor de la nostra 
ciutat ja existeix una via pública dedicada a aquest personatge”. 
 
3. Acord de la Ponència del Nomenclàtor de la sessió celebrada el 8 de gener de 
2015 de “Informar favorablement la reserva del nom d’Oriol Riba i Arderiu, doctor 
en Geologia i professor emèrit i d’estratigrafia de la Facultat de Geologia de la 
UB (Barcelona 1923-2011), fins el compliment dels cinc anys des del seu 
traspàs, d’acord amb la Normativa de la Ponència, i sigui assignat a partir de 
2016 a la via pública situada entre l’Era de Cal Feliu i el carrer de Martí i 
Franquès en el campus de la Universitat de Barcelona.” 

 

 

b) Mesura de govern 
 

c) Informes:  Informe de seguiment i tancament del PAD 2012-2015. 
 

d) Informe del regidor del Districte 
 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1  Propostes d’acord 
 

A. Comissió Consultiva de Presidència 
 
  1) PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts 
  per a optar a les Medalles d’honor de Barcelona. 
  

2) INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta del FC Barcelona i l’Agrupació 
Barça Jugadors, de nomenar la rotonda de la intersecció entre els carrers 
Gregorio Marañón i l’avinguda Joan XXIII com a plaça de l’Agrupació Barça 
Jugadors. 
 
3) INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta del grup municipal de CiU del 
Districte de les Corts de canvi de nom del Centre Cívic actualment nomenat 
Riera Blanca, com a Josep Maria Trias i Peitx. 

 
 

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

1) INFORMAR FAVORABLEMENT els preus públics del Cicle de Concerts “Les 
Corts és música”. 

 
 
2 Proposicions 
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D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

1. ICV-EUiA: Que els nous carrils bici estiguin segregats amb seguretat dels 
carrils per a vehicles. Que es revisi tant a través dels equips tècnics del 
Districte com de la Comissió de seguiment dels carrils per a bicicletes la 
distribució de punts de Bicing del districte de les Corts i es situïn de nous 
al llarg dels nous carrils, així com punts d'aparcament per a bicicletes 
particulars. 
 

2. PPC: Exigir a la Generalitat que garanteixi sense excuses l’execució total 
de les obres de la Línia 9 del Metro previstes per al seu endegament 
definitiu, exigint els recursos públics indispensables per a evitar qualsevol 
injustificat nou retard. 
 

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

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

 
c) Precs 

 
1. PPC: Que el govern del Districte redacti, abans d’acabar el mandat, el 

projecte de cobriment de la pista esportiva situada al costat del Casal de 
Barri de la Mercè, per tal que el projecte pugui ser executat al 
començament del mandat proper. 
 

2. PSC: Que el Districte de les Corts convoqui la Comissió de Seguiment 
del Pla Urbanístic Europa-Anglesola en un termini màxim de 15 dies per 
tal d’informar els seus membres, en especial el veïnat afectat, del 
desenvolupament i les previsions dels diferents edificis i equipaments 
previstos. 
 

 
d) Preguntes 

 
1. ICV-EUiA: Quins indicadors de contaminació s'han recollit a les Corts en 

el darrer episodi agut del mes de gener i quines mesures es van prendre 
a nivell de districte per a reduir el seu impacte? Quin seguiment s'està 
fent d'aquestes dades al Districte? 
 

2. ICV-EUiA:  Quina és la situació de les finques del carrer d'Entença 241 i 
239 dins el desenvolupament del pla Colònia Castells? S'ha revisat la 
necessitat d'enderroc dels edificis i, per tant, s'ha plantejat la possibilitat 
del manteniment d'aquestes dues finques i dels seus habitants en les 
condicions actuals?  

 
 

3. PPC: Per què no s’han executat des del Districte les accions necessàries 
de manteniment i millora dels jardins de Joaquim Ruyra, Clara 
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Campoamor, Joan Altisent, Can Cuiàs, parc de les Infantes i parc de les 
Corts si es contemplava l’ampliació i protecció del verd urbà en el PAD de 
les Corts 2012-2015? 
 

4. PSC: Quin és el nombre total de persones majors de 65 anys en situació 
de pobresa i/o dependència que viuen al districte, quina ha estat 
l’evolució en els darrers quatre anys, quina és l’evolució prevista i quines 
són les mesures efectives de treball previstes per donar-hi resposta? 
 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. ICV-EUiA: Que el govern del Districte informi sobre el compliment de la 

proposició aprovada pel ple del 2 d’octubre de 2014 amb el següent text: 
El Districte de les Corts rebutja fermament i condemna les actuacions del 
senyor Jordi Pujol i Soley conegudes aquest estiu i li exigeix que retorni 
immediatament la figura de Pau Farinetes, símbol de les Corts, que se li 
va lliurar l’any 2012, en tant que pregoner de la Festa Major del Districte.  
 

2. PPC: Quines han estat les gestions realitzades pel Districte per a donar 
compliment a l’acord del ple del Districte del mes de desembre de 2014 
que va aprovar la proposició següent: La creació d’un Servei Coordinador 
i d’Assessorament que faciliti l’accés al mercat laboral, sobre tot en el 
mercat laboral ordinari, a aquelles persones amb discapacitat del districte 
de les Corts que puguin realitzar tasques no complexes i que puguin ser 
demandades per les empreses i les entitats públiques, facilitant així la 
seva integració en les seves plantilles corresponents, tot això en un 
termini no superior a dos mesos. 
 

3. PSC: En relació a la proposició aprovada pel ple del 4 de juliol de 2013, 
amb la qual s’acorda que el Districte de les Corts faci una localització dels 
habitatges amb problemes d’accessibilitat per manca d’ascensors a la 
zona compresa entre Riera Blanca, Travessera de les Corts, Comandant 
Benítez i avinguda de Madrid, en un període de 3 mesos, i que el govern 
del Districte presenti al Consell Plenari de les Corts, en un temps no 
superior a 5 mesos, un projecte d’intervenció en els habitatges d’aquesta 
zona afectats i prioritzant en aquells en què hi resideixen persones amb 
mobilitat reduïda i gent gran, es demana que el Districte de les Corts 
presenti al Consell Plenari de les Corts el projecte d’intervenció en els 
habitatges afectats i que el Districte de les Corts informi de les accions 
encaminades a donar compliment de la proposició durant aquests 20 
mesos. 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
 
Respecte del primer punt de l’ordre del dia,  
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 4 DE DESEMBRE DE 2014. 

 
La presidenta pregunta als consellers si desitgen presentar alguna esmena a l’esborrany de 
l’acta, la qual es dóna per llegida per conèixer-la amb anterioritat i s’aprova per unanimitat. 
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B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici: 
 
Els consellers i conselleres, coneixedors de la informació que es transcriu a continuació amb 
anterioritat a la reunió, es donen per assabentats dels temes següents: 
 

 
a) 1.1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients 
administratius tramitats durant els mesos de novembre, desembre de 2014 i 
gener 2015. 
 
 

Concepte Quantitat 

Al·legacions a infraccions d’ordenances 3 

Autoritzacions de despesa 20 

Devolucions d’ingressos indeguts 4 

Execució de sentències 1 

Llicències d’obertura d’establiments i d’activitats 4 

Llicències d’obres 18 

Llicències gual 3 

Llicències d’ocupació 5 

Llicències d’ocupació via pública 111 

Responsabilitat patrimonial 12 

Retorn d’avals, dipòsits i garanties  6 

 
 
 
 
a) 1.2. Adjudicacions corresponents als mesos de novembre i desembre de 2014 
i gener de 2015. 
 

OBJECTE ADJUDICATARI IMPORT 

MENORS 

OBRES AMPLIACIO VORERA TRAVESSERA DE LES CORTS M i J. GRUAS S.A 56.325,38 

RESSEMBRA GESPA MICROURBANITZACIÓ C/BENAVENT BARNA VERD 1.703,56 

REDACCIO INFORME TECNIC PUNT BAIX DEU I MATA 
ESTUDIO ARQUITECTURA 
RAMON AUSET 

1.851,30 

PINTURA PAVIMENT PASSATGE FELIPE DE PAZ ARELLANO BARCELO 665,50 

REPLANTEIG PINTURA ESPAI URBÀ PASSATGE FELIPE DE PAZ GRAÑEÑA SERRADELL 1.331,00 
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RENOVACIÓ DELS ESCOCELLS DRENANTS DEL CARRER LORETO URBE SBD S.L 1.525,73 

ESTUDI MILLORA ACCESSIBILITAT EQUIPAMENTS ESPORTIUS DEL 
DISTRICTE 

ROVIRA-BELETA 
ACCESIBILIDAD SLP 

3.630,00 

ADQUISICIO PLANTES ORNAMENTALS CASAL GENT GRAN CAN NOVELL TECSALSA 343,01 

REALITZACIO JORNADES "PRESO DE DONES DE LES CORTS" FUNDACIO SOLIDARITAT UB 5.000,00 

OBRES CONNEXIO CARRILS BICI C/SABINO ARANA AMB AV. DIAGONAL TEVASEÑAL S.A 7.420,70 

DIRECCIO OBRA I COORD.SEGURAT I SALUT OBRES ARRANJAMENT 
C/RIERA BLANCA 

COTESA 6.500,00 

SUPERVISIO PROJECTE EXECUTIU REFORMA VESTIBUL C.C.RIERA 
BLANCA I BIBLIOTECA MIQUEL LLONGUERAS 

XAVIER BONET LLUCH 5.989,50 

DIRECCIO OBRA I SEGURETAT I SALUT OBRES URBANITZACIÓ DTE. DE 
LES CORTS 

CARLES ADELL VILA 11.534,93 

REDACCIO PROJECTE REFORMA CASERNA GUARDIA URBANA DEL 
DISTRICTE 

XAVIER BONET LLUCH 3.085,50 

COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES ACTUACIONES ESPAI 
PUBLIC DISTRICTE LES CORTS 

ESTUDIO ARQUITECTURA 
RAMON AUSET 

5.000,93 

OBRES REPARACIO PAVIMENTS DIFERENTS INDRETS DISTRICTE 
EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS 

54.836,91 

IMPLEMENTACIO I MILLORA BASE DE DADES DEP. COMUNICACIÓ GEMMA BEENT FERRUS 1.937,51 

OBRES ARRANJAMENT I ENJARDINAT DEU I MATA AV. SARRIA I 
TAQUÍGRAF GARRIGA 

JARDINERIA BOSCH SL 49.084,13 

OBRES CONTROL ACCES ARXIU DISTRICTE DE LES CORTS 
INSTALACIONES PEREZ 
SERRARO 

1.802,42 

REDACCIO I APROVACIÓ DEL PROJECTE TECNIC DEL LOCAL D'ÀPATS 
DEL CARRER FÍGOLS 

GIP SL 1.573,00 

DIRECCIO OBRA I SEGURETAT I SALUT OBRES AMPLIACIÓ 
BALISSAMENT CAMI DE FINESTRELLES 

UPRA S.L 3.327,00 

OBRES CONSTRUCCIO MUR INSONORITZANT AUDITORI C.C. LES 
CORTS 

OBRAS Y CANALIZACIONES 
NOYA SL 

13.086,15 

REDACCIO ESTUDI MILLORA ACESSIBILITAT BIBLIOTECA COMTES DE 
BELL.LOC 

ROVIRA-BELETA 
ACCESIBILIDAD SLP 

3.146,00 

DIRECCIO OBRA I SEGURETAT I SALUT OBRES AMPLIACIO VORERA 
TRAV. DE LES CORTS 

CTP 1999 3.400,00 

REDACCIO PROJECTE TEC. APROVACIÓ TECNICA DEL PROJECTE IME 
ARISTIDES MAILLOL 

GERMAN LLOBET URGELL 4.598,00 

POSTA EN MARXA EQUIP DE SO I LLUMS CENTRE CIVIC LES CORTS 08-PRODUCIONS SL 199,65 

OBRES DE MILLORA DE LA CASERNA DE LA GUARDIA URBANA GENSERMA 2008 S.L 39.129,60 

REALITZACIO AUDIENCIA PUBLICA NOIS I NOIES  QSL SERVEIS CULTURALS SL 2.244,08 

SERVEIS AUXLIARS SUPORT FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS 
DISTRICTE DESEMBRE 2014 

ISM 5.386,29 

OBRES SEMAFORITZACIO CRUÏLLA MONTNEGRE-NICARAGUA SICE 47.050,00 

OBRES CONSTRUCCIÓ CANALITZACIÓ PER SERVEIS C/NICARAGUA SICE 10.648,26 

DIRECCIO OBRA I SEGURETAT I SALUT OBRES SEMAFORITZACIÓ 
CRUÏLLA MONTNEGRE-NICARAGUA 

EACOM SA 3.925,62 
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POSADA EN MARXA DEL EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS RUBATEC 2.200,00 

OBRES AMPLIACIO DEL BALISSAMENTS DEL CAMI DE FINESTRETLLES UPTIVE RENOVA SL 57.416,01 

OBRES INSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT SOLAR AUTOSUFICIENT A LES 
CORTS 

SECE 48.252,48 

OBRES MILLORA ACCESSIBILITAT ENTORN AUDITORI AXA COTESA 13.571,80 

COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES RENOVACIO PAVIMENTS 
ESPECIALS ESPAI PÚBLIC DISTRICTE DE LES CORTS 

ESTUDIO ARQUITECTURA 
RAMON AUSET 

1.064,80 

DISSENY I MAQUETACIÓ PROTOCOL FESTIU DEL DISTRICTE FOTOLETRA 5.526,07 

OBRES CONSTRUCCIO PLAFONS FUTUR MONUMENT PRESO DE 
DONES 

FUNDACIO SOLIDARITAT 14.870,00 

NETEJA DE CAIXES I ARMARIS A LA VIA PÚBLICA DEL DISTRICTE DE 
LES CORTS 

FORMACIÓ I 
TREBALL,EMPRESA D'INSERC 

6.050,00 

ACTUACIONS DE REPARACIO PUNTUAL PAVIMENTS AV. DIAGONAL ECOMANT 2005 SL 14.002,08 

ACTUACIONS A L'ESPAI PUBLIC DE LA SECCIÓ CENSAL NÚM. 71 ECOMANT 2005 SL 45.318,13 

OBRES INSTAL.LACIO QUADRE ELECTRIC CENTRE CIVIC LES CORTS 
INSTAL.INTEGRALS BOSCH I 
BOSCH SL 

14.654,31 

RED.PROJECTE CLAVEGUERAM TORRENTERA AV. MARE DE DEU DE 
LORDA 

BARCELONA CICLE DE 
L'AIGUA S.A. 

7.861,61 

OBRES MANTENIMENT DESGUASSOS IMPERMEABILITZACIONS EQUIP. 
DTE 

COTESA 30.965,81 

OBRES INSTAL.LACIO CASETES OBRES A L'AV. PEARSON RUBATEC 4.175,71 

OBRES MILLORA PROTECCIO SOLAR CASERNA DE LA GUARDIA 
URBANA 

INDUSTRIAS DURMI SA. 23.540,68 

VISAT PROJECTE AMPLIACIÓ CC PERE QUART 
PICH-AGUILERA 
ARQUITECTOS SL 

1.021,62 

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC C/JOAN D'ALOS 29 SGS TECNOS, S.A. 726,00 

ADQUISICIÓ GRAVADORA DIGITAL PORTATIL EL CORTE INGLES 99,00 

MANTENIMENT PARTERRES ARBRES CARRER IGNASI SOLÀ-MORALES 
INSTITUT MPAL. PARCS I 
JARDINS 

1.090,72 

INSPECCIO I EMISSIO CERTIFICAT ACTIVIAT EQUIPAMENT C/COMTES 
DE BELL.LOCH 

ATISAE 387,20 

ECA ATENEU DE FABRICACIÓ PROJECTE ELÈCTRIC 
ASSEGURETAT I 
SALUTTENCIA TECNICA 
INDUSTRIAL SAE 

193,20 

CERTIFICACIO LLICENCIA D'ACTIVITAT C/FIGULS APATS EN 
COMPANYIA 

ATISAE 810,70 

ARRANJAMENT PARTERRE C/ADOLF FLORENSA JARDINERIA BOSCH SL 4.516,33 

ADQUISICIO NORMATIVA URBANISTICA DIPUTACIO DE BARCELONA 52,54 

ADQUISICIÓ GRAVADORA DIGITAL PORTATIL EL CORTE INGLES 99,00 

SERVEI VIGILANCIA INSTAL.LACIONS C/JOAN GAMPER 46-48 BARNA PORTES 262,36 
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IMPLEMENTACIO I MILLORES D'EXPLOTACIO DE LA INFORMACIO 
DIRECTORI LES CORTS 

GEMMA BENNET 1.329,12 

DISSENY I OPERATIU TÈCNIC WEB DISTRICTE LES CORTS 
INICIATIVAS EDITORIALES 
AVANZADAS 

7.260,00 

ADQUISICIO 70 MOTXILLES "ELECTRICITAT A REGIM" TALHER, S.A. 6.962,34 

COMPRA MATERIAL PEDAGOGIC CRP RO-BOTICA 1.829,00 

COMPRA FUNDES PLÀSTIC TARGETES IMPRESORES PMC 47,19 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I EINES DE JARDINERIA RUBATEC 3.000,00 

FOTOCÒPIES REMISIO EXPEDIENTS SERVEIS JURIDICS FOTOCOPIAS DIAGONAL 1.203,74 

MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SEU DTE EMTE SERVICE SAU 700,00 

ASSAJOS ACÚSTICS SALA BIKINI I AUDITORI AXA AUDIOTEC 1.004,30 

REVISIO AMIDAMENTS REMODELACIO EDIF. EUGENI D'ORS PALLARES GALERA 1.711,19 

ESTUDI QUALITAT DE L'AIRE SEGURETAT I SALUTTEMES 
CLIMATITZACIÓ EQUIPAMENTS DTE 

TRATAMIENTOS SAMAR 3.388,00 

ADQUISICIO FUNDES AMB CORDÓ TARGETES IDENTIFICACIO PMC 154,34 

CONNEXIONS ELECTRIQUES ACTIVITATS DISTRICTE SECE 4.067,85 

DISSENY I PROPOSTA ARTÍSTICA PINTURA C/BALDIRI I REIXAC GRAÑEÑA SERRADELL 556,60 

SERVEI TÈCNIC SO ACTES SALA PLENS DISTRICTE SIOL 393,25 

INSTAL.LACIÓ D'ESCOCELLS DRENANTS ARBRES C/EQUADOR I 
MONTNEGRE 

URBE 7.018,85 

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE L'ATENEU DE FABRICACIÓ CALAIX DE CULTURA SL 17.460,20 

MANTENIMENT CATIFES EDIFICIS DISTRICTE DE LES CORTS LOGOMAT 5.080,25 

MANTENIMENT PLANTES ORNAMENTALS SEU DISTRICTE PER L'ANY 
2015 

TECSAL, S.A. 2.885,41 

ARRENDAMENT FONTS D'AIGUA EQUIPAMENTS DISTRICTE LES CORTS CORSA SA 4.138,20 

ARRENDAMENT MULTIFUNCIONAL COLOR ATENEU DE FABRICACIÓ CANON ESPAÑA 798,80 

ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA DE COLOR PER AL CC TOMASA 
CUEVAS 2014 

RICOH ESPAÑA SLU 2.105,52 

ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA AMB MONEDER PER A LA 
BIBLIOTECA CAN ROSES. 

RICOH ESPAÑA SLU 1.239,12 

SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS INFORMÀTICS SAI  SOCOMEC IBERICA SA 2.107,82 

MANIPULACIO MÀQUINES SUBTRACTIVES I ADDITIVES ASSOCIACIO ESCLAT 11.128,32 

PROGRAMACIÓ ESPECTACLES INFANTIL DANSA CC TOMASA CUEVAS 
(1R TRIMESTRE) 

PROGESS 13.398,57 
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GARANTIES RETORNADES CONTRACTES D’OBRES 

OBRES DE REFORMA DELS VESTIDORS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
ARÍSTIDES MAILLOL 

COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS SA 

16.796,11 

ACTUACIONS SALUBRITAT EDIFICI DEL VIDRE 
EXCAVACIONS I 
DEMOLICIONS SANPER SL 

1.235,00 

OBRES DE MODIFICACIÓ DE TANCAMENTS VERTICALS A DOS 
EQUIPAMENTS 

PROMI 2000 INSTALACIONES 
SL 

971,07 

RESOLUCIONS 

ALLIBERAMENT AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA PER BAIXA 
D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE OBRES DE PACIFICACIÓ DEL 
CARRER BENAVENT 

AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. -45.394,27 

RECONEIXMENT OBLIGACIÓ QUART TRIMESTRE INSTITUT MUNICIPAL 
SERVEIS SOCIALS 

INSTITUT MUNICIPAL DE 
SERVEIS SOCIALS 

650.950,10 

FINALITZACIÓ PER RENÚNCIA DEL CONVENI EDUCATIU ESAGE 
JOSEP MARIA PALLISÈ 
CARRETÈ 

-3.937,50 

REAJUST ANUALITAT CONTRACTE CONSERGERIA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
MINUSVÁLIDOS SL 

-19.000,00 

REAJUST ANULAITATS CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
D'OFICINA 

PMC GRUP 1985 SA -4.558,21 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS AUXILIARS DEPENDÈNCIES DTE 
2015-2016 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
MINUSVÁLIDOS SL 

140.578,97 

ARÍSTIDES MAILLOL: PRORROGA 4 MESOS I EQUILIBRI ECONÒMIC 
CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA 

16.781,14 

PRÒRROGA 6 MESOS CONCESSIÓ CC CAN DEU 
CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA 

87.443,67 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES DE PACIFICACIÓ DEL CARRER 
BENAVENT 

AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. 92.164,12 

PRÒRROGA 12 MESOS CONCESSIÓ CC RIERA BLANCA 
CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA 

188.000,00 

RECONEIXMENT OBLIGACIÓ 2014 ADDENDA ENCÀRREC DE GESTIÓ 
INSTITU MUNICIPAL INFORMÀTICA 

INSTITU MUNICIPAL 
D'INFORMÀTICA 

16.361,32 

EXPROPIACIÓ FINCA URBANA CAMÍ DE FINESTRELLES NÚM. 9-17 HABILITAT ADOPJ 1.196.299,76 

AUTORITZACIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA INSTITUT MUNICIPAL 
SERVEIS SOCIALS ANY 2015 

INSTITUT MUNICIPAL DE 
SERVEIS SOCIALS 

2.750.950,10 

SUBMINISTRAMENT AIGUA DEPENDENCIES MUNICIPALS DURANT ANY 
2015 

AIGÜES DE BARCELONA 33.100,00 

 
 
a) 1.3. Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos de novembre i 
desembre de 2014 i gener de 2015. 
 
 

 
Mes 

 
Quantitat 

Novembre 5 

Desembre 5 

Gener  4 

 
 
 
 



 
 

 

  

10 
 

La presidenta demana si hi algú vol intervenir i el conseller senyor Carlos Hornero demana 
informació sobre l’estudi de la millora dels equipaments esportius del districte, la redacció del 
projecte de reforma de la Guàrdia Urbana i la redacció del projecte de l’estudi d’accessibilitat de 
la biblioteca de Comtes Belloch. 
 

 
a) 2. Acord de la Ponència del Nomenclàtor de la sessió celebrada el 7 de maig 
de 2014 de “Desestimar la proposta de denominació de passatge Pius i Font i 
Quer pel passatge situat entre la Facultat de Biologia, l’av. Diagonal i el carrer 
Menéndez Pelayo, al districte de les Corts, atès que el nomenclàtor de la nostra 
ciutat ja existeix una via pública dedicada a aquest personatge”. 
 
a) 3. Acord de la Ponència del Nomenclàtor de la sessió celebrada el 8 de gener 
de 2015 de “Informar favorablement la reserva del nom d’Oriol Riba i Arderiu, 
doctor en Geologia i professor emèrit i d’estratigrafia de la Facultat de Geologia 
de la UB (Barcelona 1923-2011), fins el compliment dels cinc anys des del seu 
traspàs, d’acord amb la Normativa de la Ponència, i sigui assignat a partir de 
2016 a la via pública situada entre l’Era de Cal Feliu i el carrer de Martí i 
Franquès en el campus de la Universitat de Barcelona.” 

 

b) Mesura de govern. 
 
No havent-hi mesures de govern, la presidenta passa al següent apartat d’aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 

 
c) Informes: Informe de seguiment i tancament del PAD 2012-2015. 

 
La presidenta explica que l’informe del regidor que correspon a l’apartat d), restarà inclòs dins 
aquest apartat c), juntament amb l’exposició de l’informe de seguiment i tancament del PAD 
2012-2015, per tant, cedeix la paraula al regidor. 
 
El regidor introdueix el tema manifestant que els 4 eixos bàsics sobre els que s’ha treballat i 
construït l’acció de govern del Districte han estat la inclusió, la innovació, la cultura i fer que el 
Districte funcioni.  
 
S’ha treballat en base al seu desplegament en 11 prioritats de mandat i explica com s’ha fet,  
tant des del punt de vista del seguiment del PAD, com des del punt de vista d’acció de govern, 
ja que vol fer balanç de tot el que s’ha fet. 
 
El primer punt és el de la inclusió, que ha estat l’eix definitori del Districte, havent-se 
desenvolupat entorn d’ella una dinàmica de fer que ha situat la inclusió com un element central 
en tot allò que s’ha anat fent. S’ha treballat en l’àmbit del turisme inclusiu, s’ha enxarxat totes 
les entitats de la inclusió, s’ha creat l’espai d’inclusió 20+20+20 que ara és una realitat i que cal 
fer créixer. Diu també que el nivell d’integració de totes les entitats ha estat altíssim i, com a 
símbol, l’Escola Paideia, ubicada al carrer d’Entença, que no hauria estat possible portar-la on 
s’ha portat sense l’aposta que s’ha fet entre tots plegats per la inclusió. També s’ha treballat per 
a la integració laboral amb un èxit relatiu, amb moltes empreses que s’han interessat, amb 
alguns èxits de persones però, com que aquest és un camí que s’ha d’anar treballant, s’ha de 
continuar consolidant aquests àmbits, indica. 
 
Recorda els èxits assolits per la via de l’esport perquè ja s’havia produït una gran tasca de base 
i destaca aquí la feina feta per la Yolanda Anguita, la persona que ha estat capaç de tirar 
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endavant un projecte que s’havia conceptualitzat i que ella i ha estat l’ànima i que creu que les 
entitats que treballen per a la inclusió segurament reconeixeran. 
 
El segon àmbit és l’àmbit de la innovació, on s’ha treballat en diversos camps. En primer lloc, 
destaca que ha estat el primer districte del món en desenvolupar un Ateneu de fabricació com a 
servei social, que després s’ha reproduït a d’altres districtes com a Ciutat Vella, a Ciutat 
Meridiana, a Nou Barris i es van desenvolupant d’altres. Darrerament, l’Ajuntament de Sao 
Paulo també va confirmar que tiren endavant la seva pròpia xarxa d’ateneus de fabricació a 
partir de la nostra, amb la qual cosa es va desenvolupant una eina que servirà la manera com 
es fa innovació, formació professional i centres cívics a Barcelona i a d’altres llocs del món.  
 
S’ha llençat la minieòlica al barri de la Mercè, element central del desplegament de la xarxa 
d’energies alternatives a la Ciutat. S’ha fet la cruïlla intel·ligent a la Gran Via–Carles III com a 
element central per després desplegar aquestes tecnologies per tota la Ciutat. S’ha treballat en 
la mobilitat en el barri de la Mercè i en turisme inclusió. S’ha implicat els veïns en el 
desenvolupament de les súper illes, que són innovació per elles mateixes però que 
necessitaven una implicació diferent dels veïns, havent funcionat molt bé les tècniques 
d’implicació ciutadana. També el sistema de clima de Cristalleries Planells que s’està 
desenvolupant, el sistema de il·luminació autosuficient de Josep Tarradellas i la plaça del 
Centre, el que vol dir que els llums que il·luminaran aquesta zona no estaran connectats a la 
xarxa d’electricitat, sinó que rebran l’energia solar i eòlica que seran les que il·luminaran el 
carrer. La instal·lació de 500 sensors d’aparcament a la zona comercial que funcionen ja sense 
cap mena d’antena, són sensors que treballen directament entre el mòbil i la seva instal·lació i, 
també, el conveni amb la Politècnica i amb la Universitat de Barcelona per a desplegar el cotxe 
compartit. Per tal, la innovació ha estat central en el desplegament de les polítiques estrictes 
del districte, una altra cosa, diu, és que després, gràcies a que el Districte ha estat avançat 
amb tot això, hagi hagut capacitat per a desplegar-ho a la resta de la Ciutat.  
 
S’ha convertit també la cultura en un àmbit essencial de tot el que es feia al districte. No creu 
que la cultura hagi estat mai en altres districtes en aquest mandat, les Corts s’ha destacat per 
la capacitat de situar la cultura com a eix bàsic en tot allò que s’ha fet i es centra en la 
recuperació de la memòria, en la qual ha estat essencial la conversió de l’antiga oficina 
d’atenció ciutadana en una Sala d’exposicions i avui, amb un exemple molt clar amb l’exposició 
de l’Espiga, memòria del país i de la Ciutat, molt significativa per a tots nosaltres. 
 
S’ha desenvolupat una estratègia diferent per a Sant Jordi en dos àmbits: barrejant la literatura 
amb l’art de carrer, els murals literaris formen part d’alguns dels circuits de passejada de 
Barcelona, i a més, s’ha aconseguit que Sant Jordi esdevingui una festa viscuda gràcies al 
desplegament fet a la Diagonal. 
 
El tancament dels cinemes Renoir, que va ser un cop per a tots, ha estat sobrepassat per a la 
instal·lació de la fàbrica de creació artística La Caldera, que va començar amb alguns neguits 
per part d’algunes persones però que ara ja es veu que La Caldera s’ha instal·lat amb èxit al 
districte i hi està desenvolupant activitats. S’ha fet el conveni per a la rehabilitació i l’obertura 
dels Pavellons Güell i els Jardins de les Hespèrides, que permetrà la seva obertura amb 
dignitat per a tots els barcelonins i barcelonines, començant per la gent de les Corts. S’ha editat 
el protocol festiu i, sobre tot, del que està més orgullós és del que s’ha fet sobre l’agenda de 
cultura del Districte, un Districte que ja tenia agenda, però que la potenciació del donar a 
conèixer quina és l’activitat del Districte a través de Les Corts és Cultura, és un intent per a fer 
visible tota la potència cultural d’un districte que no era pensat com a un Districte cultural, però 
que en aquests moments és un dels districtes que té més potència cultural reconeguda. 
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Un no eix però sí una ocasió fonamental, una ferida oberta al cor del districte: la Colònia 
Castells. En aquest dia de balanç, el regidor vol agrair a tothom la seva implicació en aquest 
tema, doncs la Colònia Castells era un affaire molt complicat i creu que els polítics de les Corts 
han donat una lliçó de com es poden fer les coses perquè un problema que estava encallat    
s’hagi pogut solucionar. Recorda el conseller senyor Javier López del PSC, el senyor Albert 
Pérez, la senyora presidenta, el seu equip... i continua dient que el primer que es va fer va ser 
focalitzar l’atenció a les famílies afectades. Cal recordar com estava la Colònia Castells i com 
després es va anar dignificant i es va definir un primer calendari d’actuacions, treballant amb 
els socis, la Generalitat i l’INCASÒL. Continua dient que, veient les dificultats de la Generalitat, 
que no era capaç d’assumir els compromisos, va ser quan el Districte va refer el calendari i al 
final, s’ha assolit l’activació en 4 anys de 20 milions d’euros per a tirar endavant el projecte de 
Colònia Castells, que no tirava endavant perquè tenia un greu problema d’estructura financera, 
però amb la col·laboració i l’empenta que ha donat poder comptar amb la col·laboració de 
l’oposició, de la raonabilitat del veïnat i la seva paciència i la feina feta pel seu equip, tots 
plegats, s’ha aconseguit tirar endavant el projecte, que és una inversió de 20 milions d’euros, 
que és gairebé la meitat de la inversió total que ha fet el Districte durant aquests anys, que ha 
estat de 46 milions d’euros, per tant, la meitat ha anat a solucionar la Colònia Castells.  
 
Continua explicant que un altre àmbit sobre el que s’ha treballat és Europa-Anglesola, dient que 
des del primer moment (2011 i principis del 2012), s’ha anat treballant. Es van iniciar les obres i 
gràcies a l’actuació dels grups de l’oposició es va estalviar l’actuació provisional i accelerar les 
actuacions definitives. La manera com s’havia plantejat era amb una actuació provisional que 
semblava havia de permetre avançar, i els grups de l’oposició van proposar que es fes d’una 
manera diferent que va semblar més raonable que la mesura proposada per l’equip de govern, 
que va ser presentada pel conseller senyor Carlos Hornero, i va ser possible tirar endavant la 
manera per a solucionar el Pla d’Europa-Anglesola. Hi ha dos blocs finalitzats, un en marxa i el 
darrer està a punt, l’escola-bressol Xoroi?? fa 3 anys que està en funcionament i les 
Cristalleries Planells estan en obres des del mes de febrer i resten tant sols 12 famílies per a 
reubicar. 
 
Un altre eix fonamental ha estat l’educació, amb una inversió de 6 milions d’euros, s’ha 
incrementat el 100% les subvencions a les AMPA. En l’àmbit de l’educació, esmenta l’Ateneu 
de les Corts i totes les actuacions relacionades amb drogodependències i l’alcohol, amb 
intransigència alta amb aquest tema, fins i tot, explica, amb enfrontaments amb alguns joves 
del districte perquè s’havia subvencionat activitats com el corre-bars, que permetia els joves 
d’anar pels bars comprant alcohol. Es mostra totalment contrari a aquestes actuacions i a la 
incentivació de l’alcohol, i s’han fet programes molt potents amb la Guàrdia Urbana i amb els 
Mossos d’Esquadra, als quals agraeix la tasca feta i la seva implicació, reunint-se amb els 
pares per a treballar amb els pares aquests temes. 
 
S’ha tirat endavant el projecte de suport a la lectura a les escoles Ausiàs March i s’ha fet una 
estretíssima col·laboració amb les Universitats, tant la UB com la UPC. 
 
Un altre àmbit important ha estat, comenta, el de comerç de proximitat, i dóna les gràcies a la 
senyora Flora Torrents ja que, sense la seva empenta i implicació, hauria estat molt difícil, així 
com amb les entitats dels comerciants. Creu que s’ha fet molt camí i n’està molt agraït, malgrat 
hi ha molta feina per fer. Pensa també que s’ha de treballar més el Mirall de Pedralbes, alguns 
baixos del carrer Vallespir... però es veritat, diu, que tenim exemples importants, com el 
Shopping night, la millora de l’enllumenat, feta conjuntament i molt important, l’acord amb l’eix 
Sants-Les Corts, el Mirall de Pedralbes per a incorporar serveis de dinamització professionals, i 
remarca que cal professionalitzar aquests serveis, que ha estat absolutament clau. Reconeix, 
també, un canvi d’actitud mental per part de tothom, que ha ajudat moltíssim a tirar endavant 
tot això. 
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Un altre dels eixos fonamentals ha estat la lluita contra l’esclavatge sexual, la lluita contra la 
prostitució, on s’ha tingut ma de ferro i, si es recorda la situació que hi havia abans a les Corts i 
la que hi ha ara, això té noms i cognoms: Serveis Socials i Guàrdia Urbana de forma 
permanent, el que ha ajudat a baixar una quantitat molt important la prostitució que existeix 
actualment a les Corts. Reconeix que encara n’hi ha però és cert que la insistència ha ajudat a 
treballar-hi. 
 
S’ha treballat en l’àmbit de les superilles, s’ha treballat tirant endavant el grup motor, en la 
pacificació dels carrers, Benavent i entorns, on el cap de setmana passat es va poder veure la 
potència que té el tractament d’aquesta zona, les mesures per a la reducció de residus 
domèstics, la programació d’activitats, la instal·lació de 31 taules d’horts urbans, l’aplicació de 
monitorització de subministraments energètics, que consisteix en què les cases de les 
superilles tinguin una monitorització per a veure quin és l’àmbit sobre el que es pot treballar per 
tal de reduir energia i l’aplicació de noves tecnologies. 
 
En l’àmbit de l’espai públic i dels equipaments, es refereix a Cristalleries Planell, on s’hi ubicarà 
l’Escola d’Adults, el Centre de Normalització Lingüística i l’Hotel d’Entitats; el projecte de la 
Biblioteca de Districte a la fàbrica Campabadal, Ateneu de fabricació; la plaça del Centre, amb 
data prevista de finalització del juny de 2015; l’avinguda Josep Tarradellas, on ha estat 
fonamental la implicació de la presidenta del Consell, amb una data prevista de finalització 
entre el mes de juny-juliol de 2015 i diverses actuacions de millora urbana que han anat sortint 
a tots els informes i que, per això no detalla ara. 
 
Una qüestió que sempre passa desapercebuda, indica, és la qüestió dels recursos públics, el 
que fem a casa per tal que l’eficàcia i l’eficiència dels recursos que utilitzem, millori. En són 
exemples, la implantació de les clàusules de reserva social a tots els contractes, la millora en la 
formació del personal, el projecte de millora i estalvi en impressió, l’actualització de l’arxiu 
administratiu, la feina feta amb els becaris que hi treballen al Districte, les 30 persones que 
formen part dels Plans d’ocupació i les 6 persones amb formació dual. 
 
Tanmateix, manifesta que no tot han estat èxits, també hi ha fracassos o qüestions que poden 
millorar, un exemple, la residència de la gent gran; malgrat la responsabilitat és de la 
Generalitat de Catalunya, qui parla diu que és ell el màxim responsable al Districte i, per tant, 
no ha pogut portar aquest projecte endavant. També es refereix a la llar residència per a 
persones amb discapacitat intel·lectual, el metro, línies 9 i 6, amb responsabilitats compartides, 
però que no s’ha pogut aconseguir que la línia 9 tingués parades actives al districte. 
 
Una altra qüestió essencial per a reforçar el campus universitari era la cessió de les Casernes 
del Bruc per a ús universitari, tant docent com residencial, i s’han obert converses amb el 
Ministeri de Defensa, però tot va molt lent i, finalment, l’Institut, una altra petició del Districte, 
on, tampoc es tenia la competència, sinó la Generalitat, malgrat hi ha alternatives sobre les que 
s’han treballat, no s’ha pogut assolir l’objectiu. 
 
Finalment, exposa que la feina que s’ha fet aquí és molt important perquè aquest Consell de 
Districte és la màxima representació democràtica del districte i creu que cal fer-hi un balanç de 
tot el que ha passat per a aquesta mesa. S’han presentat 52 proposicions per part de tots els 
grups polítics, de les quals, 2 són de l’equip de govern. De les 52, només 11 han estat 
denegades mitjançant votació i 1 va haver de ser retirada. 
 
De les 52 proposicions, es van aprovar 40 i va votar favorablement a 34, es va abstenir en 3 i hi 
va votar en contra en 2 casos perquè la matèria que es presentava no era competència del 
Districte. 
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S’ha tirat endavant 6 mesures de govern i s’ha introduït el seguiment semestral de les 
mateixes, i s’han presentat 50 informes a plenari del seguiment de les accions de govern i 
destaca que la Colònia Castells ha esdevingut no només una qüestió del govern municipal, sinó 
una acció que s’ha pogut tirar endavant gràcies a que tot el Consistori del Districte s’ho ha pres 
com si fos part de la seva pròpia acció de govern. 
 
Fa referència a la dedicació prestada per l’equip dirigit pel gerent senyor García Puga, pels 
consellers i conselleres que hi formen part del govern i de l’oposició, pels equips tècnics del 
Districte i per totes les persones del sector del comerç, de serveis a les persones, de l’oficina 
d’atenció ciutadana, dels responsables dels barris, de les entitats... en definitiva de totes les 
persones que han format part d’aquesta acció de govern sense les quals no hauria estat 
possible. 
 
A continuació, la senyora presidenta dóna la paraula als portaveus dels diferents grups, iniciant 
la ronda d’intervencions el portaveu del grup ICV-EUiA, conseller senyor Albert Pérez, que 
disculpa l’absència de la regidora senyora Janet Sanz Cid, que no ha pogut assistir al plenari 
per trobar-se malalta. 
 
El senyor Pérez expressa el seu reconeixement als tècnics, funcionaris i treballadors del 
Districte, perquè sense la seva feina no hauria estat possible el treball del govern, creu que el 
personal del Districte es mereix aquest reconeixement. Reconeix també el treball desenvolupat 
pels consellers, siguin del govern o de l’oposició, de tots els grups perquè, diu, no és una feina 
fàcil. 
 
Pel que fa a l’acció de govern, escoltada la valoració del regidor, ell diu que no es tracta d’un 
tema de resultats, vist el document exhaustiu del PAD que s’ha presentat, s’ha vist el 
desenvolupament pràctic del PAD, de l’acció de govern, que s’ha mantingut en una línia gris i 
poc ambiciosa mantinguda en els 3 eixos en el que el govern ha anat fent coses que ja es va 
trobar iniciades i ha anat impulsant amb unes amb més encert que en d’altres, però els 
aspectes fonamentals per al seu grup creu que no han estat ben desenvolupats. Recorda que 
el seu grup va votar en contra del PAD en primer lloc pel tema de l’educació, que la comunitat 
educativa de les Corts no en té prou, que s’ha treballat en un context de desmuntatge de 
l’estructura de l’escola 0-3, de precarització absoluta de la feina dels professionals i de 
retallades brutals. El que demana és la implicació, la participació de l’Administració Pública, 
que és la seva obligació primera i primordial de les polítiques públiques del Districte i que 
considera que això s’ha fet de manera molt insuficient.  
 
Un institut que no depèn de l’Ajuntament però que és un tema aturat, parlen de les necessitats 
de l’escoles bressols municipals, amb una manca absoluta de places de formació professional, 
de les escoles de música o d’arts i oficis, etc. Creu que s’ha fet una feina insuficient i la major 
part dels casos, a instàncies dels grups de l’oposició. 
 
Pel que fa a medi ambient, el tema que els preocupa és que s’està confiant tot a la tecnologia, 
però creu s’ha de preveure la possible fractura digital que es pugui produir i això passa per 
considerar les polítiques d’innovació com a polítiques més transversals, que cal parlar de com 
implementar aquestes polítiques per a evitar aquesta fractura digital. Per altra banda, el tema 
mediambiental sembla que ha estat plantejat com una molèstia en el sentit que no s’ha passat 
de les polítiques de manteniment de jardins i espai verd, no s’ha parlat de política energètica ni 
de mobilitat sostenible entesa com a una qüestió general i transversal, no només com a 
accions concretes, ha faltat molt el disseny general global d’unes polítiques ambientals que 
afectin a tot el que s’està fent al Districte que, diu, ha mancat absolutament en aquest mandat. 
Com a exemple de les aportacions que ha fet el seu grup, el carril bicicletes ha costat 3 anys.  
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Parla també l’informe del regidor de qüestions econòmiques i el seu grup considera que no hi 
ha hagut una acció prou decidida i prou generalitzada per a promocionar actuacions lligades a 
la crisi, lligades al territori, lligades a la gent, que basin les actuacions en la promoció de la 
innovació de la emprenedoria en nous sectors econòmics d’alt valor afegit social i ambiental, 
que en falten. Creu que el Districte pot jugar un paper molt més decisiu, important i innovador.  
 
Per al seu grup, el gran problema ha estat la participació ciutadana, l’equip de govern, tant al 
Districte com a Ciutat, creu que confon la informació exhaustiva de dalt a baix amb la 
participació, diu que això no és participació, que aquesta informació ha estat sovint repetitiva i 
reiterada, però es confon això amb la veritable participació, que és que els veïns treballin 
conjuntament a l’hora de plantejar i desenvolupar projectes d’actuacions. En casos concrets 
com el pla de carrils de bicicleta, la superilla o el pla d’equipaments, les entitats i els veïns han 
mostrat el seu malestar sobre la manera com s’ha desenvolupat la participació ciutadana. El 
seu grup vol que els veïns es sentin no només informats de l’acció del govern, sinó que els 
veïns es sentin partícips d’aquestes decisions i de les decisions en el control i avaluació 
d’aquestes actuacions, amb una governança efectiva. 
 
No és fàcil perquè, diu, som un país que hem arribat molt recentment a la democràcia, només 
tenim 40 anys de pràctica i ens queda molt, però creu que és fonamental i aquest és el seu 
objectiu i veuran què passa a partir del maig, però en tot cas és el seu compromís. 
 
Respecte d’altres temes que ha comentat el regidor en els quals no se n’han sortit, com la 
residència per a gent gran, Institut, Casernes del Bruch...  ells han presentat alternatives i es 
sent corresponsable d’aquests fracassos perquè creu que el Districte ha d’entomar en el 
següent mandat per a aconseguir aquests equipaments o aquestes actuacions. En tot cas, diu, 
el seu grup continuarà treballant amb els veïns i amb les persones afectades. 
 
A continuació, el conseller senyor Carlos Hornero, del grup PSC, inicia la seva intervenció 
manifestant que és obvi que el regidor és un gran novel·lista i explicant-hi, hi convenç. Entrant 
en matèria, creu que en la consecució del 82,8% del PAD de les Corts una de les coses que ha 
faltat ha estat l’impuls per part del senyor regidor i que les Corts no ha estat la seva prioritat. 
Opina també que el regidor ha delegat l’impuls en mans dels diferents departaments tècnics del 
Districte i aquí es vol unir als agraïments anteriors per part del treball realitzat, ja que s’ha fet 
una feina molt positiva. 
   
Aquest PAD servirà per a diferents partits polítics que s’han de presentar en les pròximes 
eleccions com una base dels programes electorals, ja que es tracta d’una planificació molt 
detallada de les necessitats que té aquest districte. Aquest PAD ha esdevingut ambiciós des 
del seu inici perquè va introduir unes 90 mesures consensuades conjuntament amb les 
diferents entitats dels diferents barris de les Corts, però no hi ha hagut capacitat política ni 
compromís per part del govern de CiU per a definir-lo. 
 
Els diferents punts que s’assumeixen per part del Districte són esforços que han fet les pròpies 
entitats de les Corts i es presenten com a accions executades pel govern, està ple d’accions 
concretes de les diferents entitats com a accions executades per part del govern i creu que una 
cosa és donar suport a les entitats en les seves activitats, i una altra diferent és que és el 
govern qui hauria d’haver impulsat aquestes accions conjuntament amb les entitats, però 
malauradament no ha estat així.  
 
Vol reconèixer també dues accions dutes a terme per part del regidor, una que és la 
continuació en l’impuls de la reordenació urbanística de la Colònia Castells, conjuntament amb 
tots els grups municipals de la Ciutat i també amb els representants de veïns i veïnes de la 
Colònia. La única diferència durant el mandat ha estat la venda per part d’INCASÒL del sòl per 
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a la urbanització de la promoció d’habitatges privats que s’està realitzant, per al seu grup hauria 
estat molt més adequat aprofitar-lo per a habitatges de protecció pública. 
 
Un altre reconeixement que volen fer al regidor ha estat l’impuls de la recuperació de la 
memòria col·lectiva del districte, impulsant el reconeixement de la memòria de la presó de 
dones, ara es farà el de les barraques de Santa Gemma, on hi vivien moltes famílies de les 
presses polítiques per la seva proximitat, i el seu compromís per tal que als pròxims mandats 
s’impulsi el passat del districte en els àmbits agrícola, industrial, etc. 
 
Explica que, com a grup municipal, han presentat diferents iniciatives per a recordar al govern 
del Districte l’obligació que té de convocar les diferents comissions de seguiment dels diferents 
àmbits, comissions que es troben recollides al cartipàs i que el seu grup ha anat recordant, com 
la Comissió del Barça, la de la línia 9 del metro, la de Colònia Castells, la d’Anglesola... 
Aquesta darrera, pot ser és una percepció errònia per part del seu grup, però creu que s’ha 
deixat de tenir l’impuls per part del govern de Convergència sobre l’Institut d’Anglesola. Diu, 
però, que això es podrà veure clar els pròxims dies quan es presenti el programa electoral. 
 
Afegeix que el seu grup ha realitzat una proposta en la creació d’un servei de mediació 
comunitari, una de les propostes que va ser rebutjada i el seu grup creu que aquest servei de 
mediació comunitari hauria d’haver estat ideal per a posar en marxa el servei d’àpats en 
companyia de la zona de Cardenal Reig i que també hauria estat ideal aquest servei de 
mediació per a abordar el tema de la instal·lació d’una sinagoga amb els veïns que es senten 
perjudicats al carrer de Montnegre. 
 
Una de les seves peticions, aprovada, i en la qual s’instava a la ubicació provisional de l’Aula 
de formació d’adults mentre finalitzaven les obres de l’antic edifici de Cristalleries Planell, 
aquesta petició, que no va ser tinguda en compte, realment després no s’ha vist reflectida en la 
realitat d’acció de govern del Districte. 
 
Un dels compromisos per part del seu grup municipal era la de vigilar les accions que es 
duguessin a terme a Colònia Castells, amb vigilància de l’oposició, que ha anat aprenent 
també, es van donar compte que en la cessió del terreny públic per a l’edificació de la nova 
Escola Paideia, es podien perdre de forma errònia, 2.500 m2 de sòl urbanitzable i això va servir  
per a recuperar patrimoni municipal i per a dedicar-lo a acabar la tercera escala de l’edifici de 
reallotjament de la fase II A. 
 
L’altre punt d’atenció urbanística és Europa-Anglesola, a través de diferents propostes 
presentades pel seu grup. Es va cancel·lar la cessió del sòl i del subsòl públic on s’havia de 
generar una bretxa a la meitat del futur parc d’Anglesola i, amb això, també es va reactivar tot    
inclòs l’edifici de reallotjament.     
 
Manifesta la seva seguretat en què, com a grup municipal, han tingut o han fet coses que 
s’haurien pogut realitzar millor i, des d’aquí, si alguna entitat, veí o veïna s’ha sentit, per acció o 
per omissió, perjudicat per a alguna acció realitzada, demana disculpes. Pensa, però, en nom 
del seu grup, que l’objectiu ha estat una oposició útil, vigilant i compromesa, per a ser la 
cadena de transmissió que han volgut ser durant aquest mandat, creu que s’ha fet de forma 
correcta per part del grup municipal socialista. 
 
En aquests moments, la senyora presidenta passa la paraula al conseller senyor Sixto 
Cadenas i Anibarro, del grup PPC. 
 
El conseller senyor Sixto Cadenas diu que esperava tenir, al final de la sessió, una oportunitat 
per a poder dir unes paraules de comiat. Creu que no és necessari parlar de les persones que 
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treballen a diari al Districte, de funcionaris, d’empleats públics, dels directors, que fan una tasca 
extraordinària i s’uneix a aquest reconeixement, que ell esperava fer-ho al final. 
 
Es tracta ara d’analitzar i valorar el que s’ha fet durant aquests 4 anys i, diu, val la pena 
recordar com es va iniciar i com s’acabarà i veure que, fruit del resultat electoral, es va 
aconseguir un canvi que feia molts anys que no es produïa a Barcelona, de tal manera, que va 
canviar el govern. Diu que molts tenien l’esperança que es produiria un canvi polític important, 
no existia inicialment un PAM ni PAD i, per tant, hi va haver un pacte inicial amb el PPC en el 
que es van aprovar els primers pressupostos d’aquest mandat. Després, diu, fou aprovat el 
PAM amb un pacte amb el PSC, el document que tant ha exaltat el conseller senyor Carlos 
Hornero, dient que va ser un gran pacte, però després, curiosament, no van arribar a acords 
per tal d’aprovar pressupostos que poguessin executar aquestes polítiques que s’havien pactat 
en el PAM i, per tant, també en el PAD. 
 
Diu que mereix la pena recordar aquesta situació perquè sembla que aquí s’han fet moltes 
coses en 4 anys, les quals no deixa de reconèixer però també n’hi ha moltes que s’haurien 
pogut fer i no s’han fet, amb oportunitats d’or amb la Generalitat, amb l’Ajuntament... CiU 
estava governant ambdues institucions i han utilitzat l’Ajuntament per a altres coses, més que 
per a resoldre problemes, també el districte de les Corts. El motiu és que si s’ha de valorar el 
que s’ha fet, per exemple, una inversió de 20 milions d’euros, però és que la Generalitat deu a 
l’Ajuntament de Barcelona uns 300 milions i d’aquests, se n’hauria pogut invertir una part en la 
Colònia Castells, independentment que reconèixer que aquí a la Colònia Castells s’han fet 
moltes coses, però també vol recordar que s’han endarrerit terminis i hi ha hagut problemes 
que s’han hagut de resoldre. Diu que a ell li dóna la impressió, amb tota sinceritat, que ha hagut 
terminis i situacions que ha estat més de voluntat política que una altra cosa. Insisteix en què 
Colònia Castells ha avançat però al seu grup li hauria agradat que avancés amb una velocitat 
major i recursos n’hi havia, perquè creu que Barcelona està molt sanejada. 
 
Recorda que al primer discurs que va fer el regidor, aquest va fer una referència a les piles, 
dient que ell tenia moltes piles i el senyor Cadenas li va respondre que esperava que fossin 
Duracell i que durés molt. Doncs bé, li recorda al regidor que no ha demostrar tenir-les. 
 
Continua dient que ningú posa en dubte que tothom ha treballat i que s’han resolt molts temes i 
recorda que amb l’únic pressupost aprovat amb acords suficients, gràcies al PPC, es van 
aconseguir rebaixes fiscals importants a l’IBI per a famílies nombroses, gent gran, col·lectius i 
persones amb discapacitat, en alguns casos arribant al 90%. Es va modificar l’ordenança de la 
prostitució, increments de partides a les persones grans i al tercer sector i, a més, no han 
arribat a acords amb els que van pactar el PAD i a l’any 2013, el capítol d’inversions per manca 
d’aprovació dels pressupostos, corria el risc de fer perdre aquelles quanties i es va liderar per 
part del PPC un acord per a desencallar la situació que suposava la paràlisi de més de 200 
milions d’euros en inversions perquè no es va tenir la capacitat d’aprovar aquells pressupostos 
aquell any i el capítol d’inversions restava absolutament paralitzat i aquests milions no havia 
manera de posar-los en funcionament, i en època de crisi, Barcelona no s’ho podia permetre i 
per això el PPC va arribar a aquest acord. 
 
Fa referència a les línies d’inclusió de la primera mesura de govern i creu que tots, amb molt 
entusiasme, van donar suport a aquella mesura de govern i és veritat, diu, que se n’han fet 
moltes coses però des del seu grup s’ha posat molt èmfasi en assolir objectius en la inserció 
laboral. Creu que de vegades no només s’han de fer coses per a quedar bé en l’àmbit de la 
literatura, com ha dit el conseller senyor Hornero, sinó que s’han de fer coses reals i clares. 
 
Continua dient que, quan es parla de les persones, de les entitats, el seu grup va presentar una 
proposta que es va rebutjar, de l’ampliació de 12 milions d’euros per a l’assistència a les 
persones majors i li diu al regidor que aquest tema està molt relacionat amb la residència 
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Benavent, que, li recorda, estava pressupostada en 3 milions d’euros quan va acabar l’anterior 
mandat i que va ser l’equip de govern qui va rebutjar l’execució d’aquesta residència perquè ja 
estava pressupostada i inclosa. No obstant, ni havia una llista d’espera per a aquest tipus de 
residències, de 3.000 persones, en el moment que ells van entrar i ara n’hi ha més de 7.000 i la 
residència es troba sense fer, per tant, per al seu grup, aquest no ha estat el millor dels 
mandats. 
 
Diu que els assumptes més importants del districte, com Colònia Castells, Anglesola, 
Benavent, residència per a persones amb discapacitat, etc, continuen estant sense finalitzar i, 
per tot això, no pot donar-li un aprovat al regidor en el seu final de curs, i és una llàstima perquè 
el regidor ho tenia tot al seu favor, perquè no era un regidor de Districte qualsevol, sinó el tercer 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament, i per això hauria pogut aconseguir més coses. Reconeix que 
se n’han fet, però se n’haurien pogut fer moltes més, coses que probablement no es tornin a 
produir. En un departament tan important com a Urbanisme, tenia dos projectes molt importants 
a les Corts i no nega que aquesta condició ha permès avançar substancial, però pensa que 
també s’hauria pogut avançar moltíssim més i això no s’ha fet. 
 
El seu grup creu que ha fet una oposició prou responsable, han promogut iniciatives importants 
per als ciutadans i creu que han treballat, tots, amb molta honestedat. 
 
La presidenta, declinada la intervenció del regidor i no havent-hi més intervencions, passa al 
següent punt, la part decisòria, amb les propostes d’acord de la Comissió Consultiva de 
Presidència. 
 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1  Propostes d’acord 
 

A. Comissió Consultiva de Presidència 
 
  1) PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts 
  per a optar a les Medalles d’honor de Barcelona. 
 
La consellera senyora Lorena Tella manifesta que enguany, en virtut del pacte entre tots els 
grups municipals, ICV-EUiA és qui proposa els candidats del districte per a optar a les medalles 
d’honor de la Ciutat.  
 
En primer lloc es presenta el grup promotor del monument de la presó de dones de les Corts, 
un grup format per familiars d’ex preses de la presó de dones del districte i diverses entitats del 
districte. Manifesta que aquesta proposta ve donada pel fet que durant molts anys s’havia 
perdut la memòria de la presó de dones del districte i en aquest intent de recuperar la memòria 
històrica que s’ha dut a terme durant els últims anys d’aquest mandat, al 2013 es reuneix per 
primera vegada un grup promotor per a la creació i la instal·lació d’un monument que recordi la 
presó de dones del districte i és precisament aquest grup promotor el que avui es nomina per a 
obtenir aquesta medalla d’honor de la Ciutat de Barcelona en reconeixement a la seva tasca 
per a recuperar la memòria històrica de la presó de dones del districte. 
 
Per altra banda, un segon candidat, el senyor Oriol Canals i Boix, una candidatura a títol 
pòstum, un home íntimament lligat al districte, que hi va viure a les Corts, va estudiar a l’Escola 
Ítaca, va participar en les entitats juvenils culturals i socials del districte, va dirigir el Casal de 
joves i va estar profundament implicat en la vida del districte. El senyor Canals era un músic 
reconegut a Catalunya i va morir, desafortunadament el 27 de desembre de 2014 en un 
accident de trànsit quan es trobava en el seu viatge de noces a Indonesia. 
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La presidenta demana el posicionament dels grups i per part del grup d’ICV-EUiA, el conseller 
senyor Albert Pérez, pel que fa al grup promotor del monument de la presó de dones de les 
Corts, vol felicitar-los per l’excel·lent feina feta, no només pels resultats que tindrà aquesta 
feina, sinó pel procés participatiu que s’ha dut a terme, exemple de com es treballa 
col·lectivament, reconegut per les personalitats internacionals que van assistir a les darreres 
jornades, i pel que ha significat a molta gent que ha participat de retrobar-se amb la memòria 
col·lectiva, que és de tots, però també amb la memòria personal i fer un treball molt interessant 
i molt profitós. 
 
En el cas del senyor Canals, diu, és un trist motiu per a concedir la medalla a títol pòstum. 
Quan es va saber la notícia de la seva mort, a les Corts es van quedar sacsejats i es va 
considerar que s’havia d’aprofitar les dates per a reconèixer una persona com ell, veritable 
personatge del patrimoni cortsenc i costarà imaginar una festa major sense les actuacions del 
Oriol i òbviament hi serà sempre present. 
 
Per part del grup dels socialistes, el conseller senyor Carlos Hornero diu que és un moment de 
privilegi per part dels consellers l’aprovació de les dues medalles. Creu que és un honor i vol 
agrair al grup d’ICV-EUiA les seves propostes, molt encertades en ambdós casos. 
 
Respecte el grup del monument de dones, creu que és admirable veure tota la llista d’entitats 
que segueixen promovent aquesta memòria col·lectiva del districte de les Corts. Per altra 
banda, la notícia de la mort de l’Oriol, a qui coneixia personalment des de l’any 1995 li va 
resultar molt colpidora. Vol afegir que va ser també creador de la plataforma infantil i juvenil de 
les Corts i que aquesta dada s’hauria d’incloure a la seva memòria, juntament amb les altres 
dades. 
 
Per part del grup del PPC, el conseller senyor Sixto Cadenas diu que és fruit d’un acord el fet 
que cada any un grup feia una proposta i per tant, voten a favor d’aquestes dues propostes i 
felicita els que han aconseguit aquestes medalles. 
 
La senyora consellera Lorena Tella, es suma a les felicitacions i expressa el vot a favor del seu 
grup. 
 
Així doncs, amb el vot favorable de tots els grups, la presidenta declara aprovada per 
unanimitat la proposta d’acord següent: APROVAR la designació de candidats del Districte de 
les Corts per a optar a les Medalles d’honor de Barcelona en el Grup Promotor del monument a 
la presó de dones de les Corts i en el senyor Oriol Canals i Boix. 
 
La presidenta dóna pas a la següent proposta tot cedint la paraula a la consellera senyora 
Lorena Tella i després li ho passarà a les entitats FC Barcelona i Agrupació Barça Jugadors, 
que han sol·licitat intervenir en aquest punt. 
 
  

2) INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta del FC Barcelona i l’Agrupació 
Barça Jugadors, de nomenar la rotonda de la intersecció entre els carrers 
Gregorio Marañón i l’avinguda Joan XXIII com a plaça de l’Agrupació Barça 
Jugadors. 
 

La consellera senyora Lorena Tella manifesta que no cal dir el que representa el FC Barcelona 
al districte i, en aquest cas, és el club juntament amb l’Agrupació Barça Jugadors els que 
presentaran la proposta, assenyalant que seria tot un honor per als seus integrants aquest 
reconeixement públic, és per això que la consellera creu que ningú millor que ells mateixos per 
a defensar-la. 



 
 

 

  

20 
 

 
Per part de l’Agrupació Barça Jugadors, el senyor Ramon Alfonseda pren la paraula i manifesta 
que com a veí de les Corts n’està molt orgullós del carrer Eugeni d’Ors i diu que s’està fent molt 
bona feina des del Districte. Com a membre de l’agrupació, recorda que la seva missió és 
ajudar els exjugadors que puguin tenir necessitats i avui en dia hi ha 46 persones a qui els 
passen una quantitat anual, una renda vitalícia, incloses les vídues, per tal que tinguin una 
bona qualitat de vida. Un altre objectiu és recuperar la història dels jugadors del FC Barcelona, 
no volen que mori amb els anys, i no es pot consentir que persones com, per exemple, Joan 
Maria Fuster, siguin oblidades. És per això que la seva voluntat és fer actes públics o 
monuments, alguna cosa que representi que hi ha hagut una sèrie de jugadors que mai 
quedaran oblidats. 
 
Es tracta de la rotonda que hi ha entre el carrer del Doctor Marañón i l’avinguda Joan XXII. Diu 
que estarien molt orgullosos si s’atorgués a aquest col·lectiu aquest reconeixement amb el nom 
de l’Agrupació Barça Jugadors i vol recordar que al districte de les Corts han viscut molts 
jugadors del FC Barcelona que han fet barri, han fet districte i també els hi agrada fer ciutat. És 
per això que creu que tenen un dret en demanar aquesta plaça amb el nom de l’Agrupació 
Barça Jugadors i està segur que el Consistori ho entendrà i els concedirà. 
 
La presidenta dóna la paraula, seguidament, al conseller senyor Albert Pérez, del grup ICV-
EUiA, el qual expressa el vot a favor del seu grup, tot demanant a l’Agrupació Barça Jugadors i 
que es transmeti al Club que, havent-se celebrat ahir mateix el Dia de la dona, que el Club 
recolzi el reconeixement del paper de les dones esportistes, no només al sí de la seva entitat, 
sinó també a nivell de l’esport català i els agradaria treballar alguna proposta per a reconèixer 
l’esport femení. Dit això i esperant que puguin treballar conjuntament, votaran a favor de la 
proposta. 
 
Per part del grup socialista, el conseller senyor Manuel Becerra també dóna suport a la 
proposta perquè és una agrupació que té més de 55 anys, 1.000 i escaig de socis, 
majoritàriament ex-jugadors, no sols de les categories punteres sinó també de les més 
modestes, i per la tasca que es fa de recuperar memòria i de solidaritat amb la gent que la vida 
no ha tractat bé o no han tingut tanta sort que les estrelles, per aquestes dues raons, sobre tot 
per la tasca solidària, voten favorablement. 
 
Per part del grup popular, el conseller senyor Sixto Cadenas emet vot favorable tot dient que 
desconeixia l’activitat d’aquesta entitat i li sembla que mereix la pena donar-li suport. 
 
La senyora Tella emet vot a favor, perquè, diu, s’ha de reconèixer aquesta tasca de l’agrupació 
per tal d’ajudar els futbolistes que en el seu moment no van tenir l’èxit que n’han tingut d’altres. 
 
Així doncs, amb el vot favorable de tots els grups, la presidenta declara aprovada per 
unanimitat la proposta d’acord següent: INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta del FC 
Barcelona i l’Agrupació Barça Jugadors, de nomenar la rotonda de la intersecció entre els 
carrers Gregorio Marañón i l’avinguda Joan XXIII com a plaça de l’Agrupació Barça Jugadors. 
 
La tercera proposta, introduïda per la presidenta, la presenta la consellera senyora Lorena 
Tella. 
 
 

3) INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta del grup municipal de CiU del 
Districte de les Corts de canvi de nom del Centre Cívic actualment nomenat 
Riera Blanca, com a Josep Maria Trias i Peitx. 
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La consellera senyora Tella es refereix al criteri de recuperació de la memòria històrica del qual 
se n’ha parlat els darrers dies, setmanes i mesos en aquest districte, tot proposant el nom de 
Josep Maria Trias i Peitx per a fer el canvi de nom del Centre Cívic Riera Blanca. 
 
La consellera incideix en què aquesta figura, des de la seva visió humana, va validar 
l’organització dels camps de refugiats per a catalans i espanyols i dels intel·lectuals i escriptors 
que van fugir de la guerra civil espanyola a l’exili. Entre d’altres temes, el senyor Josep Maria 
Trias i Peitx va destacar per a ser un gran defensor de la imatge de Catalunya i de Barcelona al 
món sempre reafirmant la necessitat de projecció exterior. 
 
Per part del grup ICV-EUiA, el conseller senyor Albert Pérez emet vot favorable. 
 
El conseller senyor Carlos Hornero, del grup PSC, manifesta que manté una amistat amb el 
conseller senyor Albert Pérez des de fa temps, amb el que ha compartit govern i ara oposició, 
però ara ha llençat tot el posicionament en relació al tema de la participació ciutadana en 
aquest darrer ple, i això li sembla molt lamentable. Respecte la persona proposada, li mereix 
tots els seus respectes, però vol deixar constància d’una actitud determinada del senyor Pérez. 
 
Explica el conseller senyor Carlos Hornero que, just quan presentava el seu parer sobre el 
PAD, el conseller Pérez defensava que els veïns han de treballar per a decidir propostes, 
sentir-se corresponsables de les decisions i compromesos amb la governança. Diu que això ve 
d’una proposta de l’anterior ple on ICV-EUiA proposava el nom de Teresa Cuevas per al Centre 
Cívic de les Corts i ara, el seu grup se n’ha assabentat a la Junta de Portaveus que es va 
acordar per part d’ICV-EUiA i de CiU un intercanvi de noms d’equipaments i això no li sembla 
gens encertat dins la línia argumental que ha estat defensant durant tot el mandat el senyor 
Pérez.  
 
La biblioteca, continua dient, porta el nom de Miquel Llongueras, un magnífic regidor de CiU 
que va tenir el Districte de les Corts; creu que la biblioteca porti aquest nom és un honor, però 
ara li volen posar al Centre Cívic el nom d’un polític d’Unió Democràtica, així, diu, tindrem la 
federació de CiU en un sol equipament. És per tot això que creu que no és el moment, a uns 
mesos d’unes eleccions municipals, de posar-li un altre nom de polític d’Unió a un equipament 
i, per tant, el seu grup vota en contra. 
 
Per part del grup del PPC, el conseller Sixto Cadenas diu que a ell també li sap greu perquè 
haurà de respondre al senyor Hornero, tanmateix, el seu grup també votarà en contra. 
 
Els arguments fonamentals, diu, els ha senyalat el senyor Hornero, però vol destacar un tema 
controvertit: el Nomenclàtor. Diu que porten un mandat amb una activitat molt soferta amb 
aquest tema. El sorprèn que el 70% de mesures de govern són canvis de noms de carrers i, en 
aquest cas, d’equipaments, que també es va incloure el canvi de nom d’un equipament al ple 
anterior, amb la senyora Tomasa Cuevas, i on es va dir que era una barbaritat que s’utilitzés 
l’espai públic d’una manera tant partidista. En aquest cas, ell desconeixia aquest pacte entre 
ICV-EUiA i CiU, i potser per això, el discurs del conseller senyor Albert Pérez en l’anàlisi del 
mandat li ha semblat una mica més flexible en relació al que el té acostumat. 
 
Creu que s’ha de buscar mes coherència i que el Nomenclàtor i l’espai públic hauria de ser més 
respectat per a tots. Per exemple, recorda el canvi de nom del carrer de Fernando Primo de 
Rivera, que es va canviar, segons ell, no per qui era aquest senyor, sinó pel nom en si mateix. 
També diu que s’ha intentat treure el nom de l’avinguda de l’Exèrcit, etc.  
 
Considera que hi ha hagut una activitat amb el Nomenclàtor molt polititzada d’una manera 
ferotge i es dirigeix al conseller senyor Carlos Hornero per dir-li que ell ha estat complaent 
moltes vegades, per tant, creu que aquesta queixa per l’actitud del govern li sembla sorprenent. 
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La presidenta demana el posicionament de vot del grup de CiU i la consellera senyora Lorena 
Tella emet vot a favor. 
 
El conseller senyor Albert Pérez, d’ICV-EUiA demana la paraula perquè hi ha hagut referències 
directíssimes i vol aclarir que cada grup es posiciona com a considera convenient. Creu que la 
interpretació que fa el grup socialista no és ni correcta ni adequada sobre com s’ha arribat a la 
determinació d’aquest nom per a aquest equipament i aclareix que en cap moment es tracta 
d’un intercanvi, sinó d’un treball conjunt entre ICV-EUiA i CiU en qüestions de recuperació 
d’elements de memòria col·lectiva del barri de les Corts i de memòria democràtica. Sembla, diu 
que amb CiU només pot pactar el PP o el PSC, que n’han pactat tot el que han volgut, i es 
reafirma en què aquesta mesura és del tot partidista en el record, en l’honor i en la memòria 
democràtica d’aquest país. 
 
No havent-hi més intervencions, amb el vot favorable dels grups de CiU i d’ICV-EUiA i els vots 
en contra dels grups PPC i PSC, la presidenta declara aprovada la proposta d’acord següent: 
INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta del grup municipal de CiU del Districte de les Corts 
de canvi de nom del Centre Cívic actualment nomenat Riera Blanca, com a Josep Maria Trias i 
Peitx. 
 
Tot seguit, passa a tractar les propostes presentades en el sí de la Comissió Consultiva de 
Serveis a les Persones i Benestar Social, cedint la paraula al gerent, senyor Josep García 
Puga. 
 

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

   
1) INFORMAR FAVORABLEMENT els preus públics del Cicle de Concerts “Les 
Corts és música”. 
 

El gerent recorda que el mes d’abril de 2013 aquest govern va impulsar la mesura de govern 
Identitat i diversitat cultural a les Corts: Aposta de futur, on es plantejaven 5 eixos: els sectors 
culturals, els equipaments, la cultura tradicional, la llengua, la memòria i els premis i el 
reconeixement per la feina feta. 
 
Respecte dels sectors culturals, és en el que es presenten en aquests moments aquesta 
proposta de preus públics en el sentit que aquest Districte ja, de temps anteriors, plantejava tot 
un seguit d’elements molt destacables i molt significatius, com és el concurs de música 
internacional, la programació lírica del Centre Cívic Riera Blanca, les pròpies corals del districte 
o la pròpia programació de jazz d’alta qualitat que desenvolupa el Centre Cívic de Can Deu. En 
aquest mandat s’ha intentat consolidar aquestes programacions, incorporant també d’altres, 
com Les veus del Monestir, celebrat mensualment en el Monestir de Pedralbes.  
 
Continua exposant que l’octubre de l’any passat es va estar treballant i es va intensificar a nivell 
tècnic la possibilitat de recuperar o d’implantar una programació pròpia del Districte amb l’únic 
auditori en qualitat que té les Corts, que no té una programació de cinema ni de dansa, ni de 
teatre professional, però si una bona programació de teatre amateur, però sí que creien que era 
important fer una programació pròpia a l’Auditori Axa. Es van posar en contacte amb 
determinades persones i el que es presenta ara són els preus que donaran suport per a tirar 
endavant aquesta programació que s’ha dividit en dos blocs, un cicle de música familiar, amb 
actuacions de diumenge al mati, una cada mes, programades 8 i avalades pel coneixement del 
senyor Eduard Iniesta, que també va fer de pregoner a la festa major d’enguany. I l’altre cicle, 
en 5 actuacions, que és el Cicle de Lírica de les Corts que el dirigeix artísticament el senyor 
Pedro Hernández, persona que els ha estat acompanyant durant tot aquest recorregut 
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programant l’actuació de Festa major a l’Auditori Axa i que, conjuntament amb la senyora Silvia 
Chocron, per a la seva col·laboració en el desenvolupament de la lírica en aquest districte, han 
programat també 5 actuacions importants en aquest districte.  
 
El que es planteja és l’aprovació d’uns preus públics atesa la impossibilitat d’aplicar els preus 
públics aprovats el mes de desembre perquè aquells preus estaven limitats a actuacions dintre 
dels centres cívics. Per tant, el que es planteja aquí rere un estudi acurat que s’ha fet amb tota 
la gent que va participar en la definició dels preus públics dels centres cívics, l’ICUB i del propi 
Districte, el que es planteja és l’aprovació dels preus públics que ja tenen els consellers i 
conselleres. 
 
El gerent fa una síntesi dels preus proposats segons les activitats i públic a qui va dirigit per tal 
que els assistents a la sessió puguin conèixer els detalls, tot seguint el document que es va 
aprovar per la Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social, document que 
s’incorpora a la present acta com a document núm. 1.  
 
Havent finalitzat la seva intervenció el gerent, la presidenta demana el posicionament dels 
grups. 
 
El conseller senyor Albert Pérez manifesta que el suport a la promoció de la música és 
fonamental, no només com a espectacle sinó com a activitat educativa, malgrat les amenaces 
que provenen dels estaments educatius bàsicament del govern espanyol, preocupa al seu grup 
que els preus proposats no contemplin reduccions o gratuïtats per a situacions de penúria 
econòmica o que requereixen d’especial protecció. Per tant, malgrat els preus semblen 
ajustats, els manca aquest element de reduccions i gratuïtats i votaran en contra fins que això 
es corregeixi i  en consonància amb el que han votat en els pressupostos. 
 
Pel grup dels socialistes, el conseller senyor Manuel Becerra creu que, aprofitant que hi ha 
rectificacions a l’IVA, que passarà del 21 al 10% i que, segons han sabut a la Comissió 
Consultiva, amb els ingressos per aforament no es cobreixen ni el 30% del pressupost i que 
tampoc van poder tenir informació exacta de quin és el compte d’explotació particular o de quin 
és el resultat econòmica del Cicle Lírica a les Corts, el seu vot és l’abstenció. 
 
Per part del grup popular, el conseller senyor Sixto Cadenas vota a favor perquè considera que 
són uns preus estesos a tots els districtes, inclús el preu infantil, que aquí és una mica menor i 
sobre l’apartat al que ha al·ludit el senyor Pérez, que no sap què te a veure amb el ministre del 
govern d’Espanya, d’acabar amb la cultura, però té raó amb aquest aspecte i creu que caldria 
valorar la possibilitat que persones amb penúria en els seus recursos, poguessin accedir 
igualment. 
 
Per part del grup de CiU, el conseller senyor Sergi Sancho vota a favor. 
 
Tot seguit, el regidor senyor Antoni Vives demana la paraula per a afegir que en l’esquema dels 
preus públics de Barcelona no hi ha un encaix per a això i per tant, s’ha decidir tenir un estoc 
d’entrades que donen amb criteris idèntics a aquests, que és la funció d’aquestes entrades. 
 
No havent-hi més intervencions, amb el vot favorable dels grups de CiU i PPC, l’abstenció del 
PSC i el vot en contra del grup d’ICV-EUiA, la presidenta declara aprovada la proposta d’acord 
següent: INFORMAR FAVORABLEMENT els preus públics del Cicle de Concerts “Les Corts és 
música”. 
 

 
2 Proposicions 

 



 
 

 

  

24 
 

No havent-hi proposicions, la presidenta passa seguidament a l’apartat d’impuls i control. 
 
   

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

1. ICV-EUiA: Que els nous carrils bici estiguin segregats amb seguretat dels 
carrils per a vehicles. Que es revisi tant a través dels equips tècnics del 
Districte com de la Comissió de seguiment dels carrils per a bicicletes la 
distribució de punts de Bicing del districte de les Corts i es situïn de nous 
al llarg dels nous carrils, així com punts d'aparcament per a bicicletes 
particulars. 

 
La presidenta cedeix la paraula al conseller senyor Albert Pérez, el qual explica la proposta tot 
manifestant que ja es va presentat en el darrer plenari de desembre, per tant ha estat un tema 
de la promoció de la circulació en bicicleta de llarg recorregut en aquest mandat i que, per al 
seu grup, ha estat un tema important. Creu que cal implantar la part física dels carrils, 
completar la seva funcionalitat, és a dir, el carril bicicleta és una infraestructura de transport i 
comunicació, no són només línies pintades a terra i cal prendre-la d’aquesta manera, com una 
infraestructura de transport d’utilitat ciutadana. Creuen que cal desenvolupar-la de manera per 
a fer un ús més còmode que és la manera d’estimular-lo. 
 
Des del grup socialista, la consellera senyora Emilia Torras emet vot favorable i entén que les 
dues formulacions que es fa, d’una banda la seguretat dels ciclistes, que ja es va expressar al 
darrer plenari, que estaven a favor de tenir carrils clarament segregats i diferenciats i van 
emfatitzar en els carrils que discorren en paral·lel a les places d’aparcament en cordó perquè 
sovint, si no tenien l’amplada suficient esdevenien font de conflicte permanent entre ciclistes i 
conductors. D’altra banda, s’han de tipificar els punts del bicing i no només això, atès que l’ús 
de la bicicleta s’ha de contemplar com a un mitjà de transport que s’ha d’integrar dins el teixit i 
la trama urbana del districte, cal promoure aquesta intermodalitat entre l’ús de la bicicleta i del 
transport públic, per tant, és necessari un plantejament global. Pensen també que la seguretat 
dels ciclistes és bàsica perquè, tant bon punt que es garanteixi la plena seguretat, que ve 
donada també per la modificació de l’Ordenança de circulació, l’ús de la bicicleta serà molt més 
intensiu i d’aquesta manera es difondria llur utilització. 
 
Per part del grup popular, el conseller senyor Sixto Cadenas vota a favor i es refereix a que fa 
uns dies el president del grup popular senyor Alberto Fernández ja ha reclamat que aquesta 
segregació del carril bici sigui segura, atès que a la Diagonal s’estan instal·lant un tipus de 
pastilles que s’ha demostrat que no solament no protegeix al ciclista i a les persones que 
utilitzen aquesta línia, sinó que els vehicles la poden envair fàcilment. 
 
Es proposa el model del Paral·lel, que sembla que és el que més seguretat aporta als ciclistes 
i, per tant, en la mesura que el seu grup recolza aquesta proposta, suggereix que es tingui en 
compte aquesta proposta que s’ha fet pel seu grup a la Casa Gran. 
 
Per part del conseller senyor Marc Benaiges, del grup CiU, informa que el seu vot és favorable i 
que els nous carrils bici que tenen en projecte i que proposen circular per la calçada d’un vial 
en paral·lel als vehicles, està previst que estiguin segregats sigui amb un cordó d’aparcament 
enmig o amb els cordons de cautxú. Tot i així, els carrils bici nous previstos per a circular a la 
zona 30 no s’hi troben segregats, perquè es contempla la convivència en aquesta zona de 
bicicletes i cotxes. Els projectes on circularan segregats a les Corts serà a Numància, Joan 
Güell, Cavallers, Doctor Marañón i Marqués de Sentmenat i a la zona 30, Taquígraf Serra, 
Marqués de Mulhacén, avinguda Espasa i Bosch i Gimpera. 
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Pel que fa als ancoratges o punts d’aparcament en els nous carrils bici, es traslladarà a 
Mobilitat aquesta necessitat de redistribuir els punts d’ancoratge en funció d’aquesta nova 
xarxa de carrils. 
 
Per part del grup ICV-EUiA, el conseller senyor Albert Pérez agraeix el suport donat a la 
proposta i manifesta que cal contemplar aquesta visió d’infraestructura del carril bicicleta com a 
infraestructura de transport públic i anuncia que en el proper mandat el seu grup continuarà 
treballant en aquesta línia per a estendre a tot el districte el carril bicicleta de manera segura. 
 
Amb els vots a favor de tots els grups, la presidenta declara aprovada per unanimitat la 
proposició presentada pel grup ICV-EUiA següent: Que els nous carrils bici estiguin segregats 
amb seguretat dels carrils per a vehicles. Que es revisi tant a través dels equips tècnics del 
Districte com de la Comissió de seguiment dels carrils per a bicicletes la distribució de punts de 
Bicing del districte de les Corts i es situïn de nous al llarg dels nous carrils, així com punts 
d'aparcament per a bicicletes particulars. 
 
La següent proposició la presenta el conseller senyor Sixto Cadenas, del grup PPC, que llegeix 
i explica. 
 

2. PPC: Exigir a la Generalitat que garanteixi sense excuses l’execució total 
de les obres de la Línia 9 del Metro previstes per al seu endegament 
definitiu, exigint els recursos públics indispensables per a evitar qualsevol 
injustificat nou retard. 
 

El conseller senyor Cadenas diu que no els sembla adequat acceptar els retards en l’execució 
d’aquestes obres, no només perquè afecta al districte, sinó perquè és una infraestructura molt 
important per a la Ciutat de Barcelona. 
 
El conseller senyor Albert Pérez diu que no cal insistir en la importància de la línia 9 per al 
conjunt de la Ciutat i per al districte, atès que aquesta línia travessa les Corts. El vot del seu 
grup, per tant, serà favorable. 
 
Per part del grup dels socialistes, la senyora Emilia Torras manifesta que votaran 
favorablement aquesta proposició, però vol incidir en que és un tema que el seu grup municipal 
ha anat reivindicant com una assignatura pendent, com un tema no resolt en la mobilitat del 
districte. La conveniència ara ja en el darrer plenari d’aquest mandat d’introduir aquesta 
proposició li sobta al seu grup, més quan des de la petició de l’organització del Mobile World 
Congress, l’Ajuntament ja ha dit que a principis del 2016 tindrà enllestida la línia des de 
l’aeroport fins a Zona Universitària. El seu grup continuarà exigint que no només sigui aquest 
tram sinó que arribi a la Zona Franca i als barris de La Marina perquè entenen que el metro és 
un transport que ha d’estar a l’abast dels barcelonins i barcelonines, no només dels turistes, 
siguin congressistes o no. 
 
La presidenta passa la paraula al grup de CiU i el regidor exposa el vot favorable del seu grup, 
tot i que no li agrada el redactat de la proposició, i votaran a favor perquè ningú en el govern 
municipal de la plaça Sant Jaume, com ell, per haver estat collant tant com ha pogut la 
Generalitat perquè tirés endavant la línia 9, però també a l’Estat perquè és a ell, com a regidor, 
a qui correspon dur a terme les negociacions de manera permanent en totes les matèries 
referents al transport públic. Es dirigeix al senyor Cadenas per dir-li que ell sap que la manera 
com s’ha deixat d’aportar finançament al sistema de transport públic de l’àrea metropolitana de 
Barcelona ha estat determinant a l’hora que la Generalitat no pogués afrontar les seves 
obligacions per a tirar endavant la línia 9. Per tant, exigència que es mostra aquí, és evident 
que s’ha de tenir, diu, però no li agraden les excuses, que no hi ha cap responsable polític a 
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Catalunya dels que són al govern o dels que són a l’oposició, que hagin tingut responsabilitats 
públiques en aquest país des del 2002, que és quan es va tirar endavant la idea i el projecte 
general, que hagi posat cap mena d’excusa; l’única excusa que hi ha és la falta de finançament 
i una part substancial d’aquesta falta de finançament és el model de finançament autonòmic 
que és absolutament injust amb aquest país. 
 
El conseller senyor Sixto Cadenas li respon que, com no podia ser d’una altra manera, el 
problema rau en l’Estat, en el govern espanyol. Li diu que gràcies a aquest finançament, el 
govern d’Espanya paga moltes factures de Catalunya. Exposa que li és igual, que ha vingut 
aquí a defensar un problema d’aquest districte que té oberta en canal diversos carrers per unes 
obres que es paralitzen i la responsabilitat de buscar els consensos i el finançament no s’ha de 
donar a l’Estat i li demana que deixi d’escudar-se en aquest tipus d’excuses. 
 
Per a finalitzar, es dirigeix a la consellera del PSC senyora Emilia Torras, per dir-li que si no és 
oportuna... hi havia un retard que s’havia acceptat i demana que el seu grup ha de poder 
decidir quin és el moment polític oportú per a aquests tipus d’accions, però, en tot cas, vol 
recordar que la línia 9 com la línia 5 com qualsevol tema de transport, ha estat també pel grup 
popular, una de les mesures més importants que han anat perseguint durant aquest mandat, 
durant el transcurs del qual, s’han presentat diverses iniciatives sobre la línia 9, perquè és un 
problema compartit. 
 
Amb els vots a favor de tots els grups, la presidenta declara aprovada per unanimitat la 
proposició presentada pel grup PPC següent: Exigir a la Generalitat que garanteixi sense 
excuses l’execució total de les obres de la Línia 9 del Metro previstes per al seu endegament 
definitiu, exigint els recursos públics indispensables per a evitar qualsevol injustificat nou retard. 
 
A continuació es tracta la tercera proposició, presentada pel conseller del grup del PSC senyor 
Manuel Becerra. 

 
 

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

 
El conseller senyor Becerra dóna els detalls de la proposició presentada i, a continuació passa 
la paraula al conseller senyor Albert Pérez. 
 
El conseller d’ICV-EUiA manifesta que aquest servei ha d’estar garantit pel Districte i el seu vot 
és favorable. 
 
Pel grup del PPC, el conseller senyor Sixto Cadenas expressa vot a favor. 
 
Pel grup de CiU, la consellera senyora Sonia Tubau manifesta que des del govern del Districte 
ja fa temps que s’està buscant el lloc adient per a donar aquest servei i, evidentment, des del 
govern voten favorablement. 
 
El conseller senyor Manuel Becerra agraeix el suport rebut i diu que falten tres mesos per a 
finalitzar el mandat. Creu que és responsabilitat i obligació de l’equip de govern complir la 
proposició aprovada, però també de la resta de membres polítics del Districte, així que seran 
bel·ligerants per tal d’aconseguir aquest espai a Sant Ramon dels àpats en companyia. 
 
Amb els vots a favor de tots els grups, la presidenta declara aprovada per unanimitat la 
proposició presentada pel grup PSC següent: Que el Districte de les Corts habiliti un espai 
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adient i suficient al barri de Sant Ramon on oferir el servei d’àpats en companyia als veïns i les 
veïnes de la zona, en les mateixes condicions que es fa a d’altres zones del districte. 
 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals. 

 
No havent-se presentat proposicions en aquest apartat, la presidenta passa a l’apartat de precs 
i dóna la paraula al senyor Xavier Cañigueral, conseller del grup PPC. 
 

 
c) Precs 

 
1. PPC: Que el govern del Districte redacti, abans d’acabar el mandat, el 

projecte de cobriment de la pista esportiva situada al costat del Casal de 
Barri de la Mercè, per tal que el projecte pugui ser executat al 
començament del mandat proper. 

 
 
El senyor Cañigueral es refereix a la pista esportiva annexa al Casal de barri de la Mercè, fent 
una mica de memòria per a recordar que les activitats en aquesta pista es van iniciar quan 
encara era de terra. Els veïns havien demanat durant anys el seu arranjament i cobriment per a 
incrementar el seu ús social, cultural i esportiu i, finalment, van aconseguir incloure aquesta 
acció al PAD i el seu grup, el PPC, en les negociacions amb el govern de CiU per a les 
inversions, va incloure aquest punt en les negociacions i es va aconseguir tirar endavant 
aquesta actuació que consistia bàsicament en la pavimentació de la pista i que ha estat una 
actuació molt satisfactòria com demostra l’increment de l’ús que se n’ha fet per part dels veïns. 
Creu que es pot anar més enllà i el seu grup demana el cobriment de la pista esportiva que 
permetria incrementar durant tot l’any l’ús que se’n fa per part dels veïns amb més activitats 
esportives, culturals, etc, que no es poden fer al Casal de barri per manca d’espai. 
 
El conseller senyor Cañigueral diu que són conscients que es troben a finals de mandat però 
creuen que encara queden mesos per a poder desenvolupar el projecte per tal que el proper 
equip de govern ja tingui el projecte redactat i pugui executar-lo el més aviat possible. 
 
La presidenta dóna la paraula al conseller del grup del govern senyor Marc Benaiges, que 
accepta el prec condicionat al pressupost i respon al conseller senyor Cañigueral que si es du a 
terme aquesta pista esportiva ha estat per l’impuls i el compromís d’aquest govern.  
 
Segons diu el regidor al seu informe, diu el senyor Benaiges, ja es va fer una iniciativa molt 
interessant durant l’any 2013, quan es van instal·lar una sèrie de balises d’enllumenat en el 
barri de la Mercè, en relació a energia eòlica i plaques fotovoltaiques que va estar durant tot 
l’any de 2013 en període de proves i degut al seu èxit durant el 2014 s’ha ampliat el tram en 20 
nous punts, cobrint 500 metres i seguint aquesta línia de sostenibilitat, s’està valorant la 
possibilitat que el subministrament elèctric de la il·luminació pública de tot el barri de la Mercè 
vingui donat mitjançant la utilització d’energies renovables, concretament mitjançant plaques 
fotovoltaiques i micro regeneradors eòlics. En aquest sentit, el que s’ha previst és recobrir la 
pista esportiva posant-hi plaques fotovoltaiques de tal manera que es puguin alinear aquestes 
dues iniciatives. La idea seria cobrir el camp d’esports de la intempèrie de tal manera que es 
puguin fer activitats quan el temps no ho permeti actualment.  
 
Pel que fa al pressupost que el senyor Cañigueral preguntava, el conseller Benaiges respon 
que depèn de les característiques constructives que tingui aquesta pèrgola que es posarà a la 
pista esportiva, el cost pot fluctuar. Hi ha una primera aproximació, el cost mitjà que aquesta 
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pèrgola d’aquest cobriment amb les plaques estaria al voltant dels 42.000 €, per tant, s’accepta 
el prec però condicionat al pressupost. 
 
El conseller senyor Cañigueral agraeix l’acceptació del prec i diu que estaran a sobre perquè es 
compleixi, tot recordant-li que van ser ells els responsables de que aquesta obra s’inclogués a 
l’acord d’inversions, en part gràcies a la tasca de la senyora Gloria Martin. 
 
Arribats a aquest punt, la presidenta passa al següent prec, el qual presenta el conseller del 
PSC senyor Carlos Hornero. 
 

 
2. PSC: Que el Districte de les Corts convoqui la Comissió de Seguiment 

del Pla Urbanístic Europa-Anglesola en un termini màxim de 15 dies per 
tal d’informar els seus membres, en especial el veïnat afectat, del 
desenvolupament i les previsions dels diferents edificis i equipaments 
previstos. 

 
 
El conseller senyor Hornero manifesta que el passat 4 de novembre es va convocar l’última 
Comissió de Seguiment del Pla Urbanístic del Pla Anglesola en la qual només es van reunir els 
grups polítics, ja que no es van convocar els afectats i afectades d’aquest pla. Es va comentar, 
llavors, que en un temps no superior a 15 dies o 3 setmanes es convocaria de nou la Comissió 
però durant aquest temps hi va haver un incendi en un edifici afectat per aquest pla, al carrer 
Joan Gamper, 26 i es va decidir negociar amb les famílies afectades, la qual cosa va fer saber 
el gerent, i des de llavors, no han tingut cap més noticia sobre aquest pla urbanístic, és per això 
que presenten aquest prec. 
 
El regidor senyor Antoni Vives respon que la Comissió ha estat convocada pel pròxim 18 de 
març, per tant, es dóna compliment al prec, donant-lo per acceptat i executat. 
 
No havent-hi comentaris al respecte, la presidenta passa al següent apartat de preguntes, 
cedint la paraula al conseller senyor Albert Pérez, d’ICV-EUiA. 
 
 

d) Preguntes 
 

1. ICV-EUiA: Quins indicadors de contaminació s'han recollit a les Corts en 
el darrer episodi agut del mes de gener i quines mesures es van prendre 
a nivell de districte per a reduir el seu impacte? Quin seguiment s'està 
fent d'aquestes dades al Districte? 

 
El conseller senyor Albert Pérez manifesta que el darrer mes de gener s’ha viscut un episodi de 
contaminació atmosfèrica molt important a Barcelona amb afectacions importants a la salut. El 
principal element causant de contaminació és la circulació de vehicles a motor, indica, tal com 
mostren tots els indicadors. La mobilitat és un dret bàsic, però la mobilitat a nivell privat genera 
més externalitats negatives, com els danys que causa al medi ambient i a la salut de les 
persones, així com també una sobre ocupació de l’espai públic. 
 
Com estem parlant de salut pública i és obligació de l’Administració Pública garantir aquest dret 
a la salut, pregunta el seu grup quins indicadors de contaminació s’han recollit a les Corts en 
aquest darrer episodi agut del mes de gener i quines mesures es van prendre a nivell de 
districte per a reduir el seu impacte i el seguiment que s’està fent d’aquestes dades. 
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Respon el conseller senyor Sergi Sancho, el qual s’afegeix als agraïments del regidor en nom 
del grup municipal i, a continuació, contesta a la pregunta dient que l’estructura de la xarxa de 
vigilància de contaminació no és una estructura que obeeixi a criteris administratius de 
districtes, sinó que n’hi ha repartides per criteris segons el contaminant, la contaminació tipus, 
n’hi ha 11 a la Ciutat, que enumera: Ciutadella, IES Verdaguer, Eixample, Gràcia-Sant Gervasi, 
Poble Nou, Sants, Plaça Universitat, Zona Universitària, Vall d’Hebron, IES Goya i Palau Reial. 
 
Respecte la pregunta sobre el dia 8 de gener del 2015, va ser un episodi de contaminació 
atmosfèrica per diòxid de nitrògen, derivat de la previsió d’una situació meteorològica adversa 
per la dispersió de contaminants. L’episodi va estar actiu des del dia 9 de gener de 2015 i es va 
desactivar a les 12 hores del dia 12 de gener de 2015 i durant aquells dies en què va durar 
l’episodi, a la Ciutat no es van superar el valor límit horari establert en el RD 102/11 que són 
200 micrograms/m3, situant-se en nivells màxims, en aquell moment de 135 micrograms/m3 i 
molt allunyats del llindar d’alerta que estableix el Reial Decret per a aquest contaminant del 
diòxid de carboni que són 400 micrograms/m3. 
 
El conseller senyor Albert Pérez li respon que li ha parlat de dues estacions de recollida de 
dades a les Corts, una de la Zona Universitària i una altra de Palau de Pedralbes, i li agradaria 
tenir les dades que s’han recollit en aquestes estacions pel fet que estan ubicades al districte, 
però voldrien tenir les de tota la Ciutat. 
 
Creu que la causa de la contaminació no és que faci bon temps o mal temps, per tant, com a 
plantejament no li sembla correcte. Evidentment, diu, és un tema que ultrapassa l’àmbit del 
districte i és lògic que fins i tot ultrapassa l’àmbit de Ciutat, però creuen que el Districte ha de 
ser absolutament proactiu en aquests temes de contaminació i, per tant, polítiques contundents 
i prioritàries de reducció del trànsit, reducció de circulació de vehicles que fan ciutats europees 
gens sospitoses de tenir perillosos ecologistes que volen tornar a l’edat de pedra, ciutats com 
Londres, Roma, Milà o Turí, creu que aquí a la Ciutat s’haurien de prendre de manera radical. 
Perquè el fet que no es sobrepassin els nivells que marca la legislació en contaminació, no vol 
dir que no es disparin les entrades a urgències als hospitals per qüestions respiratòries per 
exemple en aquest episodi del mes de gener. 
 
La presidenta passa a continuació a tractar la següent pregunta, presentada també pel grup 
ICV-EUiA, tot indicant que després intervindrà el senyor Emili Tovar, en representació de 
l’Assemblea d’afectats pel PERI de la Colònia Castells finques 239 i 241. 
 
La presidenta passa a la següent pregunta, que formula el conseller senyor Albert Pérez. 
 

 
2. ICV-EUiA:  Quina és la situació de les finques del carrer d'Entença 241 i 

239 dins el desenvolupament del pla Colònia Castells? S'ha revisat la 
necessitat d'enderroc dels edificis i, per tant, s'ha plantejat la possibilitat 
del manteniment d'aquestes dues finques i dels seus habitants en les 
condicions actuals?  

 
 
El conseller senyor Albert Pérez explica que aquest tema ha estat cabdal en aquest mandat al 
Districte. En aquest pla de Colònia Castells, els blocs d’Entença 241-239 estan afectats en el 
desenvolupament d’aquest pla. Es tracta de dos blocs d’habitatges amb un estat de 
conservació òptim, amb una ocupació d’habitatges pràcticament del 100%, aproximadament 
d’una cinquantena d’habitatges. 
 
Ja en el marc de la Comissió de seguiment de Colònia Castells, en una de les darreres 
reunions el seu grup va expressar la seva preocupació per a situació d’aquestes finques i van 
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plantejar que es revisés la necessitat i la urgència de l’enderroc d’aquest edifici, tenint en 
compte el moment de crisi econòmica, problemes de finançament dels diferents agents 
implicats, etc. Els veïns d’aquestes finques també van presentar al Districte per diverses vies 
demandes d’informació i el que plantegen ara amb aquesta pregunta és saber quina és la 
situació d’aquestes finques i si s’ha revisat la necessitat de l’enderroc dels edificis i si s’ha 
plantejat la possibilitat del manteniment d’aquestes dues finques, tal com també va plantejar 
l’Associació de veïns de les Corts en el seu moment a la Comissió de seguiment. 
 
En aquests moments, la presidenta cedeix la paraula al senyor Emili Tovar, representant de 
l’Assemblea d’afectats del PERI de Colònia Castells, finques 239 i 241. 
 
El senyor Emili Tovar pren la paraula i manifesta que estan parlant de la Colònia Castell, un 
tema que ha estat cabdal en aquest mandat del Districte, que ha ocupat molta feina a tots i que 
és un tema importantíssim. Els blocs d’Entença 242-249 estan afectats pel desenvolupament 
d’aquest pla. Són dos blocs d’habitatges amb un estat de conservació òptim, amb una ocupació 
d’habitatges pràcticament del 100%. Aproximadament una cinquantena d’habitatges. Continua 
dient que, en el marc de la Comissió de Seguiment de la Colònia i en una de les darreres 
reunions, el seu grup va expressar la preocupació per la situació d’aquestes finques, i va 
demanar que es revisés  la necessitat i la urgència de l’enderroc d’aquests edificis, del 
reallotjament, sobretot tenint en compte el moment de crisi econòmica, els problemes de 
finançament dels diferents agents implicats etc.  
 
Finalment explica que els veïns d’aquesta finca també han presentat, per diverses vies, 
demandes d’informació, i el que es planteja és conèixer quina és  la situació de les finques del 
carrer Entença 242-249, el seu desenvolupament, si s’ha revisat la necessitat de l’enderroc de 
l’edifici i si s’ha plantejat la possibilitat del manteniment d’aquestes dues finques tal i com el 
grup va plantejar a la Comissió de seguiment. 
 
En aquest moment, el senyor Emili Tovar cau desmaiat al terra; se li practiquen els primers 
auxilis i es crida a una ambulància. 
 
Donades aquestes circumstàncies sobrevingudes, la Presidenta del Consell i el Regidor del 
Districte decideixen donar per finalitzada la resta de la sessió ordinària del Consell Municipal 
del Districte i, per tant, essent les 22,00 hores la Presidenta aixeca la sessió, del contingut de la 
qual certifico 
 
. 
 
 

        Vist-i-plau 
La regidora presidenta           La secretària 
 
 

 

Glòria Martín i Vivas       Meritxell Cusí i Pérez 


