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ACTA NÚM. 5/2Ó15 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

El dia 8 d'octubre de 2015, a les 20.00 h, es reuneix el Consell Municipal del 

Districte de les Corts de I'Ajuntament de Barcelona a la sala de Plens, a la placa 

Comas, 18 planta soterrani 1 de Barcelona, sota la presidencia del senyor Francisco 

Sierra López, regidor-president del Consell del Districte, i amb l'assistencia de la 

regic;iora del Districte, senyora Laura Pérez Castaño, la regidora adscrita senyora Sonia 

Recasens Alsina i els consellers i conselleres senyores i senyors Albert Pérez Núñez, 

Tatiana Guerrero Muñoz, Lidia Gallego Andrés, Angels Ventura Gol, Cristian Sais 

Fetthauer, Eric Manzano Casalins,. Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón Mendiola, 

Pau Guix Pérez, German Prado Pérez, Jordi C.astellana Gamisans, Carlos Hornero 

Sánchez, Míriam Casanova Domenech, Xavier Cañigueral Gonzalez i Marc Faustino 

Vidal, el gerent del Districte, senyor Joan Cambronera Fernández i assistits per la 

secretaria, la senyora Meritxell Cusí Pérez. 


Excusen la seva absencia els regidors i regidores adscrits, senyor Albert 
Fernández i Díaz, senyora Montserrat Bailarín Espuña, el senyor Joan Josep Puigcorbé 
Benaigues i el senyor Josep Garganté i Glosa. 

El president obre la sessió ordinaria per a tractar els punts de l'ordre del dia de la 
convocatoria, remesa en temps i forma, punts que es transcriuen a continuació: 

A. 	 LECTURA 1 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESS/Ó 
CONSTITUTIVA DEL CONSELL DE D/STR/CTE DE DATA 29 DE JUL/OL DE 
2015. 

www.lameva.barcelona.cat/lescorts
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B. PART INFORMATIVA 

a) Despatx d'ofici: 

Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 
tramitats durant els mesos de febrera agost del 2015. 

b) Mesura de govern 

e) Informes 

d) Informe de la regidora del Districte 

C. PART DECISORIA 

1 Propostes d'acord 

A. Comissió Consultiva de Vía Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i 
Presidencia. 

B. Comissió Consultiva de Medí Ambient, Urbanisme i Obres. 

Informar .fa Modificació puntual del PIa Especial Urbanístic per a l'ordenació del 
recinte del Reía/ Club de tennis Barcelona 1899, per l'ampliació de pistes de 
padel ( actuació número. 7) 

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

2 Proposicions 

D. PARTD'lMPULSICONTROL 

a) Proposicionsl Declar.acions de grup. 
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1. C/U: Que el Govern incorpori al cartipas del districte les Comíssions de 
Seguiment de Colonia Castells, d'Europa-Anglesola i del Barr;a. 

2. 	 PSC: Qué el Districte de Les Corts elabori en el termíní de sis mesos un nou pla 
d'equipaments de manera participativa, a través deis órgans de participació del 
Districte de Les Corts. 

3. 	 C's: Que la Guardia Urbana del Dístricte emeti targetes distintivas d'accés, com 
existien fa molts anys, que possibilitin als veiils per poder accedir en vehicle 
propi als seus domicilis, podent evitar el bloqueig de l'area propera al qamp Nou. 

4. 	ERC-AM: El Districte de Les Corts acorda instar al Govern del Districte a 
destinar part del superavit previst per l'exercici 2015 a I'Ajuntament de Barcelona 
a realitzar actuacions prioritaries d'inver5ions de caire social, cultural i esportiu 
als barrís d~l Districte, d'acord amb la relació presentada i que permeten donar 
resposta a peticions tetes per les entitats i veíils i veiiles al Districte de les Corts. 

5. 	 PP: Instar al Govern del Districte a que completr el Pla Urbanfstic de la Colonia 
Castells en un termini maxim de dos anys, trobant una solució satisfactoria per 
als verns i vernes afectades per expropiació o compensació, i dotant d'habitatge 
de protecció oficial a les zones establertes. 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucional S 

1. 	 CUP-PA: Que el Districte de les Corts expressi la seva so/idaritat amb /'activista 
antifeixista Sergi Hemández i que insti a la Secció Desena de /'Audiencia 
Provinc_ial que deixi sense efecte la seva condemna i no faci efectiu per tant el 
seu ingrés a presó. Que el Distrícte de les Corts faci arribar aquesta proposició al 
grup de suporten Sergi mitjam;ant /'entitat Alerta Solidaria. 

e) 	 Precs 

1. 	 C/U: Que el Govern del Districte insti al Govern de la ciutat a executar amb 
carácter immediat la implantació de la quarta fase del desplegament de la Xarxa 
de Bus Ortogonal i, en .especial, I'H4 de Zona Universitaria a Bon Pastor. 

2. 	 PP: Que el Govern del Distrícte endegui immedíatament el procés per aprovar un 
Pla de Mobilitat Integral del barrí de Pedralbes, amb especial atenció a les zones 
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Ol? 	 es situen els centres educatius, de manera coordinada amb el Districte de 
Sarria-Sant Gervasi i que compti amb el consens deis veins, escoles, entitats i 
partits polítics. 

3. 	 PSC: Que el Govern del Districte, informi cada dos Consells Plenaris, de les 
actuacions que s'han realitzat des deis Serveis Socials del Districte, tant en 
serveis socials d'atenció primaria, com e/s programes vincu/ats als serveis 
d'atenció especialitzada, i 1/iuri la documentació per escrit a tots els grups 
municipals del Districte. 

4. 	 PSC: Que I'Ajuntament presentí el Projecte · Basic de la tercera e~cala 

corresponent a la cantonada el Enten9a amb e./ el Montnegre en un termini 
maxim de tres mesos. 

5. 	 CUP-PA: Que la Comissió de Govern del Districte. de les Corts impulsi un grup 
de treba/1 amb l'objectiu d'elaborar un estudi de les vies públiques amb ·nom 
d'orígens monarquics, feixistes o racistes. Aquest grup de treba/1 hauria d'estar 
format per persones, entítats i grups municipals que manifestessin el seu interés. 

6. 	 ERC-AM: Que el Govern del Districte es comprometí abans de la finalització de 
l'any 2015 a trobar una solució a aquesta situació que perrneti als vei'ns i vei'nes 
del barrí de la Merce de poder gaudir de connexió de banda ampla de qualitat i a 
comprometre's a implementar aquesta solució durant el primer trimestre de /'any 
2016, per tal que a la finalització del mes de mar9 del 2016 tots els veins i veines 
del barrí de la Merce puguin gaudir de connexió de banda ampla de qualitat. 

7. 	 ERC-AM: Que el Districte cl_e Les Corts enceti un procés rapid de trobades amb 
entitats perqué aquestes es puguin implicar en /'acollida de les persones 
refugiades amb el suport económic, tecnic i de qualsevol índole necessari per 
part del Districte de les Corts i siguin agent actiu per tal de garantir que aquestes 
persones puguin aprofitar /'estada per viure una experiencia associativa que 
serveixi per a generar dinamiques de cooperació i intercanvi entre les persones 
refugiadas i els membres de les entitats del Districte. 

8. 	 PP: Que el Govern del Districte es comprometí a que tots els nens i nenes de 
menys de tres anys de Les Corts puguin accedir a una pla9a d'escola bressol de 
qualitat i d'acord amb el preu públic el próxim curs 2015-16. 

d) 	 Preguntes 
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1. 	 C/U: Quin paper esta previst que hi juguin el Districte, entitats i veTns de les 
Corts davant l'ahunci per part de I'Aica/dessa de Barcelona, en data 28 de 
setembre, de la Mesura de Govem denominada "Barcelona, Ciutat Refugi"? 
Quins recursos tant humans, materials i económics s'hi destinaran?. 

2. 	 CUP-PA: Quines són /es actuacions que aquesta Comissíó de Govern realitzara 
per garantir que les persones que habiten e/s edificis del carrer Entenqa 239 i 
242 continuin residint en les se ves finques?. 

3. 	 C 's: Quina ha estat la inversió al darrer mandat, ja sigui des de J'Ajuntament o 
des del Districte , en construcció d'equipaments esportius públícs? Quina 
previsió d'inversió hi ha per aquest mandat? Quins són e/s projectes que pensa 
dura ·terme o propasar el Govern? 

4. 	 C's: Quants habitatges de protecció o de 1/oguer social de titularítat pública hi ha 
al Districte de les Corts a disposició de persones amb dificultats económiques? 
Té el Govern propostes o previsió de oferir-ne de nous aquest mandat? Quines 
seran /es prioritats i criteris aplicables a /'hora de concedir-los? 

e) Seguiment Proposicions 1Declaracions de Grups 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

BComú-E.- Declaració Institucional d'adhesió a la Declaració Internacional 
sobre Salut Mental Juvenil. 

Respecte del primer punt de l'ordre del dia, 

A. 	 LECTURA 1 APROVACIÓ, S/· S 'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
CONSTITUTIVA DEL CONSELL DE D/STRICTE DE DATA 29 DE JUL/OL DE 
2015 

El president pregunta als portaveus si desitgen presentar alguna esmena a 
l'es'borrany de \'acta, la qua! es dóna per llegida per CC?néixer-la amb anterioritat i, 
trobant-la conforme, s'aprova per unanimitat. 

B. 	 PART INFORMATIVA 
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a) Despatx d'ofici (Annex /) 

Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesas de febrera agost del 2015. 

El president pregunta a tots els consellers i conselleres que ja tenen el despatx 
d'ofici si volen ter alguna observació. 

El Sr. Carlos Hornero, conseller del PSC demana veure els expedients deis 
contractas de les revisions limitadas de les diferents concessions que n'hi ha, l'estudi 
de patología d'estructura de la coberta del poliesportiu Arístides Maillol, un contracta 
que és: mesures deis camps electromagnétics deis habitatges de l'avinguda Sarria i 
l'expedient d'expropiació de la finca urbana del Camí de Finestrelles número 9-17. 

La senyora Miria m Casanova, consellera portaveu del PP, també demana poder. 
consultar tant les instancies com els documents de resposta que elaboren els serveis 
de la casa en relació a les resolucions que fan referencia a al·legacions d'infraccló 
d'ordenances que han presentat els ve·ins i tot el que fa referencia a petició de 
!licencies més devolució d'ingressos indeguts i les qüestions vinculadas a 
respons~bilitat patrimonial. També vol veure uns 10 o 12 contractas que si li sembla bé 
a la secretaria li enviara un correu electrónic amb la relació. 

El Sr. Pau Guix, conseller de C's, aprofita i en relació al despatx d'ofici, recorda 
que el desembre de 2014 es va aprovar una llei de transparencia que va entrar en vigor 
al juny de 2015, i que tant els grups polítics com qualsevol ciutada haurien de tenir dret 
a veure aquesta documentació a través d'un sistema informatic de facil accés peró que 
encara no está Que han de continuar demanant permís per poder mirar els expedients 
i que tots tenen dret a un accés senzill, transparent i ordenats ·a través de mitjans 
informatics accessibles. Per tant insten tant a la regidora com a la "casa gran" a que 
aixo es posi en marxa de la manera més rapida possible. 

No havent-hi mesures de govern ni informes el president passa directament al 
punt d) de l'ordre del dia que és 

d) Informe de la regidora del Districte 

El president cedeix la paraula a la regidora recordant que té 15 minuts per parlar 
í que exposara tots els temes que formen part de !'informe i, posteriorment, s'obrira un 
torn de paraula pera la resta de grups de l'oposició que tindran 5 minuts. 

La regidora diu que comenc;ara parlant de l'estat de l'execució d'obres des del 
maig i després tara la seva introducció amb temes més prioritaris per al govern. 
Aquestes obres estaran penjades a la web 1que mentrestant s'esta fent un treball més 
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acurat a la "casa gran" per treballar tal i com demanava el Sr. Pau Guix, i en aquest 
moment estan fent esfor~os per posar a la seva disposició tota la informació com: 

• 	 Renovació de la terciana muntanya de l'avinguda Qiagonal. El pressupost 
d'aquesta obra seria de 884 .677€ . 

• 	 Urbanització deis carrers Regent Mendieta i Compte Güell. Pressupost total 
690.244,50€ amb l'obra de Travessera de Les Corts. 

• 	 Urbanització de la Pla~a del Centre queja s'han obert els llocs infantils i l'estan 
celebrant. Pressupost: 1.260. 769,89€ 

• 	 Urbanització de l'avinguda Josep Tarradellas. Press~post: 1.768.267, 11€ 
• 	 Urbanització de Travessera de Les Corts entre els carrers d'Arístides Maillol i 

Pintor Tapiró. Pressupost total: 690.244,50€ 
• 	 L'arranjament deis jardins d'Oiga Sacharoff. No posa el pressüpost pero el 

demanaran. 
• 	 Neteja d'armaris i caixes d'instaHacions. Pressupost: 10.539,10€ (es penjara 

rectificat a la web) 
• 	 Neteja i pintat de bancs. Pressupost; 19.500€ 
• 	 Tancament perimetral i jocs infantils al carrer Benavent, a la· microurbanització 

de Benavent. Pressupost; 21.549,37€ 
• 	 Renovació. de /'enllumenat del carrer Pau Gargallo, entre Adolf Florensa 

Pasqual Vila. Pressupost: 76.420€ 
• 	 Renovació de l'enllumenat del carrer Joan Güell. Pressupost: 76 .178,93€ 
• 	 L'arranjament del local ubicat al carrer Cardenal Reig, 15. Pressupost: 

27.748,41€ 
• 	 Cobriment de la llosa de la sortida de la linia 5 d'Ernest Lluch i el despla~ment 

d'armaris al carrer de Camí de Torre Melina. Pressupost: 20.968,60€ 
• 	 Consolidació estructural de la Cas~ Hurtado . Pressupost: 134.305,68€ 
• 	 Mandrilat del cablejat de la xarxa d'alta tensió a la cru"illa deis carrers Mane! 

Girona-Capita Arenas. Tampoc té pressupost i també el demanaran 

La regidora finalitza la part de les obres anunciant que estaran penjades totes les 
acabadas al Districte des del maig de 2015 amb ies dues rectificacions . 

A continuació passa a explicar els temes amb més prioritat del govern, que és 
aclarir que s'esta fent una manera de treballar i dedicant temps i esfor~os posant 
l'émfasi no tant en els resultats o les polítiques de despatx sinó en els processos i 
també en els órgans de participació i en la manera d'entendre aquesta participació, no 
de forma burocratica, ni obligada, ni sistematica pel Consell sinó amb espais de 
participació qtie siguin oberts i amb aixó també recollir les critiques en aquest espai per 
fer-los participatius. Estan treballant en aquesta línia. Intentara explicar els temes que 
han estat príoritat des del dia primer al Districte. Indica que no tindra temps d'explicar
los tots, peró que cada espai de cada tema aprofundiran amb immediatesa; per tant 
aprofiten el Plenari per comen~ar a tractar-los sempre amb anim de millora. 
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Respecte al tema de la Colonia Ca~tell, que és prioritari i complex com per fer 
afirmacions categoriques, han tingut algunes reunions al juny, julio!. i a l'agost amb 
diferents actors protagonistes i també amb actors interns de la casa, amb BAGURSA, 
amb Habitatge, amb els tinents d'alcalde i els regidors d'Habitatge, Urbanisme 
Ecología i per tant, el primer diagnostic que han fet com equip de govem és que 
detecten la urgencia de dotar de més atenció i seguiment el procés vigent basicament 
per fer incidencia en el protagonisme deis afectats i afectades del planejament. Per 
tant, estan fent un treball conjunt per millorar la col·laboració, per iniciar un procés on 
els protagonistes siguin els ve'ins i ve'ines. En aquesta línia, s'ha convocat ja el primer 
espai de trobada que entenen com espai de trobada pero que acaba sent una comissió 
de treball. La regulació d'aquesta casa permet entendre els espais de trobada de 
manera oberta i participativa, i per tant, celebren que s'hagi acabat incloent l'espai de 
trobada com a comissió de treball. A aquesta trobada oberta respon al primer pas que 
es fara dins ·d:un procés molt més integral, molt més profund, pero que té com a 
objectiu iniciar un procés de treball conjunt ambla maxima implicació deis afectats en el 
disseny, en l'execució i en l'avaluació d'un pla de treball per a la gestió global del 
procés. Aixo vol dir que és decisiva la participació de ve'ins , ve'ines i deis afectats, ja 
que en la definició de qualsevol política pública de qualsevol projecte que afecte tant a 
la vida de les persones com són les polítiques d'habitatge i decisions que afecten a 
comunitats o a col·lectius específics, els han de fer partícips. 1 per tant, des de Les 
Corts i des de I'Ajuntament de Barcelona, s'ha dotat el procés deis següents recursos: 
1.) La contractació de. personal qualificat per fer una diagnosi clara i personalitzada de 
la situació, ates que encara no esta aquesta informació. Han de fer una diagnosi de 
cadascun deis afectats a la Colonia Castells i aixó vol dir fer entrevistes personalitzades 
a totes i cadascuna de les famílies que hi viuen actualment ja que cadascuna té el seu 
punt de vista i aixó s'ha de recollir. 2). La contractació d'una cooperativa per dur a 
terme la feina de dinamització i de seguiment del procés en l'espai de trabada per tal de 
fer-ho agil, perqué li sembla que és un tema complex i enquistat una mica, i que porten 
arrossegant i que li han de donar un altre aire, fins i tot a nivell emocional deis 
participants. Creació per tant d'aquest espai de trobada, que sera un espai de trobada 
obert, transparent, que doti d'un acompanyament des d'una visió molt més social a tot 
aquest procés i donar suport en tot moment als afectats pel planejament. 1 per últim 3). 
La dotació de l'espai de recursos comunicatius que pensen que ha estat una de les 
queixes que han rebut des del primer dia, i que per la mateixa complexitat no s'han 
acabat de trobar els espais de comunicació viables on poder donar seguiment a tots els 
temes que afecten al P!anejament de la colonia Castells, que són molts i molt 
complexes. Des del govern de "Barcelona en comú" entenen que en la gestió global 
d'un programa de reallotjament hi treballen molts agents i que s'han d'assumir des de 
les diferents vessants d'intervenció: la institucional, la financera, la urbanística, la 
d'habitatge i la que s'ha descuidat més fins ara que és al del conjunt deis afectats i per 
tant també deis serveis comunitaris que han d'activar i que han d'estar presents en 
aquest procés. Aquest tema l'ha volgut fer una mica més desgranat i comenta que el 
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dia 26 és la data de l'espai de trabada on presentaran tot el cronograma de com s'esta 
pensant, on s'obrira debat i és amb vosaltres, amb els afectats i afectadas de la Colonia 
Castells, amb qui han d'entomar el tema. Ja hi ha cartells i es fara arribar la invitació a 
tates conselleres i consellers 

La regidora continua amb el següent tema que seria Europa-Anglesola . Explica que 
han de tractar Europa-Anglesola, amb el mateix aprofundiment pero de manera 
particular i és un deis elements que s'han treballat també des de l'a'rribada del nou 
govern conjuntament amb Colonia Castells i, de fet, alguns presents feien com la 
relació entre els dos temes pero ells volen entornar-ha de forma diferent pero fer-ho de 
forma paral·lela i urgent. També vol informar queja es va fer una primera trobada amb 
els afectats d'Europa-Anglesola i amb BAGURSA abans de l'estiu i han posat com a 
prioritat també a BAGURSA els temes del Districte i aixo ho celebren per la 
preocupacip que ara mostren de cara als moviments i a les decisions que s'han de 
prendre al 2016. Explica que durant aquesta setmana ja s'estan citant a tots els afectats 
per tal d'analitzar situació de manera personalitzada per respondre als dubtes i 
inquietuds que puguin tenir els afectats, que són els protagonistas. De la mateixa forma 
que la colonia Castells pero aquest cop després de les entrevistes, perqué són 
processos que poden tenir símils pero que no són iguals, realitzaran una trabada 
conjunta amb tots els sectors implicats per iniciar el treball conjunt i la comissió de 
treball queja tenim recollida al cartipas. 

Sobre el Barc;a, entenen que la relació entre el FCB i el Districte és un deis altres 
elements que ha de preocupar i que els preocupara durant els quatre anys justament 
per poder treballar-hi. El que han fet fins ·ara ha estat reunir-se amb el director 
d'operacions, amb els díferents directius del FCB que s'encarreguen sobretot de la 
logística del di(it a dia que era un deis temes que es recollien en les trobades amb els 
ve"ins i ve·ines amb els quals han tingut reunions i que els han fet arribar les 
particularitats de la problematica. Explica que la setmana passada van acompanyar a 
l'intendent, a la Guardia Urbana, als Mossos i al equip de seguretat del FCB per 
entendre cadascuna de les particularitats: il·luminació, temes de mobilitat i de 
seguretat, que són molts i molt complexos. Per tant, en aquest moment, estan 
analitzant la situació i estan posant el focus en trobar un espai de treball dinamic, 
efectiu, on es prenguin les decisions de manera corresponsable i ho fan sobretot 
posant l'emfasi en els afectats, en els ve"ins i ve"ines que també tenen visions diferents, 
pero no enfrontadas. Contemplen la possibilitat de fer una enquesta ciutadana amb els 
ve"ins més propers per tal de tenir tates les informacions i les diferents visions de 

. !'impacte, que pot ser positiú per algunas coses i sera negatiu en algunes altres i per 
tant amb aquesta enquesta tindrien molta més informació. Pero han de trobar aquest 
espai conjunt i dinamic per construir un grup obert, que sera la comissió, on també 
participi la Guardia Urbana i on hem de trobar la manera de gestionar la mobilitat, la 
seguretat i la complexitat del tema. Per altra banda, alguns deis projectes concrets que 
esta ja impulsant el nou govern municipal també han de contribuir justament a la 
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mobilitat del districte com pot ser la nova xarxa de bus, el tramvia o la oferta de 
transport públic per accedir justament al Camp Nou els dies de partit. També la 
infraestructura ciclista pero, en aquest cas, potser no tant directament. 

La regidora, per finalitzar la seva exposició, parla de la Festa Major perqué "/a 
tenim aquí, l'estem gaudint i per acabar amb una cosa agradable .. " i volia agrair la 
implicació i la participació de tanta gent del Districte perqué aquestes testes siguin molt 
alegres, molt completes i molt satisfactorias. Han volgut també donar el protagonisme a 
la Federació, a la Comissió de Festa i per tant ja s'han fet alguns gestos que de cara a 
l'any vinent serviran per a treballar conjuntament i de millor manera. Aquest any han 
tingut poc marge d'actuació, pero pensen que amb una feina conjunta durant tot l'any 
per organitzar-la poden fer una festa majar que sigui molt més pels ve"ins i les ve"ines i 
per tant que també la organitzin ve'ins i ve"ines. Di u que encara queden uns quants dies 
de testa i que volien, des de l'equip de govern i pansa que també és compartit, fer 
esment que és la primera Festa Major sense !'Oriol Canals, que aixó l'ha fet molt 
especial per mo/ts ve'ins i ve'ines, que l'altre dia van poder gaudir amb la seva mare i 
per tant, volien fer un acord especial de que el tenen present en el record 1 també en la 
festa. 

El president agraeix la regidora les seves paraules i obre un torn de paraula pels 
diferents grups municipals comenc;ant pel Sr .. Marc Faustino de la CUP, recordant-li que 
té 4 minuts d'interv~nció. · 

Inicia la seva intervenció el conseller Marc Faustino de la CUP, agraint la 
regidora el seu informe i el record a I'Oriol Canals, amb el qual va compartir molt bones 
estones i va fer menció a aspectes que 15 anys després, per exemple la festa majar 
jove que van comenc;ar uns quants joves l'any 2001, continua existint. Diu que a la 
CUP, ten en tantas ganes de canviar les coses que per aixo es van presentar a les 
eleccions amb la voluntat de capgirar, de posar el que esta als peus al cap i el que esta 
al cap posar-ha ¡;¡ls peus i que segurament el temps els fará entendre que no podran 
fer-ho tant rapid com voldrien. Voldrien que la bandera espanyola i la bandera europea 
ja no hi fossin al nostre ajuntament. Voldrien entendre perqué s'han de pagar 450.000€ 
al PIM del Carrer Buxó com a proposta del superavit del pressupost de l'any 2015. 
Voldrien aturar el procés de privatització de la nostra salut, els canvis en !'Hospital 
Clfnic o al Cap Manso els preocupa, i d'aixo ja en parlaran al Consell de salut. Voldrien 
parlar de solucionar els problemas de les escales bressol. Felicitant l'equip de govern 
per aturar les extemalitzacions de les escales bressols que han passat a altres barris, a 
Les Corts, i sobretot a St. Ramon, on necessiten d1escoles bressols. Per una altra part, 
voldrien reconéixer les capacitat d'autoorganització de les Comissions de la Festa 
Major en les recents federacions. Pensa que la gent del nostre barrí és un tresor i, 
aquest cap de setmana gaudeixen d'aquest tresor, p~rqué la il·lusió de la Festa Major 
és un cop l'any. 

El president recorda que, per a la réplica, els portaveus tenen 2 minuts més i 
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cedeix la paraula al Sr. Carlos Hornero del grup PSC que diu que vol ser concís 1 no 
consumir el seu temps d'intervenció. Explica que per una banda, troba a faltar !'informe 
deis Serveis Socials i afegeix una petita crítica dient que pensa que aixo pot passar 
quan no s'és reactiu auna proposta que introdueix el P.SC i que veu que no hi ha cap 
tipus d'informe o almenys de moment, no els han comentat cap tipus d'informe deis 
Serveis Socials pero que ja tindran temps en el prec que van presentar després. 
Respecte al tema de la Festa Major i l'homenatge a !'Oriol Canals, que per a ell va 
totalment unit, li recorda al Marc Faustino que Festa Jove existeix ja des de l'any 93 i 
que havia entitats juvenils que també ja comengaven a fer festes juvenils. Continuant 
amb la Festa Majar pensa que el tema el contracta també hi cal posar-lo damunt de la 
taula així com el paper que des del govern i també els partits polítics volen fer sobre la 
coordinadora de Festes Majors. Recorda també el passat de la Festa Majar en la qua! 
ja hi havia una coordinadora que era anterior a !'estructura que ara mateix es coneix i 
que es va decidir canviar aquesta fórmula perqué no funcionava del tot. Per tot aíxo 
pensa que és b<:> recuperar !'experiencia passada per no cometre els mateixos errors en 
el present. Pel que fa al tema Europa-Anglesola i Colonia Castells, dos temes rellevants 
que són molt importants per a tots els consellers i les conselleres del Districte. Felicita 
el govern per l'espai de trabada de I'Escola Paideia perqué és una gent que estava 
externa a la planificació i és important que s'integrin en aquest entorn, pero també vol 
comentar que tant les afectadas com els afectats, a banda del model de participació 
que compta amb tot el seu suport, en algun moment també caldra plantejar el tema de 
les respostes de gestió. Creu que és important perqué les promocions van avangades i 
que tret del tema de la participació, les afectadas i els afectats requereixen concreció a 
través del dialeg. Per últim, diu que una a cosa que sí que ha trobat a faltar en !'informe 
de. la regidora, és un procés de participació precisament per assignar, per exemple, el 
5% del pressupost que venia dirigit al programa electoral de Barcelona en comú, el 5% 
del pressupost del Districte que vindra en el proxim Plenari ja gairebé aprovat per 
assignar-lo a l'elecció de les diferents entitats, ve'ins i ve'lnes del districte. 

El president dóna la para u la al conseller d'ERC, el senyor Jordi Castellana, que 
Jordi Castellana agraeix !'informe a la regidora i vol es suma al record de !'Oriol Canals 
qui era molt conegut i per alguns encara més ja que era una persona molt especial al 
barrí, va poder canviar moltes coses i se li ha de tenir sempre present a l'hora de 
pensar que fem pel barrí. Fa una consideració previa abans d'entrar als temes concrets, 
dient que les eleccions van ser el 24 de maig i que van comentar al pie del 29 de julio! 
que volien que ~s posés velocitat a les polítiques de proximitat, a les polítiques de 
Districte, a les polítiques deis barris i !'informe recull qüestions realment cabdals pel 
Districte, com són tres plans urbanístics i les consideracions que tenen, en el cas del 
Sarga més de mobilitat i d'incidéncia sobre el ve'inat, i en els altres casos incidéncies 
més urbanístiques. A continuació desitja bona Festa Majar a tothom. 
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Pel que fa al resum de les obres s'assabenten d'informació i de que hi ha 
reunions abans de l'estiu amb afectats i grups de l'oposició, que tenen moltes tasques 
pero una de les quals és fiscalitzar i propasar mesures al govern pero de les quals no 
han tingut coneixement fins a aquests moments d'aquestes trobades. Per tant, sí que 
els vol emplagar a generar més dinamiques de nivell conjunt en aquests processos 
participatius. O prendre'ns-ho com una oportunitat i no com una cosa que no hagi 
passat fins ara. Més enlla d'aixó sí que vol felicitar per tata la feina que s'ha fet, només 
·amb el contrapunt que acaba de comentar. Per una altra banda, vol comentar una 
qüestió de Festa Major que és cabdal. Fa molts i molts anys que es fa Festa Majar al 
Districte, de fet fa més de 200 anys que hi ha Festa Majar a Les Corts, i el poder de les 
entitats es demostra en aquesta Festa Majar que s'autoorganitza amb moltes 
comissions. La feina de la gent del districte és molt viva i, sigui a través de la 
coordinadora, sigui a través de la federació, sigui com sigui, dones han d'aconseguir 
mantenir, potenciar i donar-ti la importancia que es mereix, perqué a la gent que 
treballa al Districte se l'ha de donar tot el suport. 

El president cedeix la paraula a la consellera del PP, la senyora Míriam 
Casanova, que comenga la seva intervenció seguint l'ordre de !'informe de la regidora. 
Pel que t_a a l'estat de les obres diu que esta molt bé que expliqui les petites obres, que 
són molt importants de cara als veTns que viuen al districte, pero que són petites obres 
ja que estan parlant d'arranjament de voreres, de neteja i pintat de bancs, de renovació 
de l'enllumenat pero que estan en el plenari del Districte de Les Corts que es celebra 
cada dos mesos i per tant, creuen que han d'anar més enlla. Assenyala que per aixó 
estan les comissions consultivas, per parlar d'aquestes petites obres pero sobretot 
perqué se'ls informi de les grans obres del Districte, les que estan acabades, les que 
estan en curs o les que estan previstes i tant si les executa el Districte, el Sector 
d'Urbanisme de I'Ajuntament o !'empresa BIMSA, com si ho fa la Generalitat. Tant si 
afecten a la via pública, com si es parla d'equipaments o d'infraestructures. Demana 
que se'ls informi de tates les inversions que s'éstan fent i que es volen fer al districte de 
Les Corts en el plenari. Ells també donen rellevancia a aquestes petites obres, pero 
valen que es parli de quan esta previst construir el centre de Serveis Socials Europa
Anglesola per part de la Generalitat: de si es complira el pacte del 2013 en referencia a 
l'hotel i entitats, de l'execució del tema de I'IES i de la residencia per a persones amb 
discapacitat. També de la residencia de gent gran a Benavent, de si faran negociacions 
amb Telefónica per destinar l'edifici del carrer Bordeus a equipament de barrí; de les 
obres de la Biblioteca central, si hi ha promocions previstas d'habitatges de protecció 
oficial, si s'han de fer obres urgents als centres esportius municipals; també els 
interessa saber com esta el projecte de les súper . illes, q~ins projectes d'inversió 
empresarial estan paralitzats per la moratoria turística, com esta el projecte de la 
Universitat de Barcelona en relació a la residencia d'estudiants a la Zona Universitaria, 
quines negociacions, quines trucadas, quines cartes s'han enviat a la Generalitat 
perqué comenci a fer-se les infraestructuras de transport; com són la línia 9 del metro, 
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el bescarwiador amb la línia 3 i quan es posara en funcionament aquella estació 
fantasma d'Ernest Uuch. Pensa que hi ha molts temes i que ho han limitat 
exclusivament a actuacions concretes a la via pública. Pero diu que -el que més li 
molesta és el ele la Colonia Castells perqué queda molt bé vendre aquest procés 
participatiu pero esta tot en l'aire. És un pla urbanístic que porta en funcionament des 
del 2003, que hi ha persones que estan afectadas durant més de 15 anys i encara 
estan a meitat de l'execució del pla. Li sembla molt bé el procés participatiu pero, no 
obstant aixo continuen amb els afectats de l'edifici residencial del carrer Enten~ 239. 
Diu que el projecte de la Colonia Castells esta encallat pel conflicte que té I'Ajuntament 
amb aquests ve'ins i que, per tant, es mereixen tenir noticies seves i encara no s'han 
posat en contacte amb ells per arribar a un acord satisfactori. Per tant, demanen que 
seguin, que dialoguin i que ho facin de manera prioritaria i de manera immediata per 
arribar a una solució satisfactoria per aquest ve"ins. Avisa que s'estan vulnerant uns 
drets molt basics d'aquests ve"ins i que li sap greu no poder parlar de la Festa Major 1 

també desitjar-los que acabin de passar molts bons dies. 

El president cedeix la paraula al Sr. Pau Guix, conseller de C's, que diu que 
intentara tocar tots els temes. Pel que fa al tema de la Colonia Castells i Europa
Anglesola, pensen que esta molt bé par:lar amb els ve"ins, que es tracti de trabar una 
solució el més rapid possible, pero diu aquesta solució per part del govern ha de ser 
rapida i eficac; perqué són coses que haurien d'estar solucionades no d'ara, sinó del 
mandat anterior i segons quines coses d'encara més abans. Saben que hi ha hagut 
problemas judicials comen el cas d'Europa-Anglesola pero que el que esta ciar és que 
no poden tenir a la gent amb una situació de desconeixement o esperant tenir les 
solucions fetes i que els agradaría que el govern pogués donar la solució més rapida 
possible a tota aquesta gent. 

Respecte al tema del Barc;a, la relació amb el districte evidentment és una 
relació molt especial. Diu que el districte esta ~ncantat de tenir un equip conegut a tot el 
món, un equip guanyador i que a més aporta al Districte un moviment economic forc;a 
important de cara als comerciants. Pero també en els ve'ins aporta una serie 
d'incomoditats. El que estaría bé, diu, seria tenir un pla definitiu sobre el Barc;a i que el 
govern parlés perqué presentessin en el Districte un pla de reordenament deis terrenys 
que tenen al voltant de_ l'estadi i també que poguessin solucionar d'una vegada els 
problemas de mobilitat i de seguretat que comporten els dies d'esdeveniments culturals 
o esportius de gran format. 

Amb referencia a la Festa Major vol felicitar a tots els corsencs aquestes testes 
perqué són un exemple de civisme i de convivencia, i per l'esperit participatiu i festiu del 
nostre Districte i deis seus ve'ins. Come~ta que la festa de Les Corts és una festa de 
tots, i com una festa de tots, els agradaría molt que continueix estant despolititzada, 
que és com ha de ser qualsevol festa de tots els vei'ns. 
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Pel que fa a les inversíons, diu que el govern de la Casa Gran té previst un 
superavit de pressupost de 1 08.000.000€, deis quals 96.000.000€ haurien d'estar 
destinats a inversions socials; pero que per aixo primer s'ha de fer una modificació deis 
crédits i aquesta modificació deis crédits esta prevista pel plenari del 30 d'octubre. Els 
agradaria molt que, sí hi ha aquest superavit, especialment en els Distríctes, que hi 
hagués aquesta inversió efectiva al més aviat possible sobre tot en serveis socials, i 
que /'han trobat a faltar a l'tnforme de la regidora. 

Al respecte de la dinamica participativa que es vol generar en aquest mandat, 
explica que estan encantats de que tots els ve"ins puguin participar-hi pero que aquesta 
dinamica ha d'incloure l'accés efectiu a la . informació ja que, avisa, la llei de 
transparéncia de la Generalitat obliga a tots els ens. Per aixo, els agradaría saber des 
de l'oposició , que acció de govern s'esta fent, com les reunions que ha estat fent, o 
quines inversions públiques tenen pensadas o s'estan negociant al Districte. Per 
acabar, i ja que s'han citat les banderes, vol felicitar-se tots els corsencs, ja que al 
Districte tenen les quatre banderes que ens representen a tots. 

El president cedeix la paraula a la Sra. Lídia Gallego que agraeix a la regidora 
del Districte /'informe molt exhaustiu del tema de l'estat de les obres pero que li sembla 
que són les obres ja executades. Manifesta que, en aquest sentit han trobat a faltar, per 
exemple del local de Cardenal Reig queja s'ha acabat, el funcionament que tindra a 
partir d'ara aquest local i el calendari en el qua/ entra en funcionament. 

Pel que fa a un deis temes que hi ha oberts en aquest moment al Districte, el del 
carril bici que va ser f ruit d'un procés participatiu i que es va fer el mandat passat, 
justament per aquestes dates, el día 14 d'octubre, s'hauria de tenir un altre eix, que era 
el de Diagonal- Francesc Macia- Zona Universitaria acabat i el de Pedralbes que 
s'havien de tenir unes converses amb I'Associació de ve"ins per execufar-lo també 
durant aquest mes d'octubre. Valdría saber en quin punt es traba. 

Respecte al tema de la convocatoria d'ajuts per la rehabilitació d'edificis li 
agradaría saber quina quantitat de soHicituds s'han presentat, els imports, es a dir, la 
distribució de les soHicituds per barris i el tipus de mil/ora sol·licitad,a per intentar veure 
quin és el mapa del Districte en aquest sentit. Entenen que si de serveis socials no 
se'ns ha presentat res és perqué no tenim encara les dades, aixo sí que els interessa 
molt. Agrairien que, comen el mandat passat, aquestes dades se'ls fessin arribar per 
escrit als grups i qpe es pogués recuperar el format d'aquelles reun ions prévies al 
Plenari amb l'equip técnic, per tal de poder-les debatre, aclarir els dubtes, treballar-les 
amb condicions 1 poder fer unes propostes amb fonament. 
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Pel que fa als processos ,participatius que s'han presentat de colonia Castells i 
Europa-Anglesola i el tema del Barf;a, veuen bé la iniciativa que té el govem, pero tot i 
aixo, volen posar l'accenf en el fet de que cal que aixo agafi velocitat ja que són temes 
que venen enquistats de lluny i aquest procés d'acompanyament deis ve"ins que 
plantegen d'aquesta manera, no pot quedar a"illat d'una rapida execució i resolució de 
tots aquests planejaments. 

En relació a la "superilla" traba a faltar una mica més d'explicació del 
desenvolupament. Han vist com s'ha concretat la zona d'espai de jocs infantils pero no 
se'ls ha informat de res més. També voldrien tenir informació sobre temes emblematics 
del Districte com són en quin puntes traben l'execució d'obres en Colonia Castells i 
Europa-Anglesola, de Pere IV, cristalleries Planell o la Biblioteca del Districte. 1 arribant 
al punt de la Festa major, vol sumar-se a la felicitaciá' i al desig de bona Festa majar a 
tothom i, en aquest sentit es pregunten perqué aquest any no es fa una activitat de 
Festa Majar en els pavellons Güell que és un espai tradicionalment tancat pero obert 
als ve"ins per aquesta activitat, si ja s'ha fet durantdos anys, o si és un tema puntual. 

A continuació, el president dóna la paraula al portaveu del grup de govern, Sr. 
Albert Pérez el qual aclareix que a la Junta de Portaveus ja van parlar del temps de 
!'informe de la regidora i que suposa que tothorn pot entendre que en 15 minuts és 
impossible explicar en detall i en profunditat de tots els temes que s'estan treballant al 
Districte. Diu que evidentment, tates aquestes qüestions a part de ser apuntadas i 
anotades en !'informe de la regidora es treballaran individualment i amb tot 
l'aprofundiment i tota la cura en els seus espais específics, ja siguin consells se.ctorials 
o les comissions corresponents. Per tant, es difícil exposar en un espai com el plenari 
tots aquests temes amb el detall que se esta demanant com, per exemple, la consellera 
Casanova o les cent preguntes que han entrat per escrit del PP. Manife$ta que, 
evidentment el govem pren nota de les aportacions deis grups i les incorporaran a la 
seva feina obviament amb . la intenció de treballar més 1 millar per !'interés deis 
ciutadans del Districte. 

Pel que fa a !'informe de serveis socials que apuntaven tant el Sr. Homero com 
la consellera Gallego, aquestes tanca a finals d'octubre i no tenen dades actualitzades. 
Prefereixen no donar dades que estan obsoletas i que es tindran al proper plenari. 
Respecte al tema de les obres diu que el microorganisme de proximitat és fonamental 
per la vida quotidiana de la gent i aquesta quotidianitat té tot el valor polític i és tant 
important pintar els bancs o arreglar les voreres com pugui ser una obra de gran 
infraestructura. 

Referent a la Colonia Castells, Anglesola, etc ... afirma que són els grans temes, 
els grans problemas sense cap mena de dubte del Districte i que des del mes de juny el 
govem s'ha reunit i ha avisat a tothom i estan veient _gent, parlant treballant, i valen 
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encarar aquests problemas des d'una perspectiva diferent, en la que el protagonisme el 
tinguin, en aquests temes i en qualsevol actuació pública els ve'ins i ve'ines de Les 
Corts. 1 que el centre de l'actuació pública sigui l'apoderament per part d'aquests ve'ins i 
ve'ines de la feina que es faci. A tot aixo, la primera actuació després de tota la feina 
preparatoria seria la convocatoria de la primera reunió el día 26 amb data concreta i lloc 
concret per treballar aquestes coses. Afirma que hi ha voluntat de treball col·lectiu, 
voluntat de treballar amb tots els agents implicats i, evidentment, amb els grups polítics 
del Districte que representen als ciutadans del Districte. Peró óbviament com a centre 
de l'actuació astan els ve'ins i veTnes del Districte que són els que s'han d'apoderar 
d'aquest procés. Per últim, vol acabar amb el tema de la Festa Major perqué és una 
niostra de la riquesa, de la potencia i la forva de les entitats del Districte i amb aquest 
tema el nou govem de "Barcelona en comú" ha volgut comengar i la primera reunió que 
van tenir fins i tot els consellers encara estavem en funcions per a traspassar el 
protagonisme a les entitats per triar pregonar i perdonar la possibilitat de que siguin les 
entitats, a través de la federació, qui convidi a la Festa Major i és una mostra de la 
manera de com volen fer les coses. 

En aquest punt, el president obre el torn de réplica i en primer lloc, dóna la 
paraula la regidora del Districte tot avisant que disposa de 3 minuts i 15 segons. 

La regidora comenc;:a el seu torn de réplica comentant que havien fet una 
selecció de temes per marcar una línia de prioritats i que, per tant, podrien haver agafat 
molt més temes. Es queixa de que va demanar 20 minuts, peró després de negociar-ho 
es va quedar en 15 minuts. Informa que obviament estan treballant molt més en el 
centre de les polítiques i les decisions a les persones i per aixo no es trabaran mai amb 
certs posicionaments polítics. Diu que posar la persona al centre vol dir parlar 
d'aütorganització de les entitats juvenils, de gestió cívica, d'una cultura de proximitat, 
d'esdeveniments esportius de proximitat. Explica que la vida passa als barris, no per 
les obres faraóniques i aixó ens ho recorden els corsencs i les corsenques quan 
s'associen i treballen pel seu barrí. Per tant, des del govern s'esta fent un esforc;: per fer 
més amigable el barrí i, per tant, les inversions d'aquest any i deis següents aniran en 
la línia, no de les grans obres faraoniques, sinó en millorar la vida qe les persones, 
sobretot de les més vulnerables i d'aquelles que tenen dificultats a l'espai públic. 1 per 
aixo posaran l'émfasi en els serveis socials, etc. Diu que agafaran totes les idees per 
intentar-ho fer millor la propera vegada i que poden presentar molts més informes per 
parlar de súperilles o parlar de cristalleries Planell. Poden parlar també de. obres que hi 
ha engegades al districte i que són importants poder-les treballar. També demanaria 
responsabilitat, més flexibilitat a l'hora deis temps, preguntes més treballades i més ben 
orientadas, ja que els temes que es plantegen al Plenari se'ls plantegen tots i totes, no 
només la regidora i per tant les preguntes que fan els grups municipals vagin també 
amb el debat d'aquells interessos que puguin interessar a tots i totes i que per aixo el 
plenari esta dissenyat d'aquesta manera. 
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Vol acabar amb un tema molt més específic com és el tema de la Festa Majar, 
comentant que el tema Güell és absolutament recuperable. Van estar en aquest espai 
fa poc i de fet esta present el company que els va acompanyar, i per tant no tenien cap 
anim d'acabar amb la tradició ja que, de fet, ja han parlat de posar l'émfasi en 
acompanyar a la Comissió i, des de I'Ajuntament i des del Districte, facilitar-ha. 

El president obre el tom de replica deis grups municipals i cedeix la paraula al 
senyor Marc Faustino del grup municipal de la CUP, tot recordant-li que te quatre 
minuts i cinquanta segons, que aquest temps s'acumula i que tenen dos minuts més 
perla replica. 

El senyor Marc Faustino declina ter. ús del seu temps ~e replica i, per tant, el 
president cedeix la paraula al senyor Carlos Homero conseller del PSC al qual li resten 
tres minuts. 

El senyor Hornero comenc;a la seva replica dient que pera·acompanyar a la 
Comissió de Festa Majar, primer s'ha ·de saber és per ·a qué necessitem que siguin 
acompanyats. 1 per tant, és fonamental que, una vegada passada la Festa Majar, es 
seguin i .parlin d'aixó. Pel que fa al tema deis informes deis Serveis Socials, i tenint en 
compte el que ha comentat el conseller Albert Pérez, a dia d'avui encara no tenien les 
dades actualitzades i pregunta si aixó ha de passar en tots i cadascun deis informes i 
que no li sembla una excusa. 

El president agraeix el senyor Hornero les seves paraules, i a continuació dóna 
la paraula al senyor Jordi Castellana, portaveu d'ERC avisant-li que li resten tres 
minuts. 

· El senyor Jordi Castellana es manifesta d'acord al cent per cent amb el govern 
en el fet d'irt:~pulsar els processos participatius i ficar els ve"ins i ve"ines al centre de les 
decisions polítiques, peró afegeix que, a banda deis quatre temes molt importants que 
s'han comentat, traba a faltar més qüestions d'idea general del que es vol ter al 
Districte i més a més en aquest primer Plenari. Respecte a la Colonia Castella, recorda 
alió que van dir altres grups en especial fa referencia ~ una proposició del PP per 
accelerar els terminis i poder acabar en dos anys. Per contra, el seu grup creu que, 
precisament, el que cal fer és el contrari: esperar, asserenar-se i parlar amb els ve"ins 
encara molt més. 1 per aixó, ja imaginaran els presents el que votaran després. Per 
últim, li fa gracia quan es parla de despolititzar alhora que · acceptar els símbols 
preestablerts que marca !'actual llei ja que, afirma, !'actual llei no l'ha fet un ens apolític, 
sinó que esta teta amb criteris polítics perqué representen un Estat, un sistema 
monarquic. Per tant, només vol deixar la consideració de que despolititzar la Festa 
Majar parlant de les quatre banderas que hi ha al Districte li sembla poc rigorós, ja que 
si fossin unes altres també seria una decisió política. 

El president cedeix la para u la a la senyora Míriam Casanova, porta veu del PP , 
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recordant-li que li resten dos minuts. 

La senyora Míriam Casanova, comenya la seva intervenció preguntant si els 
consellers saben perqué el seu grup va · presentar noranta preguntes al Districte. 
Explica que ells ja esperaven que el govern no els expliqués res, només aquestes 
obres que ja s'han acabat i aquest procés participatiu meravellós que valen fer. 
Assegura que per a ells són importants tant les petites obres com les grans i que no· 
són obres faraoniques com diu la regidora, sinó són promocions d'habitatges de 
protecció oficial, per exemple, el Centre de Serveis Socials , la residencia per persones 
amb discapacitat opera gent gran. Diu que no li esta parlant només de la L9, si volen 
considerar-ha la obra més costosa, sinó deis equipaments essencials que porten molts 
anys sense comengar, i que realment són molt necessaris perqué hi ha un gran déficit 
al Districte de Les Corts. Pensa que la persona sempre ha d'estar al centre, tant en 
processos participatius com sense processos participatius deis que el govern vol ter 
amb "empoderament" de la persona. Afirma que ells éstan coma consellers per poder 
resoldre els problemas i respondre a les necessitats deis ve"ins i ve"ines del Districte de 
Les Corts. Per tant, la persona sempre ha d'estar al centre. Per acabar, demana al 
govern que adopti el compromrs que, abans del dia 26 d'octubre, seguin amb els ve"ins 
afectats de l'edifici del carrer Entenc;a 239-241 i que comencin a dialogar, escoltar-se 
les dues parts, plantegin opcions i treballin per arribar a- un acord en benefici d'aquests 
ve'ins que porten més de quinze anys patint aquesta situació: si deixen o no deixen 
casa seva. 

Seguidament, el president cedeix la paraula al senyor Pau Guix portaveu de C's 
avisant-li que li resten dos minuts i deu segons. El conseller manifesta estar d'acord 
amb els processos participatius . Ara bé, aquests no han d'endarrerir la gestió del 
govern sinó que s'han de ter de manera rapida i eficient, ja que per a l'eficiéncia és molt 
important que aquests processos no s'allarguin més del previst, que tinguin unes dates 
concretes i que aixó porti al govern a realitzar unes accions determinadas. 1, aquesta 
eficiencia, servira de debo per a solucionar els problemas deis ve"ins de Les Corts. 
Reconeix que és impossible que la regidora aporti tata la informació en quinze minuts, 
pero que els agradaria tenir-la, per la Llei de transparencia. al seu abast de manera 
progressiva i que tos accessible directament, pera que un grup polític no hagués de 
presentar noranta preguntes, ja que aixo no seria operatiu per al Districte per que seria 
endarrerir moltíssim el seu funcionament. Per tant s'ha de buscar un sistema di recte de 
consulta d'informació perqué tots puguin restar ass~bentats en temps real del que esta 
passant al Districte i de quines són les necessitats deis ve'lns perles sol·licituds que li 
fan al govem del districte. Demana, per tant, un compromís d'informació rapida i 
accessible i una gestió eficient que respongui a les necessitats deis ciutadans i deis 
ve'ins. 
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El president passa la paraula a la senyora Lídia Gallego, portaveu del grup CiU, 
que entén que s'han plantejat moltes qüestions i preguntes i per tant, potser que sigui 
difícil respondre-les totes perqué la inforrnació en aquest moment no estigui a l'abast. 
No obstant aixo, demana que les plantejades se les responguin oportunament. Entén 
que la posada en funcionament i aprovació del cartipas facilitara que en un futur es 
pugui ter seguiment de tots aquests temes i no es trobin a f~ltar temes importants com 
en aquest plenari. Diu que algunas demandes que va fer com el tema de Pere IV, les 
cristalleries Planell o la Biblioteca, són molt importants per als ve"ins i per tant torna al 
discurs de la persona com a centre. Respecte al tema de la Festa Major i els Pavellons 
Güell, agraeix la resposta i veu bona voluntat, pero seguiré atenta. 

Tot seguit, el president dóna la paraula al portaveu de BComú, avisant-li que li 
resten dos minuts i quaranta segons. 

El senyor Albert Pérez nega que estiguin exéusant-se pel tema deis Serveis 
Socials. Explica que l'lnstitut Municipal de Serveis Socials esta implantant un nou 
model d'informe que encara no esta disponible en cap Districte, pero que óbviament, 
tant bon punt estigui el document, se'ls fara arribar i s'informara al primer Plenari. Pel 
que fa al calendari de sessions deis organs de govem, hi ha temps de treballar tots 
aquests temes en profunditat en els llocs adients del cartipas que s'acaba d'aprovar. 

Per concloure aquest punt de l'ordre del dia, el president dóna la paraula a la 
regidora que agraeix la comprensió i aquellas idees que són constructivas. Les 
demandes d'informació, resten recollides a l'acta de la sessió i,- per tant es podra ter 
arribar les respostes. Pel que fa a proposicions com fer reunions prévies técniques 
sobre tot en el tema de les obres, pensa que és absolutament raonable i optim, així 
com posar tota la informació a disposició d'aquestes reunions absolutament obertes. El 
seu repte en aquest moment, és la construcció del Pla d'Actuació del Districte i del Pla 
d'lnversió Municipal que encara no han acabat i per tant, les preguntes sobre aquest 
tema es contestaran a través deis Plenaris com a "eix vertebrador". Per acabar, diu 
que les noranta preguntes s'han fet per intentar paralitzar el Districte sobretot de 
l'apartat técnic. ~o obstant aixo, tenen il-lusió i capacitat per a respondre qualsevol 
qüestió es plantegi. 

El president, no havent-hi més intervencions, passa a la part decisoria, 
directament a la proposta d'acord de la Comissió Consultiva de Medi Ambient, 
Urbanisme i Obres. 

C. PART DECISORIA 

1 Propostes d'acord 
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A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i 
Presidencia. 

B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 

Informar la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació 
del recinte del Reial Club de tennis Barcelona 1899, per l'ampliació de pistes 
de padel ( actuació número.?) 

El conseller de l'equip de govern, senyor Albert Pérez, exposa el tema dient que 
aquesta Modificació del Pla Especial Urbanístic preveu l'actuació addicional situada en 
ellímit de parcel·la, confrontant amb la zona verda existent en la parcel·la número 21 
del carrer Bosch i Gimpera i propasa en l'ambit del Real Club de Tennis de Barcelona 
1.899, la creació de cinc pistes de padel, dos més tres en dos nivells, emergint en els 
límits de la parcel·la i en els fronts de la zona verda i vía pública. Quant a la necessitat i 
conveniencia de la proposta s'assenyala que la nova construcció és absolutament 
concurrent amb l'ús principal de l'equipament esportiu i respon a la necessitat creixent 
de satisfer la demanda de les pistes de padel. No inhabilita les pistes de tennis 
existents, tates ~lles necessaries, i dóna compliment als requeriments en materia de 
supressió de barrares arquitectóniques permetent crear dues pistes adaptades, així 
com un recorregut adaptat a l'accés al "village" del Trofeu Comte de Godó. 1 per tant, el 
que es propasa és informar positivament. 

El president passa la paraula als portaveus deis grups municipals i demana el 
seu posicionament. 

El primer en intervenir és el conseller del grup municipal de la CUP, senyor Marc 
Faustino que manifesta que el seu sentit del vot és l'abstenció. 

A continuació, el president cedeix la paraula al senyor Carlos Hornero, del grup 
municipal del PSC que vota a favor, ja que coneix el tema des del mandat anterior i ha 
vist que el plantejament anterior d'ocupar una part del subsól de la zona verda pública 
s'ha descartat. 

Seguidament, el president dóna la paraula al senyor Jordi Castellana, portaveu 
del grup municipal d'ERC, que emet el seu vot favorable jaque la modificació compleix 
tots els requisits i els sembla molt bé que la gent faci el que cregui dins les 
instal·lacions del Reial Club de Tennis de Barcelona. 

En quart lloc, el president passa la paraula ·a la senyora Míriam Casanova, 
consellera del grup del PP, que diu que el ~eu vot és l'abstenció tot i que la seva 
voluntat és votar a favor quan es faci l'aprovació definitiva a "Casa Gran" pero que 
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estan esperant si hi ha al·legacions per part deis ve'ins. 

Per continuar, el president cedeix la paraula al portaveu d~l grup de C's, el 
senyor Pau Guix, el qual delega la seva intervenció en el portaveu adjunt, senyor 
German Prado. Justifica el seu vot a favor ja que aquesta modificació respecta l'ús 
principal d'equipament esportiu i no sobrepassa els límits del recinte. També l'alegra la 
creació de dues pistes adaptades, així com adaptar l'accés al Club en el Trofeu Comte 
de Godó. 

A continuació el president, dóna la paraula a la consellera Lidia Gallego, 
portaveu del grup de CiU. El seu vot també és favorable ja que tenia coneixement 
d'aquest plan·ejament des del mandat anterior i amb totes les incidéncies que· hi va 
haver, ara compleix tots els requisits. 

Per últim, el president cedeix la paraula al paraula al portaveu del grup del 
govern, senyor Albert Pérez, el qual emet el seu vot a favor. 

Amb els vots favorables deis grups del PSC, d'ERC, C's, de CiU i de BComú, i 
l'abstenció de la CUP i del PP, el president declara aprovada la proposta d'acord 
següent: INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació puntual del Pla 
Especial Urbanístic per a l'ordenació del recinte del Reial Club de tennis 
Barcelona 1899, per l'ampliació de pistes de padel ( actuació número. 7) 

.En aquest punt, el president passa directament al següent punt del dia, la part 
d'impuls i control ja que no hi ha proposicions. 

D. 	 PART D'IMPULS 1CONTROL 

a)Proposicions 1Declaracions de grup. 

En aquest punt, el president informa que s'ha fet una transacció a la majería de 
les proposícions que s'han proposat per part de tots els grups. La primera proposició 
és del grup municipal CiU, i després es votara: 

, . 	CIU: Que el Govern incorpori al cartipas del districte les Comissions de 
Seguiment de Colonia Castells, d'Europa-Anglesola i del Bar~a. 

El president cedeix la paraula a la senyora Lidia Gallego que comen~a la seva 
intervenció d'explicació de la transacció dient que intentara no exhaurir els seus cinc 

' minuts. Explica que la primera proposició es va presentar perqué la proposta de 
cartipas del govern no inclo'ia la posada en marxa de nou de les comissions de la 
Colonia Castells, d'Europa-Anglesola i del Bar~a. Entenen que aquestes comissions 
de seguiment són espais de debat, d'intercanvi 1decisió entre els representants deis 
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ve·ins afectats, les administracions i les entitats implicades en t~mes emblematics i 
d'una gran repercussió al Districte tant des de la perspectiva humana i social com pel 
que fa a l'ordenament urbanístic present i futur. Posteriorment el govern va incorporar
les al cartipas i, amb voluntat de ser més positius i avan~ar feina, van transaccionar 
aquesta proposició que queda de la manera següent: Que el govern, amb la 
incorporació de les Comissions de Treba/1 de Colonia Castells, d'Europa-Anglesola i 
Ba(9a al cartipas, en determini els membres que n'han de formar part, incloent-hi les 
entitats, institucions i administracions que co"espongui en cadascuna i que en 
garanteixi el funcionament diferencial i eficient de la resta de Comissions que es puguin 
crear al 1/arg del mandat ates al seu 1/arg recorregut i la seva especial transcendencia 
pels veins i veines com pe/ propi Districte de les Corts. 

El president dóna la paraula als portaveus deis grups municipals i demana el seu 
posicionament. lntervé el senyor Marc Faustino, conseller de la CUP que vota a favor 
ja que el seu grup municipal, fins ara, amb els mitjans i els impediments municipals 
n9més h~wia pogut ser espectador, i ara que són actors tenen moltes ganes de 
participar i proposar aquestes comissions de treball i esperen que totes les veus, fins i 
tot les crítiques.siguin sempre amb voluntat de treballar. 

El conseller senyor Carlos Homero, portaveu del PSC, també vota a favor que la 
proposició s'incorpori al cartipas , així com el senyor Jordi Castellana, portaveu del grup 
d'ERC. 

Quant al sentit del vot de la senyora Míriam Casanova del grup municipal del PP, és 
també a favor, i agraeix la transacció ja que pensen que millora el contingut al entrar en 
qüestions de funcionament de la seva composició i que pot ajudar a que aquestes 
comissions tinguin un resultat efica~. 

El portaveu del grup de C's, el conseller senyor Germán Prado també vota a 
favor de la proposta ja que per a garantir !'eficiencia d'aquest tipus de processos i 
que les persones estiguin al centre és necessari que es pactin els reglaments entre 
tots. 

El conseller senyor Albert Pérez, de l'equip de govern, vota a favor i agraeix la 
transacció i l'esfor~ per arribar a acords. El govem posara tots els esforyos pera 
que el treball d'aquestes comissions i de totes i el desenvolupament del cartipas, 
sigui absolutament eficient comes demana i com no pot ser d'una altra manera. 1, a 
més a més sigui amb la col·laboració de tots els grups. 

El president toma a cedir el torn de paraula a la senyora Lidia Gallego del grup 
CiU, que vol agrair a tots els grups el seu vot i recorda al senyor Hornero que si han 
presentant aquesta proposició no és només perqué s'incloguessin en un cartipas que 
s'ha aprovat fa una hora i milja, sinó perqué les Comissions de Treball estan reguladas 
a l'article 45 del Reglament de funcionament intern del Districte de les Corts que deixa 
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oberta la composició d'aquestes comissions i per tant el que velen és garantir el 
correcta i eficient funcionament. Per aixó demana que s'estableixi quina és exactament 
la composició d'aquestes comissions. 

Amb el vot favorable de tots els grups el president declara aprovada la 
proposició presentada pel grup CiU següent: Que el govern, ambla incorporació de les 
Comissions de Treba/1 de Colonia Castells, d'Europa-Anglesola i Barc;a al cartipas, en 
df;Jferrnini els membres que n'han de formar part, incloent-hi les entitats, institacions i 
administracions que correspongui en cadascuna i que en garanteixi el funcionament 
diferencial i eficient de la resta de Comissions que es puguin crear al 1/arg del mandat 
ates al seu 1/arg recorregut i la seva especial transcendencia pels veins i veines com 
pe/ propi Districte de les Corts. 

Pel que fa a aquest punt en concret, el president informa que hi ha dues 
paraules del públic demanades respecte a aquest tema. 

La consellera del PP, senyora Míriam Casanova, pregunta al president, en quin 
punt de l'ordre del dia estan. El president li aclareix que estan en el punt de les 
comissions i que com el tema de la Colonia Castells és recurrent hi ha dues paraules 
demanades. 

Una persona del públic recorda que el seu representant, al Plenari del Juliol, 
quan estava exposant el tema i fent preguntes que ningú va ser capac; d~ contestar, va 
ten ir un infart ja que mai se'ls fa cas. Diu que al juliol van tenir una reunió en la qual els 
van dir que tomarien a reunir-se després de l'estiu, i ara, els diuen que el dia 26 
d'octubre tornarien a fer una altra reunió. Pensa que no sera bo, ja que cadascun dira 
la seva i sera un enfrontament entre ve"ins. Respecte al .terreny que hi ha darrere el 
pare del carrer Entenc;~ ja en una reunió els van demanar pels usos que se'l podia 
donar i van demanar un pare per a nens, una pista de basquet o taules de ping-pong. 
Es queixa que en aquest moment, el pare pera nens esta pie d'excrement de gossos, 
que la pista de basquet que en un principi era per als ve"ins, ara els han cedit a I'Escola 
Paideia i els verns no poden gaudir d'ella. Quant a posar taules de ping-pong ja ni se 
sap. Per altra banda, a les cases han fet un "atrium" que no estava previst i pregunta 
perqué s'han d'enderrocar les cases deis números 239 i 241 on viu gent gran que ha 
viscut allí teta la vida, i velen solucionar-he donant-les una casa que és la meitat de la 
seva i a més de mala qualitat. Per finalitzar demana que es solucioni aquest tema al 
més aviat possible. 

El president cedeix la paraula a la senyora Margarida Marc;al, també del públic, 
per parlar d'aquest tema. Explica que va estar al plenari quan al senyor Emi1i Tovar va 
patir un infart i va estar a !'hospital tres setmanes. Per aixó, el cardioleg li ha recomanat 
no estar en aquest Plenari, i el senyor Ramón ha parlat en el seu nom. Continua dient 
que ella també es ve"ina deis blocs que valen enderrocar i no entén perqué, ja que tots 
estan rehabilitats. Pensa que l'alcaldessa de Barcelona, la senyora Ada Colau vol 
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afavorir l'habitatge i amb aquest enderroc no es posara cap medalla. Porten vint anys 
esperant que la seva casa es vengui i a l'any 2000 diuen que la volen enderrocar i fer 
nous pisos que haurien de comprar i aixó és una gran despesa. Per finalitzar, diu que 
ells no volen els nous pisos socials que s'estan fent pera ells, i que hi ha molta gent 
sense sostre que Ji aniria molt be. 

En aquest punt cedeix la paraula al seu company d'habitatge que agraeix l'espai 
de trabada amb els ve'ins que s'ha proposat per parlar de la Colónia Castells, jaque al 
menys indica que se'ls escolta Diu que els ve'ins deis núms 239 i 241 es senten 
"ninguneats". En segon lloc, pensa que esta molt bé parlar d'eficiéncia i de ser agils 
pero mai en detriment de dues coses que l'ha agradat sentir: escoltar els ve'ins i que 
siguin partícips i a que no es pot conculcar els drets de les persones que viuen en 
aquest lloc. També es produeix varis greuges afegits: La gent que viu en aquests dos 
edificis, que són singulars dintre del pla, no estan en contra en absolut de que millorin 
les seves condicions de vida la resta de ve'ins que amb els pisos nous de protecció 
oficial. No obstant aixó, aquests dos edificis són singulars, són edificis de set plantes, 
en els quals hi ha quatre pisos per planta, amb porter, amb ascensor, rehabilitats, amb 
quatre o cinc habitacions i amb dos banys. No entén on esta el benefici de treure de 
casa seva uns vei'ns que són gent gran i que no necessiten beneficis socials quan hi ha 
manca d'habitatges de protecció oficial per gent que realment la necessita i que vol 
anar a viure a pisos decents i amb condicions. Recorda que no só11 pisos vells, no 
tenen aluminosi, no tenen problemes d'estructura, estan en peñecte estat peró estaven 
afectats simplement perqué el carrer havia de ser amb una amplada concreta. En 
canvi, abans d'arribar a la Diagonal hi ha un edifici eclesiastic, en el qual no només es 
va retirar aquesta afectació i es va mantenir l'edifici fora del pla, sinó que a més a més 
s'ha constru'it, garatge, parkings, ... · i no ha passat res. Per tot aixó els demana que 
tinguin amb ells la mateixa consideració. 

El president, recorda que, per a. propers plenaris, la intervenció en un punt de 
l'ordre del dia concret, s'ha de demanar mitjanQant una petició adreQada abans de l'inici 
del pie i després de la conclusió s'obrira un torn de paraula per aquelles persones que 
no l'hagin demanat i vulguin intervenir. A continuació dóna la paraula ·al senyor Joan 
Hernández, també del públic. 

El senyor Joan Hernández que matisa la seva anterior intervenció dient que en 
aquest cas hi ha persones vulnerables, i es queixa que va enviar un correu que havien 
de contestar i ningú ho ha fet. Agraeix el suport deis grups i recorda alguns deis greus 
problemas que hi havia a la residencia, peró que hi ha altres grups que no els han 
recolzat per poder ter aquesta comissió i que aixó queda a la seva consciencia. Ells, 
com a polítics del Districte, tenen la responsabilitat de donar una solució ja que els que 
viuen a la residencia també són cortsencs. 

El president passa a la següent proposicíó, 1recorda que en aquest cas també 
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s'han fet esmenes transaccionals del text inicial. Per tant, acceptades aquestes 
esmenes a la Junta de Portaveus cedeix la paraula al portaveu del grup del PSC, 
senyor Carlos Hornero. 

2. 	 PSC: Que el Dístricte de Les Corts elaborí en el termini de sis mesos un nou 
pla d'equipaments de manera participativa, a través deis órgans de 
particípació del Districte de Les Corts. 

El senyor Hornero insisteix en la importancia de la participació deis ve"ins i 
ve"ines ja que hagués estat interessant conéixer els comentaris que han fet aquests 
ve"ins aban5z de la intervenció deis grups municipals. Per comenc;ar la presentació de 
la seva proposició diu que els últims dos mandats no s'ha aconseguit un acord per 
formular un pla d'equipaments i, valen que aquesta vegada es pugui fer. Explica que 
la planificació va comenc;ar al 2006-2007, que va rescatar la documentació que hi 
havia per poder conéixer tant la realitat com les necessitats del territori i que després 
de moltes reunions amb les entitats i amb els ve"ins i ve'ines del Districte es va 
aconseguir un munt de propostes que es van reflectir en un documental 2011 pero 
no va haver ni intenció ni majoria al Districte per a la seva aprovació. Pensa que és 
essencial tenir Ufl pla d'equipaments per a poder desenvolupar el futur del Districte i 
per aixo han presentat aquesta proposició que transaccionada di u el següent: Que el 
Districte de Les Corts inicii: a través deis órgans de partícipació existents i/o els que 
es puguin crear ad hoc, els treballs per redactar una Pla d'Equipaments pe/ Districte. 
Que el govem del Districte doni compte del desenvo/upament d 'aquests treballs en 
e/s propers Consel/s Plenaris i que, en un temps (no superior a cinc mesos) presentí 
al Canse// Plenari un calendari de la planificació i aprovació d'aquest pla 
d'equipaments. 

El president demana el posicionament a la resta de grups i la seva explicació 
del vot, comenc;ant el senyor Marc Faustino, conseller de la CUP. 

El senyor Marc Faustino vota a favor, tot i que és un sí crític per qué entén 
que tots els grups municipals han de garantir que el futur pla d'equipaments no sigui 
"paper mullat" com els anteriors, i que la participació deis ve"ins i ve"ines del Districte, 
no sigui només escoltada sinó decisoria . Que no s'avalin equipaments privats com a 
públics, tal com va passar a !'anterior mandat, i que es garanteixi el millar 
financ;ament públic. 

El conseller, senyor Jordi Castellana, del grup d'ERC, vota també a favor 
d'aquesta proposició ja que es necessari al Districte tenir una planificaci~ deis 
equipaments sense les mancances historiques i recurrents que hi ha al Districtes. Li 
sembla que és basica la participació deis ve"ins i ve"ines i que sigui decisoria, així 
com que els altres grups municipals puguin participar i fer aportacions. 

El conseller del grup del PP, senyor Xavier Cañigueral, emet el seu vota favor 
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jaque s'ha arribat a un acord amb el govern. Es mostra conforme ambla necessitat 
d'un pla d'equipament que reflecteix les noves necessitats del Districte aixr com que 

' . 
es faci a través d'un procés participatiu. Ara bé, fa dos puntualitzacions: per una 
banda li agradaría més concreció en la proposta respecte als organs de participació 
que tractaran el tema; per una altra banda pensa que hauria de coincidir amb el 
procés de participació del Pla d'Actuació del Districte que comem;ara proximament, 
ja que el Pla d'Actuació del Districte marcara les polítiques deis proxims quatre anys, 
entre altres en materia d'equipaments. 

El conseller senyor Pau Guix, portaveu del grup de C's, vota també a favor de 
la proposició i la seva transacció . Coincideix amb el que · van dir els anteriors 
consellers pel que fa a la importancia de tenir equipaments al Districte i que es faci 
amb processos participatius. S'ha de trobar un consens entre tots els grups 
municipals perqué no es torni a quedar fora de l'acció del govern que s'ha de fer. 
També consideren molt important que el pla tingui una viabilitat económica i que el 
govern pugui garantir un finan~ament adequat. 

La consellera, senyora Angels Ventura opina que el nou redactat permetra un 
treball participatiu i de millar qualitat. Espera que pugui arribar-se a un consens en 
aquest tema tan important, i per tant el seu vot és a favor. 

El president, abans de cedir la paraula al senyor Albert Pérez, conseller del 
grup del govem, BComú, disculpa a la consellera Tatiana Guerrero que ha marxat 
degut a una baixada de la tensió i mal a l'esquena, tot desitjant-li que es recuperi 
aviat. 

El senyor Albert Pérez, pren la paraula i agraeix al senyor Hornero la 
transacció de la proposta, ja que es traben molt comodes amb ella i no és un punt 
problematic pera BComú, elaborar un pla d'equipaments que sigui participatiu. La 
proposta transaccionada estableix un termini raonable per iniciar els treballs. La 
proposta els permet plantejar un treballs col·lectiu amb els ve'ins, grups polítics i 
entitats per arribar a una aprovació de consens del pla d'equipaments. Aclareix al 
senyor Cañigueral que un Pla d'Actuació del Districte és per un mandat de quatre 
anys i el pla d'equipaments va més enlla, per tant estan parlant de dimensions 
temporals diferents. Óbviament el seu vo_t és-a favor. 

El president ofereix al grup proposant la possibilitat afegir algun nou comentan 
i el senyor Hornero que agraeix a tots els grups el seu suport i es mostra d'acord 
amb el conseller senyor Albert Pérez en que Pla d'Actuació del Districte i llarg termini 
és contradictori perla qual cosa ha d'haver dos processos diferents. 

El senyor Cañigueral toma a intervenir per a aclarír un punt: Sap que el pla 
d'equipament és a Jlarg termini i no tindría sentit ter un pla d'actuació de quatre anys 
que no anés en la mateixa direcció que el pla d'equipaments posterior 1 per tant 
pro posa que els processos de participació es facin alhora. 
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Amb el vot favorable de tots els grups municipals, el president declara aprovada la 
proposició presentada pel grup PSC següent: Q_ue el Distrícte de Les Corts inicii: a 
través deis órgans de participació existents ilo els que es puguin crear ad hoc, els 
treballs per redactar una Pla d'Equipaments pe/ Districte. Que el govem del Districte 
doni compte del desenvolupament d'aquests treballs en els propers Consells 
Plenaris i que, en un temps (no superior a cinc mesos) presentí al Conse// Plenari un 
calendári de la planificació i aprovació d'aquest pla d'equipaments. 

La següent proposició la presenta el conseller senyor Pau Guix, del grup C's. 

3. 	 C's: Que la Guardia Urbana del Districte emeti targetes distintivas d 'accés, com 
existien fa molts anys, que possibilitin als veí"ns per poder accedir en vehicle 
propi als seus domicilis, podent evitar el bloqueig de l'area propera al Camp Nou. 

El senyor Pau Guix diu que el tema del Barc;a és un benefici pel barri peró també 
genera una serie d'incomoditats i amb aquesta proposició valen centrar-se en els temes 
de mobilitat. La transacció que han aprovat amb el govern ·reflecteix les dificultats que, 
els dies que hi ha futbol o qualsevol altre esdeveniment multitudinari pateixen els ve'ins 
deis barris de la Maternitat i Sant Ramon propers al Camp Nou. El problema més gran 
el genera el accés, fins i tot la impossibilitat d'arribar als aparcaments de casa seva 
com a conseqüencia deis talls de carrers, permanents o intermitents, que resulten deis 
diferents operatius de la Guardia Urbana. e aquestes dificultats de mobilitat afecten 
especialment l'accés, fins i tot ge~erant de vegades la impossibilitat, els aparcaments 
de casa seva amb el seu propi vehicle degut a que els talls permanents o intermitents 
de carrers esdevinguts de diferents operatius de la Guardia urbana. Que aquestes 
dificultats de mobilitat també afecten a l'accés deis vehicles de serveis i emergencias 
durant les hores de major afluencia d'espectadors a !'entrada i sortida deis 
esdeveniments esmentats. Per aixó la nostra proposició és que es prenguin noves 
mesures per reordenar adequadament la mobilitat del dist~itcte els dies de futbol o deis 
esdeveniments esportius lúdics multitudinaris que tinguin lloc al Camp Nou, tot facilitant 
la rapida entrada i sortida deis vehicles d'emergencies i és en una d'aquestes noves 
mesures d'emergencia que la guardia urbana del districte emeti unes targes distintivas 
d'accés, com aquelles que sí existien fa molts anys o que es facilitin d'altres medis o 
suports identificatius que possibilitin als ve'ins poder accedir de manera permanent amb 
els seus vehicles a casa seva. Aquest problemes de mobilitat afecten també l'accés als 
vehicles d'emergencies i serveis durant les hores de majar afluencia d'espectadors a 
!'entrada i sortida deis esdeveniments esmentats. Per aixó la seva proposició 
transaccionada és: Que es prenguin noves mesures per reordenar adequadament la 
mobilitat del Districte els dies de futbol o deis esdeveniments esportius lúdics 
multítudinaris que tinguin /loe al Camp Nou, tot facilitant la rapida entrada i sortida deis 
vehicles d 'emergencies i essent una d'aquestes noves mesures que la guardia urbana 
del Districte emeti unes targes distintivas d'accés -com aquel/es que sí existíen fa molts 
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anys-, o que es facilitin d'altres medis o suports identificatius que possibilitin als vei"ns 
poder accedir de manera permanent amb els seus vehicles a casa seva. 

El president cedeix la paraula a la resta de grups i qemana el seu. 
posicionament. 

En primer lloc, el conseller senyor Marc Faustino, del grup de la CUP, vota a 
favor de treballar en un pla de mobilitat en la zona de Sant Ramon i Maternitat. Han 
parlat amb els ve"ins i ve"ines i amb les associacions i ho traben important. Pero voldrien 
treballar en un pla que no tingués mesures preestablertes i que l'eix central sigui 
millorar el transport públic i que els vehicles no siguin els protagonistas. 

Per part del grup municipal del PSC, el conseller senyor Carlos Hornero que 
pensa que és una proposició interessant ja que és una de les queixes deis ve"ins des de 
fa anys. És necessari fer u~ pla de seguretat en tot l'entorn d'afectació del Carmp Nou, 
que és immens. Respecte al tema de les targetes, seria interessant esperar a veur.e les 
opinions deis experts ja que, en la seva opinió, es van treure per que encara 
empitjorava la mobilitat. Al no estar totalment d'acord ambla proposició tal i com esta 
redactada, els seu vot és l'abstenció. 

En tercer lloc, el senyor Jorcli Castellana, del grup d'ERC, que emet el seu vot 
d'abstenció. Explica que en altres proposicions si que ha hagut ·voluntat d'explicar les 
transaccions, pero aquesta l'han trabada ja canviada sense possibilitat de poder parlar
ha. Sí, que cal un pla de mobílitat, de seguretat, cal que intervínguin els tecnics 
corresponents, pero valen poder parlar i dialogar d'aquest tema més tranquiHament. 

El president cedeix la paraula al senyor Xavier Cañigueral, del grup del PP que 
vota a favor de la proposició transaccionada. La seva primera intenció era abstenir-se 
pero amb el canvi votaran a favor per qué la proposició s'ha obert a altres opcions i no 
tan sois la targeta. El que sí que vol és que el govern prengui nota i que aquesta 
proposició la tractés també amb la Guardia Urbana i sobre tot amb els ve'lns de la zona. 

A continuació, el"senyor Matías Ramon del grup municipal de CiU, diu que el seu 
sentit del vot és l'abstenció i explica que el pla actual que s'esta duent a terme del 
mandat anterior ja es efectiu. No recorcla cap incidencia greu perla qual es necessités 
canviar el métode que durant tots aquests anys ha sigut molt efectiu i s'ha de dur a 
terme. Valora molt la transacció que han fet en aquest punt ja que abans només 
valoraven la possibilitat de la targeta que diu és un métode dolent i poc efectiu perqué 
és difícil decidir a qui se la donen. 

En últim lloc, pren la paraula el portaveu de l'equip de govern, senyor Albert 
Pérez que aclareix que el text de la proposició no ha estat transaccional. amb el 
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govern. L'han parlat pero no s'ha arribat a cap acord sobre el redactat. Per tant votaran 
en contra per varies raons: Primer e.stan a favor de prendre mesures per resoldre el 
tema de la mobilitat amb el Bar~a tirant eridavant una taula amb els ve"ins per parlar 
d'aquestes qüestions entre les quals, una de les més importants és la mobilitat. Pero 
sobre el tema de les targetes la Guardia Urbana ho desaconsella absolutament. Fa 
més de 15 anys que es van retirar perqué no funcionava i els insisteixin en 
l'obsolescéncia d'aquest sistema de targetes. 1, de la mateixa manera que quan parlen 
deis talls diuen que són excepcionals per motius de seguretat, també diuen que en cap 
cas la utilització d'un sistema de targetes canviaria, el contrari dones a aquesta qüestió. 
Per tant votan en contra de la proposició. 

El president pregunta al conseller Pau Guix, si vol afegir alguna cosa a la seva 
presentació. El senyor Guix es reafirma en que el problema realment hi és, i encara 
manca la solució. Diu que sigui quin sigui el sentit del vot, s'ha de debatre. Si la 
Guardia Urbana opina que el sistema és obsolet, hauria de propasar un altre més 
adient. 1 sobre la problematica deis operatius, explica que és diferent segons el tipus de 
partit i segons la dotació de la Guardia Urbana que no és sempre la mateixa sinó que 
va rotant. Per tant, insta el govern i a tots els grups a trabar una sol u ció. 

Amb els vots favorables deis grups de C's i el PP; l'abstenció deis grups de la 
CUP, PSC, ERC i CiU, i el voten contra del grup del govem BCómu, el president 
declara aprovada la proposició presentada pel grup C's següent: Que es prenguin 
noves mesures per reordenar adequadament la mobilitat del Districte els dies de 
futbol o deis esdeveniments esportius lúdics multitudínarís que tínguín /loe al Camp 
Nou, tot facilitant la rapida entrada i sortida deis vehicles d'emergencies i essent una 
d'aquestes noves mesures que la guardia urbana del Districte emeti unes targes 
distintivas d'accés -com aquel/es que sí existien fa molts anys-, o que es facilitin 
d'altres medís o suports identificatius que possibilitin als veins poder accedir de 
manera permanent amb els seus vehicles a casa seva. 

La quarta proposició correspon al grup d'ERC i el president cedeix la paraula 
al senyor Jordi Castellana, portaveu del grup l recorda que també ha estat 
transaccionada. 

4. 	 ERC-AM: El Districte de Les Corts acorda instar al Govern del Districte a 
destinar part del superávit previst per l'exercici 2015 a I'Ajuntament de Barcelona 
a realítzar actuacions prioritaries d'inversions de caire social, cultural i esportiu 
als barris del Districte, d'acord amb la relació presentada i que permeten donar 
resposta a petícions tetes perles entitats i veiils i veiiles al Districte de les Corts. 

El senyor Jordi Castellana confirma que han transaccional la seva proposició 
amb diversos grups i els agraeix la voluntat de dialogar i d'arribar a acords per poder 
tirar endavant les mesures que es necessiten al Districte. Aquesta pro posta en concret i 
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entrant ja en materia, fa referencia als recursos económics que té I'Ajuntament de 
Barcelona. Afirma que amb la modificació de credit que va plantejar el govem, aquest 
any n'hi haura un superavit i vol aprofitar aquest anunci· per plantejar la possibilitat 
d'invertir-lo en e1 Districte de les Corts. Han presentant una relació de propostes per 
aprofitar aquests diners que, amb intenció de dialeg i d'arribar a acords amb el govern i 
amb els altres grups municipals, han deixat oberta. Diners que en lloc d'estar en el 
banc, estiguin al servei deis ve"ins i ve"ines de les . Corts. Pel que fa a les obres, 
propasen accelerar altres com la súperilla de Sant Ramón-Maternitat i altres més 
puntuals q~e afecten als ve"ins en el seu dia a dia. Per tant, la proposició amb la 
transacció queda de la següent manera: Que el dístrícte de Les Corts acorda instar al 
govem del Districte a destinar recursos financers de I'Ajuntament de Barcelona a 
realitzar actuacíons prioritarias d'inversions de caire social, cultural i esportiu als barris 
del Districte, tenint en compte la relació presentada sense que aquesta sigui exc/oent 
d'altres opcions que responguin a /es peticions realitzades pe/ teixit associatiu o pels 
veins o vei"nes de Les Corts. 

El President dóna la paraula al senyor Marc Faustino, del grup de la CUP, el qual 
emet el seu vota favor, malgrat, diu, que la proposta esta totalment condicionada a la 
negociació que s'establira a nivell de ciutat els propers dies. Voldria que les propostes 
votad es als Districtes fossin vinculants i no tant sois preceptivas. 

A continuació el senyor Carlos Hornero, portaveu del grup municipal PSC, també 
vota a favor. Sap que hi ha barris de la ciutat en els quals s'ha d'invertir de forma 
important pero que, sense arribar acaure en el victimisme de !'anterior portaveu del PP 
que sempre deia que el Districte de les Corts era la ventafocs de Barcelona, li sembla 
que el 1,9% d'inversió que suposa només 275.000 € per al manteniment integral 
d'aquest Districte, és molt escassa. 

El president demana el posicionament del grup del PP, í la senyora Míriam 
Casanova diu que el seu vot sera d'abstenció. No és perles actuacions que plantegen, 
sinó pel procediment a seguir. Pensa que, en aquest moment de l'any, el procediment 
que plantegen ni és l'adequat ni esta establert legalment. Explica aquesta afirmació 
dient que, en els darrers anys, el superavit deis anys tancats s'ha incorporal en més 
despesa i més inversió en els anys següents. Aixó va passar l'any 2012, que es va 
incorporar al 2013, el 2013 al 2014 i per al 2015, ja hi ha una esmena en el Projecte de 
Llei de pressupostos generals de I'Estat de l'any 2016 que permet que els ajuntaments 
sanejats, com és el cas de I'Ajuntament de Barcelona, puguin aplicar el superavit 
d'aquest any augmentant les inversions en el pressupost del 2016. Per tant, tot va en 
curs a la línia de que es pugui fer exactament igual que els anys anteriors. No es pot fer 
abans de tancar l'exercici tal i com diuen els altres grups, continua dient, ja que hi ha 
un procediment legal que és fent la modificació de credit per incrementar les despeses 
de les inversions d'aquest any 2015 . La Llei d'hisendes Jocals, l'article 177 estableix 
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que només es poden incrementar les despeses quan siguin veritablement urgents i que 
no es poden demorar per l'any següent. Per tant, s'ha de justificar veritablement que 
aquestes despeses s'han de fer ara al novembre o desembre i no esperar al gener del 
2016. 1 prava d'aixó és que en el projecte de modificació de credit deis 96 milions que 
en aquest moment té en curs el govern, només hi ha al voltant d'uns 275.000€ en 
relació amb obres en curs del pla de manteniment integral. Pensa que aixó és perqué 
els serveis técnics de la "casa" veuen que no poden acabar-ha d'argumentar d'acord 
amb el que estableix la llei. Així dones no creu que estigui justificada la urgencia com 
per fer-ho ara ja al novembre i no esperar al gener del 2016 tal com estableix la llei ja 
que si durant l'any es pogués modificar el pressupost sense cap tipus de limitació, no 
tindria cap valor com a instrument de planificació i, per tant, és molt important que quan 
es fa el pressupost s'assignin les actuacions que es valen fer amb les dotacions 
económiques corresponents i que només es canviY de manera molt excepcional. Ara 
bé, hi ha l'oportunitat de negociar el pressupost de l'any vinent amb el govern de la 
ciutat que pensa ja han tingut contacte tant amb el govern del Districte, amb el grup 
d'ERC, també amb el grup socialista. Per concloure demana que, ja que tenen 
l'oportunitat, defensin les inversions 1 les despeses per cobrir les necessitats deis 
nostres ve"ins i ve"ines de Les Corts. 

El conseller senyor Germán Prado, informa que el vot del grup de C's sera 
l'abstenció. 1 no és per no estar d'acord amb l'esperit de la proposició de voler millorar 
els equipaments del Districte de les Corts que és evident que tenen certes carencias 
respecte a altres Districtes, sinó pel llistat que especifica les inversions que volen 
realitzar. Explica que, amb algunes inversions estan d'acord i amb altres no i per tant 
han decidit abstenir-se. 

Per a continuar, el president passa la paraula al senyor Eric Manzano del grup 
de CiU que diu que ates que la proposta inicial d'ERC ha estat transaccionada i sent 
conscients de la falta d'inversió en els equipaments en el Districte de les Corts vota a 
favor. 

Per acabar aquest tom de paraula, el president passa la paraula a la senyora 
regidora del Districte, Laura Pérez del grup de BComú, que també vota a favor de la 
proposta que ambla transacció recull els objectius essencials del govern del Districte. 
Fa un petit aclariment, perno repetir alió que ha dit molt bé la senyora Casanova al 
respecte al tema de l'ampliació i modificació pressupostaria del 2015, en el sentit que 
opina que n.o només reverteixen en obre aquestes modificacions de 275.000€ , sinó 
que també afecta tota la part deis drets. La prioritat és la millora deis carrers peró els 
números són els que són i, amb un criteri més técnic que polític , el marge de tres 
mesos deixa poc marge de decisió. 
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El senyor Jordi Castella agraeix tant el suport com les abstencions 1 tots els 
comentaris que s'han fet. A nivell técnic Ji sembla tot molt correcta i molt ben 
argumental, cosa que s'agraeix. Només vol f~r un comentari respecte als pressupostos 
de l'ajuntament de Barcelona i di u que la Llei d'hisendes locals marca la . regla de la 
despasa que impedeix fer uns pressupostos a principis d'any que siguin executables en 
el se u 100%, sense generar superavit. Entenen que en la situació social que viu la 
nostra_ societat, no especialment en aquest Districte sinó en altres en que la pobresa té 
!,Jn mapa tradicional, de genere i generacional claríssim, no té cabuda un sistema rígid 
que fa que els pressupostos s'hagin de canviar per no generar superavits que són 
absurds en aquesta situació actual. 

Amb l'abstenció deis grups del C's i el PP i el vota favor de la resta de grups el 
president de~tara aprovada la proposició transaccionada següent presentada pel grup 
ERC: Que el districte de Les Corts acorda instar al govem del Districte a destinar 
recursos financers de I'Ajuntament de Barcelona a realítzar actuacions prioritaries 
d'inversions de caire social, cultural í esportiu a/s barris del Dístricte, tenint en compte la. 
re/ació presentada sense que aquesta sigui excloent d'altres opcions que responguin a 
les peticions realitzades pe/ teixit associatiu o pe/s vei'ns o vei'nes de Les Corts 

El president cedeix la paraula a la senyora Míriam Casanova, del grup del PP. que 
presentara la seva proposició i record a que aquesta no ha estat transaccionada. 

5. 	PP: Instar al Govern del Districte a que completi el Pla Urbanístic de la Colonia. 
Castells en ·un termini maxim de dos anys, trobant una solució satisfactoria per 
a/s vei'ns i vernes afectades per expropiació o compensació, i dotant d'habitatge 
de protecció oficial a les zones establertes 

La senyora Casanova inicia la seva presentació dient que en·aquest plenari volia 
arribar a un acord per desencallar i fer avan<;ar el projecte urbanístic de la Colonia 
Castells que és, segons el seu el més important perqué esta afectant a més de tres
cantes famílies, comporta un nou teixit urba, més de quatre-cents habitatges de 
protecció oficial, els equi'paments sanitaris i socials, la pla<fa pública, la zona verda ... 
Peró el problema és que esta encallat sobretot pel conflicte que hi ha entre la postura 
de I'Ajuntament i, per una altra banda , la postura que tenen els ve"ins i ve"ines de l'edifici 
del carrer Enten({a 239-241. Han insistit en diversas ocasions i han intentat aconseguir 
el compromís del govem de seure en aquest espai de trabada i en aquest procés 
participatiu no només amb eis ve'ins de la zona afectada, sinó que incorporin també en 
aquest dialeg als ve'ins del voltant · i que ho facin . de manera separada i que tractin 
d'arribar a un acord que els beneficir dins de les possibilitats de que disposa 
I'Ajuntament. Pensa que, si realment ho fan i avancen en favor d'aquest acord, 
desencallaran realment el · projecte i permetra complir i finalitzar aquest procés de 
reallotjament que en el conveni de col·laboració es va establir un terminf de deu anys i, 
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per tant, com era del 2007, el seu grup posaven un termini de dos anys per finalitzar. El 
tema deis habitatges de protecció oficial, continua dient, és un tema que fa patir molt ja 
que el pla conté més de quatre-cents habitatges de protecció oficial, i els govems 
anteriors, a dia d'avui només han constru"it dos edificis de reallotjament que són al 
voltant de cent habitatges i res més. A més a més, I'INCASOL que havia de construir 
habitatges de protecció pública on esta l'edifici de protecció privada va vendre sol per 
iniciativa del govem, en aquell moment de CIU i amb el suport del PSC. 1no pot ser 
que s'expropi"i a ve"ins que hi estan vivint per ~onar-li un ús privat ja que havia de ten ir 
un ús públic. Per acabar, demana que es compensi i es compleixin aquests quatre
cents habitatges de protecció oficial, que sobretot perla gent gran i pels joves que han 
hagut de marxar del barrí degut a l'elevat cost de vida . 

El president comen<;a el tom de paraula per a que els grups puguin manifestar el 
seu posicionament i cedeix la paraula al conseller Marc Faustino del grup de la CUP 
que vota en contra de la proposició, perqué, tot i estar d'acord en trobar una situació 
que satisfaci els ve"ins í ve"ines de la Colonia Castells i en el seu cas és el manteniment 
de les finques del carrer Enten<;a 239 i 241 . Pensa que, en tant que hi hagués la 
possible solució técnica, jurídica i poHtica, l'aturaríem i el capgirarien. Pensa s'ha perdut 
una oportunitat magnífica de fer un barrí millor i que recordés el seu passat obrer. 

A continuació el conseller senyor Homero, del grup PSC afirma que intentara no 
posar-se tan "estupenda" com la portaveu del PP, i pensa que li falta informació al 
voltant del que ha passat amb el tema de la Colonia Castells ja que va afirmar que el 
PSC havia aprovat no construir habitatges de protecció social en aquest entorn i aixó 
és una barbaritat. Informa a la senyora Casanova que en aquest solar només es podía 
donar un ús hoteler i el que van fer ells, va ser tirar enrere .aquestes ·modificacions 
urbanístiques. El PSC té un acord del passat mandat que va ser aprovat per tots els 
grups, ·incloent-hi el d'ICV que forma part de la coalició d BComú, i amb el qual se 
senten compromesos pel que fa al calendari, i perqué encara no hi ha cap proposta 
més. Aquest calendari esta aprovat, i la proposta del grup del PP que parla d'aquest 
període de dos anys, és a dir, el segon trimestre de 2017 coincideix amb aquest mateix 
calendari. Pensa que és important que el govem, amb el pla de participació, puguin 
seure i trobar altres formes d'acord. Per tot aixó, el sentit del seu vot sera l'abstenció, 
en el sentit que continuen compromesos. amb el calendari pero també amb la intenció 
de poder acordar definitivament aquest pla de reallotjament deis ve"ins. 

En terc~r lloc, el senyor Jordi Castellana, del grup d'ERC, emet el seu vot 
contrari a la proposta. Comenta que tot i no tenir representació al Consell del Districte 
en el mandat anterior, van reunir-se amb els ve"ins i ve"ines afectats de les finques 239 i 
241 que volien que es mirés amb calma qué implica tirar a terra aquests dos edificis, o 
no enderrocar-los ... Per tant, més enlla del que s'hagi aprovat en anteriors mandats, és 
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necessari parar maquines, mirar-ha tot i prendre una .decisió que pugui beneficiar a 
tots. 1 establir terminis ma~ims i accelerar aquesta qüestió no els sembla pertinent. 

El president dóna la paraula al senyor Germán Prado del grup de C's, que tamb 
emet un vot d'abstenció per qué, tot i estar d'acord en marcar el termini més rapid 
possible, s'ha d'analitzar a fons i veure les diferents opcions que es poden arribar a 
concretar. No obstant aixo, en aquest moment es difícil establir un termini concret ja 
que el mandat acaba de comenc;ar, pero demanen al govern que ho facin al més aviat 
possible. 

Seguidament, intervé la consellera Lídia Gallego, portaveu de CiU, que recorda 
que tenen un compromís que ve del mandat anterior,·en el qual els quatre grups que 
estaven presents en aquell Consell Plenari estaven d'acord i treballaven conjuntament 
per trabar les millors solucions, i les sortides més agils i més eficients per poder 
resoldre tot el tema de la Colonia Castells. És cert que la proposició que presenta el PP 
s'ajusta en aquests 2 anys al calendari que es va aprovar en el seu moment i sobre el 
qual s'esta treballant i del qual espera que no hi hagi endarreriments, es pugui complir i, 
fins i tot, si es pogués avanc;ar dones seria perfecte. 1 per tant el se u vot és a favor. 

En últim lloc, la senyora regidora del Districte, Laura Muñoz, que posa als 
presents en antecedents explicant que el projecte de transformació urba_nística de la 
colonia Castells es va concretar definitivament el 20 d'octubre del 2003; el juliol del 
2005 es va signar el conveni entre I'Ajuntament i lncasol; al 2007 quatre sentencies van 
anul·lar la modificació del pla general metropolita i van obligar a refer el procés 
urbanístic i de gestió; fins el 2009 no es va disposar del projecte d'expropiació per 
taxació conjunta de la primera fase; el maig del 201 O s'inicia tot just el pagament de les 
expropiacions i el trasllat de les famílies incloses en la primera fase. Aquest procés 
s'allarga fins l'estiu de '2012, quan es culmina l'enderroc del total deis edificis inclosos 
en la primera fase. El govern, per tant, no té cap intenció d'allargar-ho més. Ara bé, 
pensa que és de sentit comú fer un petit pas enrere per comenc;ar a tirar endavant de la 
millar manera i aixo no es pot fer sen se diagnosi. Vol aprofitar per aclarir una part de 
!'informe de la regidora i diu que quan parlava d'aquest espai de trabada no era un 
espai on els ve"ins s'haguessin d'enfrontar, i per aixo estan cuidant molt l'espai de 
dinamització. En aquest espai valen compartir quin és el pla de govern, com ho valen 
fer, justament per a poder parlar una a una amb tates les unitats que afecten a la 
colonia Castells. No per grups, no pel 239 no pel 241 sinó una a una, perqué la gent no 
es representa per altra gent, la gent té la seva realitat. Avui s'ha vist dos exemples ben 
clars: una senyora amb 80 anys no té la mateixa situació que el seu cosí de 20 anys i 
per tant tenen dret a explicar quina és la seva situació. Quan posen la emfasis en el 
procés no vol dir que aquesta recerca d'informació la volen fer només per la part 
jurídica sinó també entendre que la part humana aquí i en els processos de 
reallotjament són ben importants, i que per tant, l'abordatge que s'ha de fer i les 
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converses que s'han de mantenir una a una, s'han de cuidar, perqué la gent se sent 
maltractada. Són processos complicats en els quals no s'esta parlant de números, 
s'esta parlant de persones. Per tant, l'espai de trabada sera l'espai on es dira quin és el 
pla, que se'ls acompanyara, que aquestes seran les persones visibles o aquests seran 
els recursos que el districte posa a la vostra disposició. Aixo és el que es fara des 
d'habitatge i aixo és el que es fara des de les dif~rents arees de I'Ajuntament. No vol 
tornar a parlar de la mateixa Comissió de Seguiment on hi ha hagut una persona que 
ha tingut un atac al cor. S'han de cuidar els espais i també els processos. Per acabar, 
agraeix la confianga de que es pensi que en dos anys a més de respondre preguntes 
puguin resoldre els temes que porten enquistats des de fa quinze anys . pero, tot 1 aixo 
vota en contra perqué ho veu factible. 

La senyora Casanova agraeix que s'hagi permés arribar a un acord polític f 
compartir-ha amb un mandat de cara al gove·rn i per tant el govem ha de trabar una 
solució satisfactoria per aquests ve'ins i ve'ines afectades del carrer Entenga que és el 
que permetra complir-ho en dos anys que és el termini que esta establert d'acord amb 
el conveni signat entre tates les parts. Espera que comencin a treballar .aviat, que trobin 
la fórmula i espera també tenir notícies de que s'esta avan9ant i que s'esta alleujant el 
patiment d'~questes persones durant tants anys 

Amb els vots favorables del grup de CiU i del PP, i en contra del grup de la CUP, . 
ERC i BComú i les abstencions deis grups del PSC i de C's, el president declara 
aprovada la proposició del grup del PP següent: Instar al Govern del Districte a que 
completi el Pla Urbanístic de la Colonia Castel/s en un termini maxim de dos anys, 
trobant una solució satisfactoria per als veins i vei'nes afectades per expropiació o 
compensació, i dotant d'habitatge de protecció oficial a les zones establertes. 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

1. 	 CUP-PA: Que el Districte de les Corts expressi la seva solidaritat amb 
!'activista antifeixista Sergi Hernández i que insti a la Secció Desena de 
!'Audiencia Provincial que deixi sense efecte la seva condemna i no faci 
efectiu per tant el seu ingrés a presó. Que el Districte de les Corts faci arribar 
aquesta proposició al grup de suport en Sergi mitjan9ant l'entitat Alerta 
Solidaria. 

El president passa al següent punt de l'ordre del dia, indicant que només hi ha 
una proposició amb contingut de declaració institucional del grup de la CUP, que 
presenta el senyor Marc Faustino, que vol recordar la data del 12 d'octubre com de 
reivindicació anti-feixista i anti-racista i a més a més d'els setanta cinc anys de 
l'atusellament del president Lluís Companys. També vol recordar que a "casa nostra" hi 
ha persones perseguidas com !'activista Sergi Hernández. Recorda que la seva 
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proposta transaccionada séria: Que el Districte de les Corts expressi la seva so/idaritat 
amb totes les persones víctímes del racísme i el feixisme i en concret amb /'activista 
anti-feixista Sergi Hernández, que el 'dístricte de Les Corts faci arribar aquesta 
proposició a_l grup de suport al Sergi, mítjangant l'entitat Alerta solidaría. 

El president dóna la paraula al senyor Carlos Hornero del ~SC que diu que esta 
proposició de la CUP ha pesat per diferents períodes. Van presentar dos proposicions, 
o el que la Junta de Portaveus pensava que eren dos: una que era que el Districte de 
les Corts pugui expressar durant la Festa Majar del 2015 la seva solidaritat amb les 
persones for<;ades a fugir de les guerres, del feixisme com a les persones 
.repressaliades i se'ls doni la benvinguda al nostre país. Y una segona que és un cas 
concret d'un activista anti-feixista que és el Sergi Hemández i en el qual també se'ns 
insta a que se li doni suport mitjanyant l'entitat Alerta Solidaria. Tal i com ha quedat 
aquesta proposició, del grup de la CUP, no estan d'acord jaque no han tingut temps ni 
tan sois de veure la sentencia en un cas complicat. En el cas d'haver triat l'altra 
proposició sí que hagués votat a favor en solidaritat amb les persones for<;ades a sortir 
del seu país. 

A continuació el conseller d'ERC, senyor Jordi Castellana ql:Je vota a favor, peró 
amb un sí crític. Al districte de Les Corts entenen que és prioritari presentar coses que 
reverteixin als ve"ins i ve·ines de Les Corts, peró també és cert que qualsevol anti
feixista i qualsevol altra persona que hagi patit agressions de qualsevol tipus per culpa 
del racisme o del feixisme té la seva solidaritat i el seu suport. Peró no estan d val alió 
de dir que tothom és un violent i per tant, com que no podem acceptar aixó , votem a 
favor de la proposició de la CUP i desitja que aquest cas es resolgui. 

En tercer !loe, la consellera del grup del PP, senyora Míriam Casanova, intervé i 
diu que . la seva obligació com a consellers del Districte és donar resposta als 
problemas i les necessitats d'interes general deis verns i ve'ines de Les Corts. No esta 
d'acord ' amb proposicions que el que pretenen és polititzar la justicia . Ni al Districte ni a 
I'Ajuntament els correspon fer cap instancia a cap nivell del poder judicial per tal que 
canvií el sentit d'una sentencia que és d'un cas particular. Hem de pensar que només 
quan esta en joc !'interés general, per exemple els aldarulls de la via pública que 
acaben en destrosses, llavors sí que I'Ajuntament no només és que ha de presentar 
instancia, si no que a més a més ha de personar-se en la causa, no com el. que la CUP 
considera, que és quan s'ha de retirar malauradament al govern també. Tornant al cas 
particular que defensen, l'únic que els hi pot dir és que hi ha establert tot un 
procediment judicial en el que es poden anar presentant els recursos corresponents a 
les diferents instancies i si no s'aconsegueix canviar el sentit de la sentencia s'ha 
d'acatar, perqué les lleis i les sentencies estan fetes per tothom per igual. 
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El president cedeix la paraula al senyor Pau Guix del grup C's, que es manifesta 
totalment en contra de qualsevol manifestació de feixisme, racisme, totalitarisme o 
xenofobia que provoqui una respo~ta violenta. No obstant aixo, en aquest cas s'esta 
parlant del senyor Sergi Hernández com a un activista anti-feixista. A continuació 
llegeix una noticia que va ser publicada pel diari "El País" que va recollir la sentencia: " 
La audiencia provincial de Barcelona condenó ayer a dos años de priva~ión de libertad 
a dos jóvenes anti-fascistas que el 12 de octubre del 2011 agredieron a un j~ven neo
nazi a pedradas, patadas y botellazos. Fruto del incidente sufrió heridas de diferente 
consideración y tuvo que ser operado del cráneo. Los hechos se remontan al 12 de 
octubre de 2011 cuando los acusados se dirigieron hasta un local del Poblenou, dónde 
el partido fascista nacional había organizado un concierto. A las puertas del local 
protestaron por la presencia de miembros de formaciones de ultra-derecha. El tribunal 
asegura en su sentencia que una quincena de anti-fascistas arrojaron piedras y botellas 
de cristal contra la puerta del local. Uno de los ultras salió por la puerta y recibió como 
saludo diversas pedradas, botellazos y una patada en el trasero mientras los agresores 
gritaban "fuera fascistas de nuestras calles". Para el tribunal de la audiencia de 
Barcelona, los dos acusados, Rubén García y Sergi Hemández actuaron de manera 
violenta contra personas de un grupo ideológico contrario, utilizando además 
instrumentos lesivos a sabiendas de que con ellos se atentaba contra la integridad 
física. La. violencia expresada fue inusitada, gratuita y carente de cualquier justificación, 
concluye el tribunal". Després de llegir aixo, torna a manifestar-se en contra de 
qualsevol pensament totalitari sigui de dretes o d'esquerres, i lluitaran contra aquesta 
violencia, pero s'ha de deixar actuar a la justicia i no polititzar-la. Ningú s'ha de prendre 
la justícia pel seu compte. Per tant el seu vot és en contra. 

El senyor Matías Ramón, del grup de CiU, també voten en contra ja que, tot i 
estar en contra del feixisme, sí estan en contra de qualsevol moviment totalitari, 
d'esquerres, de dretes, feixista o anti-feixista. També hi estan en contra de tots aquells 
pensaments totalitaris que encara es continuen duent a terme a pa"isos de Sud
América. Per aixo el seu vot és en contra. Manifesta també que la política ha d'anar per 
un cantó i la justícia per un altre. Ningú pot jutjar aquesta persona, ho fara la justicia 
competent, i espera que la propera proposta no sigui en relació a una persona en 
concret que per altra banda no té cap relació amb aquest barri sinó es faci a favor 
d'aquella gent que esta patint en el segle XXI dictadures de qualsevol tipus, d'extrema 
dreta o d'extrema esquerra 

El president dóna la paraula al portaveu del grup del govern , senyor Albert Pérez 
que vota a favor de la proposta, era üna transacció amb el govern. Mostra la nostra 
solidaritat amb el Sergi Hernández, peró alhora també expressem tot el rebuig, un 
rebuig rotund i contundent a qualsevol tipus de violencia. 

Per últim, el senyor Marc Faustino vol afegir que desitja que el senyor Matias 
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Ramón no estigui massa emprenyat perla proposta. Per altra banda, hi ha hagut dos 
mil quatre ·cents corsencs que els han votat perqué representen una veu que mai 
s'havia sentit. En qualsevol cas saben que són minoría peró el fet de ten ir representació 
els dóna l'oportunitat de portar-ho a aquest espai pel seu debat, perqué ells puguin 
manifestar-se en contra i pel seu posicionament a favor. 1 vol recordar especialment 
que, malauradament, sembla que al Sergi Hernández, que no és ningú en aquest barri, 
fa temps que els companys i companyes de I'Ateneu popular de Les Corts, que -és una 
organització juvenil de !'esquerra independent!sta estan fent campanya. Fins i tot el van 
votar com a possible president de Consell de Districte. També vol recordar la figura 
d'en Guitlem Agulló qui tindria la seva edat ara mateix, peró malauradament, va morir el 
95 i era un jove militant de la seva organització Maulets. Organització que va néixer 
l'any 1989 a Valencia i Barcelona, per representar la unitat deis Pa"isos Catalans entre 
el jovent, i que va ser assassinat per uns joves neo-nazis. En Sergi Hernández és un 
jove activista i espera es pugui salvar de la presó. 

El president, per al·lusions li recorda al senyor Faustino que ell és el president de 
tots, deis independentistas, deis no independentistas, d'esquerres, de dretes, anti
feixistes ..... de tothom i, amb el voten contra deis grup PSC, PP, C's i CiU, i el vota 
favor d'ERC, BComú i la CUP, dóna com no aprovada la proposició segOent: Que el 
Districte de les Corts expressi la seva solidaritat amb totes les persones víctimes del 
racisme i el feixisme i en concret amb /'activista anti-feixista Sergi Hernández, ·que el 
districte de Les Corts faci arribar aquesta proposició al grup de suport al Sergi, 
mitjan~ant l'entitat Alerta solidaria. 

e) Precs 

1.- CIU: Que el Govern del Districte insti al Govern de la ciutat a executar amb 
caracter immediat la implantació de la quarta fase del desplegament de la 
Xarxa de Bus Ortogonal i, en especial, I'H4 de Zona Universitaria a Bon 
Pastor. 

El President dóna la paraula al conseller del grup municipal de CIU, el senyor 
Cristian Sais. Explica que el sentit del preces posar les persones al centre, parlar de 
participació i fer la vida més facil a les persones El prec va relacionat amb la 
paralització a partir de mitjans de juny de la xarxa de bus. L'Ajuntament de Barcelona 
va fer de la quarta fase del desplegament de la quarta xarxa de bus octogonal, que 
estava prevista comen9ar a funcionar el proper 15 d'octubre. El que no consideren 
adient és iniciar un altre procés participatiu amb els ve"ins a ti de tornar a determinar 
quina és la ubicació i el funcionament ·d'aquesta xarxa de bus. Aixó fa que en concret, 
la Hnia H4, que va de Zona universitaria a Bon Pastor, quedí paralitzada, sense 
funcionament, sense anuncí de data del procés participatiu i aixó va en detriment de les 
possibilitats de mobilitat tant deis ve"ins com de la immensa població universitaria que 
en fa ús d'aquesta línia. Per tant, ates aquests antecedents, el prec que es presenta al 
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govern és el següent: " Que ·el govern del Districte insti al govern de la ciutat a executar 
amb caracter immediat la implantació de la quarta fase del desplegament de la xarxa 
de bus octogonal i en especial de I'H4, que és de Zona universitaria a Bon Pastor". 
Dóna les gracias. 

U respon el Conseller Albert Pérez que determina que el desenvolupament per 
fases que va dissenyar !'anterior govern de la implantació de la xarxa octogonal, eren 
fases tan intermitents i tan dilatadas en el temps que van donar problemas en la 
implantació i en l'acceptació per part de la ciutadania, juntament amb desconfianc;a, i 
desajustas. Ha estat necessari fer un replantejament que passa per iniciar. un procés 
participatiu per analitzar la situació actual i la implantació. Al setembre es va iniciar el 
procés referit a les línies H4, 811 i 813. El govern municipal considera ineludible fer 
aquest procés participatiu de manera ·extensiva a tota la població usuaria, i aixo 
s'impulsa i coordina des de l'area de mobili~t de "Casa Gran". Pel que fa a la línia H4, 
que és la que afecta al Districte perqué ·passa per ell, les accions es faran en dos 
nivells, un primer nivel! amb usuaris directament implicats, amb diverses trobades al 
llarg d'aquest mes d'octubre per decidir conjuntament com s'ha d'impl~mtar 
efectivament aquesta línia. 1 un segon nivel! amb una trobada informativa de treball 
oberta a tothom que estigui disposat i vulgui participar. Es fara el dia 27 d'octubre en la 
seu del Districte, on es recolliran totes les aportacions, pro postes, etc. de ·la ciutadania. 
El procés en general tindra una durada de tres mesos i un cop finalitzat, esta previst 
desplac;ar les tres noves línies al gener del 2016. Per tant, s'entén com immediat el 
desenvolupament d'aquest procés, i per tant s'accepta el prec. 

El conseller Cristian Sais troba bé que s'accepti el prec. La única qOestió que es 
pregunta és que els hi preguntaran aquests ve't'ns que en el seu dia, quan es va 
dissenyar el pla i en concret aquesta línia, ja se'ls hi va preguntar i es va fer un procés 
participatiu, tant a nivel! de Consell de Barri com a nivel! ve'ins, per buscar la idone"itat. 
Una idone"itat de les línies de la xarxa octogonal que segons el govern han sigut 
intermitents pero que han sigut meridianament aprovades per la ciutadania. 

· El conseller Albert Pérez contesta que el que es fara és que· no es repeteixi el cas 
de I'H8, que després de fer la implantació i, amb tot el procés que es va dissenyar, es 
van haver de canviar les parades setanta vegades perqué no sap quins problemas hi 
havia . Aixo és el que es vol evitar. Ara s'han d'aturar, reflexionar, comentar tres mesos i 
al gener ja es fara de manera correcta. 

2.- PP: Que el Govern del Districte endegui immediatament el procés per aprovar 
un Pla de Mobilitat Integral del barrí de Pedralbes, amb especial atenció a les 
zones on es sítuen els centres educatius, de manera coordinada amb el 
Districte de Sarria-Sant Gervasi i que comptí amb el consens deis ve'ins, 
escotes, entitats i partits polítics. 
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El President dona la paraula al conseller del grup municipal del PP el senyor 
Xavier Cañigueral. Respondra també el senyor Albert Pérez. 

El conseller del grup municipal del PP, el senyor Xavier Cañigueral explica que 
es porta aquest prec al plenari del Districte, sobre un tema que possiblement és el 
principal problema que té ara mateix el barrí de· Pedralbes i que és el de mobilitat. És 
un tema que no és nou, ve de fa anys i anteriors govems hi han intentat posar solució. 
Han adoptat mesures concretes per determinadas zones, per determinats carrers, 
afavorir determinats mitjans de transport públic peró el problema continua a dia d'avui. 
Cada dia, a les zones d'entrada i sortida d'escoles, oficines i universitats hi ha 
embussos de transit, també retards en el transport públic, problemas d'aparcament a la 
zona per als ve"ins i també certa preocupació deis ve"ins per algunes iniciativas de 
!'anterior govern, com per exemple la instal-lació del carril bici, que no acaben de veure 
ciar i voldrien parlar-ne més profundament. Per aixó porten aquest prec que el que 
planteja és un visió global del barrí de Pedralbes, una visió general on vagin integradas 
tates les mesures concretes que poden dur-se a terme per millorar la mobilitat del barri. 
Aquestes mesures han d'anar orientadas a tots els mitjans de transport que operen al 
barrí, mitjans públics i mitjans privats i també mesures que tinguin en compte tates 
aquelles variables que afecten a la mobilitat, com per exemple de senyalització i 
visibilitat en determinats punts. S'esta parlant de presencia policial i d'enllumenat 
públic. Valen que aixó es faci de manera coordinada amb el Districte de Sarria-Sant 
Gervasi perqué consideren que es comparteix el mateix problema i molts carrers estan 
entre tots dos Districtes i també que es faci de manera consensuada amb 'els ve"ins, les 
.entitats, les escales i els partits polítics. 

El Conseller Albert Pérez explica que la mobilitat és un deis problemas més 
importants que afecta a la vida quotidiana deis habitants del Districte de la ciutat. És 
una evidencia. El que creu el govern és que no té sentit sectorialitzar o compartimentar 
la solució als problemes de mobilitat, perqué fa perdre una perspectiva més global i 
més amplia de quina és la situació. Creuen que cal afrontar els punts més conflictius 
del Districte amb les eines que correspongui peró des d'un punt de vista global de 
mobilitat del districte. Que a més, ha d'estar en relació amb la mobilitat general de la 
ciutat. Considera que un pla de mobilitat ha de passar per canviar la manera de com 
ens movem per la ciutat perqué la mobilitat deis ciutadans sigui més segura, més 
saludable, més sostenible. Ha de haver-hi un canvi en les jerarquies en els mitjans de 
comunicació que s'utilitza, prioritzant vianants, bicicletes, etc. Es parlava ara de la línia 
de I'H8, del treball que s'esta fent de revisió amb Guardia urbana, i del desgraciat 
accident de l'altre dia. Per tant, aquest prec el govern no· l'accepta. S'esta treballant en 
coses concretes i s'ha de treballar amb perspectiva global de districte i de ciutat. 
Emplaca a tots a treballar junts al llarg d'aquest mandat. 
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El conseller Xavier Cañigueral lamenta que no accepti el prec. Creu que el 
govem, hauria de parlar amb els ve"ins de la zona, que precisament estan reclamant 
una mesura d'aquestes característiques. Si es continua fent les coses com ara 
considera que no se'n sortiran i que si passen qualsevol matí per la zona de Pedralbes 
es trabaran que és un caos. 

El conseller Albert Pérez indica que coneixen el cas perfectament. S'ha parlat 
darrerament amb els ve'ins en diversas ocasions al llarg d'aquest inici de mandat. És un 
deis temes importants, de pes a Pedralbes i al conjunt del Districte i es valen tractar de 
manera globaL 

3. 	 PSC: Que el Govern del Oistricte, informi cada dos Consells Plenaris, de les 
actuacions que s'han realitzat des deis Serveis Socials del Districte, tant en 
serveis socials d'atenció primaria, com els programes vinculats als serveis 
d'atenció especialitzada, i lliuri la documentació per escrit a tots els grups 
· municipals del Districte. 

El president informa que el següent prec el presenta PSC i l'exposa el senyor 
Carlos Hornero i respon la regidora. 

· El conseller Carlos Hornero, del grup municipal del PSC explica que el que es vol 
és que en !'informe de la regidora, o on considerin convenient, presentin !'informe 
d'indicadors socials, ates que s'havia anunciat que es presentaría i no s'ha explicat. . 

La regidora accepta el prec. Recorda queja s'ha explicat el tema de reajustos _en 
l'lnstitut Municipal de Serveis Socials. Es lliurara un informe de les actuacions que 
realitzen els serveis socials del Districte, no només als consells i no només amb 
aquesta periodicitat, sinó que es pot compartir i penjar els informes deis serveis socials 
perqué són d'interés comú i parlen molt de la vida i de les necessitats i per tant ha 
d'estar compartit per poder ser analitzat per qualsevol ciutada o ciutadana. Per tant, 
s'accepta el prec i es propasa, a més penjar-ho a la web perqué estigui a l'abast i es 
pugui analitzar, portar al Consell de Districte per debatre sobre ell. 

El conseller Hornero ha dit que no accepta !'excusa de que no estava actualitzat, 
ni que serveis socials ha canviat el sistema pero com s'ha acceptat el prec ja tara el 
seguiment en els següents Consells de District~. 

La regidora contesta que sí que esta acceptat i constata que no li amaga 
informació sobre els serveis socials, ni aquesta és la seva intenció. 

4.- PSC: Que I'Ajuntament presentí el Projecte Basic de la tercera escala 
corresponent a la cantonada e/ Entenc;:a amb el el Montnegre en un termini 
maxim de tres mesas. 
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El President indica que el següent prec també és del PSC i es presentat per el 
senyor Carlos Hornero. Respon la regidora. 

El conseller Carlos Hornero, del grup municipal del PSC informa de que tots 
coneixen la situació de l'edifici de reallotjament UPB. El que pretén el prec és informar 
que en aquest edifici s'estan construint dos escales de les tres que conformen l'edifici i 
demanen que en un termini de tres mesos es pugui presentar el projecte basic de la 
tercera escala d'aquest edifici de reallotjament. 

La regidora comenta que I'Ajuntament no pot presentar un projecte que no té; 
que és un projecte que no és de titularitat de I'Ajuntament, que és de Utularitat de 
l'lncasol i per tant no s'esta redactant des del Districte. En tot cas, es demana o 
s'insistira pero el govern no es pot comprometre. Per tant, rebutja el prec perqué és 
impossible per la seva part complir el que s'esta demanant. 

El conseller Carlos Hornero considera que es podria prioritzar 1 avan(far els 
diners del Pla d'lnversions de I'Ajuntament per ter la tercera escala. 

5.- CUP-PA: Que la Comissió de Govern del Districte de les Corts impulsi un grup 
de treball amb l'objectiu d'elaborar un estudi de les vies públiques amb nom 
d'orígens monarquics, feixistes o racistas. Aquest grup de treball hauria 
d'estar format per persones, entitats i grups municipals que manifestessin el 
seu interés. 

El president informa que el següent prec el presenta la CUP i l'exposa el senyor 
Marc Faustino i respon el conseller Albert Pérez. 

El conseller Marc Faustino explica que el dia 21 de setembre de 2015 la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports va ter l'impuls de revisar i canviar els noms 
d'origen borbonic de diversos carrers. · Entén que el Districte de les Corts ja pot 
constituir un possible grup de treball que tractés aquests temes, que fes un llistat i que 
poguessin parlar les persones interessades, grups municipals 1 entitats que poguessin 
ter aquest treball per tal d'anar a la comissió de Nomenclator. 

El conseller Albert Pérez indica que s'accepta el prec i per tant des del govern del 
Districte i si així ho validen els ve"ins de les Corts, a través deis organs de govern i 
participació es constituiré un grup de treball per fer un mapa de les vies públiques amb 
noms d'origen monarquic o feixista o racista inadequat i aquesta proposta s'elevaria 
com correspon a la Comissió de Nomenclator, la qual elabora !'informe amb les 
propostes presentadas pel districte i, evidentment, es portarla aquí pel seu informe i 
aquesta comissió hauria de ter el seguiment de tot aquest procés fins a !'informe final 
del Districte. 

El conseller Marc Faustino agraeix a l'equip de govern l'acceptació del prec 
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6. 	 ERC-AM: Que el Govern del Districte es comprometí abans de la finalització 
de l'any 2015 a trabar una solució a aquesta situació que permeti als ve"ins i 
ve'ines del barri de la Merce de poder gaudir de connexió de banda ampla de 
qualitat i a comprometre's a implementar aquesta solució durant el primer 
trimestre de l'any 2016, per tal que a la finalització del mes de marc; de 2016 
tots els ve"ins i ve"ines del barri de la Merce puguin gaudir de connexió de 
banda ampla de qualitat. 

El president dóna la paraula al conseller senyor Jordi Castellana, del Gtup 
d'Esquerra Republicana Catalana. 

El conseller senyor Castellana dona les gracies al president senyor Francisco 
Sierra, i seguidament es refereix a la transacció de tetes les propostes i precs. El tema 
del prec és que el barri de la Merce, situat entre Pedralbes i !'Hospital St. Joan de Déu, 
no té una connexió de banda ampla de qualitat, dret reconegut pel Síndic de Greuges. 
Ha de ser en el segle XXI i en l'any 2015 una qüestió basica garantir que durant aquest 
any 2016, es doni solució a aquest tema abans del mes de marc;. El conseller senyor 
Castellana comenta que han transaccional per qüestions de viabilitat técnica, que sigui 
durant tot l'any 2016, que es doni solució a aquesta qüestió i poder garantir que els 
ve"ins de la Merce tinguin una connexió a Internet d'una qualitat acceptable. 

El president dóna la paraula al conseller de Barcelona en Comú senyor Albert 
Pérez, el qual li dóna les gracies i es refere.ix al prec dient que el mercat de les 
telecomunicacions esta liberalitzat i qu~ correspon a les operadores satisfer les 
·demandes de servei. Les competencies deis ajuntaments són molt limitadas, perqué 
recauen administrativament en el Ministerid'lndústria. El problema del barri de la Merce 
és de difícil solució jaque les companyies privades no tenen un marge de benefici que 
els sigui atractiu. Com a distncte i com ajuntament, s'han de fer les actuacions factibles 
per solucionar aquest problema. S' ha d'estudiar si es preveu dotar d'infraestructures en 
un projecte de Pla d'lnversions Municipals aquesta zona i donar resposta positiva a 
aquest prec al més aviat possible. Pero en tot cas hi ha un Pla d'lnversió Municipal i 
també el procés del Pla d'Actuació del Districte. El conseller senyor Pérez accepta el 
prec amb aquesta contextualització. 

El president explica que el següent prec també és del grup d'ERC i que se 
substanciara amb la pregunta que planteja el grup de CiU i que figura com a primera 
pregunta en l'ordre del dia i que es refereix al tema deis refugiats i projecte de "ciutat 
refugi". El president cedeix la paraula al conseller senyor Jordi Castellana. 

7. 	 ERC-AM: Que el Districte de les Corts enceti un procés rapid de trobades amb 
entitats perqué aquestes es puguin implicar en l'acollida de les persones 
refugiadas amb el suport economic, tecnic i de qualsevol índole necessari per 
part del Districte de les Corts i siguin agent actiu per tal de garantir que 
aquestes persones puguin aprofitar l'estada per viure una experiencia 

http:refere.ix
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associativa que serveixi per a generar dinamiques de cooperació i intercanvr 
entre les persones refugiadas i els membres deles entitats del Districte. 

El conseller senyor Jordi Castellana dóna les gracies pel s~u torn de paraula al 
president senyor Francisco Sierra i manifesta que el govern de la ciutat va presentar 
una mesura de govern, acollida amb satisfacció per altres grups municipals i per la 
ciutadania de Barcelona. El que es volia és que Barcelona torni a tenir aquest esperit 
que va tenir amb la guerra de Bosnia en el districte onze, de projectes de cooperació 
amb la ciutat de Sarajevo. Agafar aquesta idea i convertir Barcelona en una ciutat 
d'acollida amb tots els refugiats i refugiadas de la guerra de Siria que s'han vist obligats 
a marxar de casa seva i a despla<;ar-se a Europa. 61 conseller senyor Castellana 
propasa que un cap aquestes persones tinguin l'allotjament, la salut i l'educació 
garantits, com a drets basics, aquestes persones tindrien que tenir l'oportunitat de 
gaudir d'una ciutat més plena, poder participar amb les éntitats del districte i que 
aquestes també puguin generar dinamiques de cooperació i d'intercanvi cultural amb 
aquestes persones vingudes per aquesta circumstancia tan nefasta com és la guerra 
de Siria. 

El president senyor Francisco Sierra agraeix la intervenció al conseller senyor 
Jordi Castellana i dóna la paraula al conseller senyor Cristian Sáez per formular la 
pregunta. 

El conseller senyor Cristian Sáez dóna les gracies pel torn de paraula al president 
senyor Francisco Sierra i comenta que la pregunta que formulava esta relacionada amb 
la mesura de govern presentada i aprovada per l'alcaldia el passat 28 de setembre, 
denominada ~~Barcelona, Ciutat Refugi". En primer lloc, felicita per mantehir l'esperit 
solidari de la ciutat, que ve de lluny i s'ha mantingut durant tot aquest temps, convertint 
a Barcelona en un referent e.n la solidaritat i en la cooperació. 1 per tant, explica que 
aquesta mesura preveu una dotació pressupostaria de 10.5 milions d'euros i que esta 
pendent d'al·legacions i de l'aprovació definitiva. La pregunta que planteja és: "Quin 
paper esta previst que jugui el districte, entitats i ve"ins de les Corts? 1 quins recursos, 
tant humans, materials i económics s'hi destinaran?" 

El president senyor Francisco Sierra dóna les gracias i dóna la paraula per 
respondre la pregunta i per acceptar o rebutjar el prec al conseller senyor Albert Pérez. 

El conseller senyor Albert Pérez dóna les gracies al president senyor Francisco 
Sierra i comenta que accepta el prec i l'explicació a la resposta , ja que van 
absolutament lligats. Tal com es va explicar el passat dia 2 d'octubre en el Plenari 
ordinari de I'Ajuntament, aquesta mesura, "Barcelona, Ciutat Refugi", recull la voluntat 
de preparar i assistir a persones refugiadas, proveint-Jes deis serveis necessaris, 
garantint-ne els drets, etc. Recorda que tots els grups estan d'acord i per aixó es felicita 
del fet, perqué aquest acord i aquest pla funcionara només si es converteix en un 
projecte de ciutat en el que intervinguin tots els grups municipals, les entitats expertes i 
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els ve'ins i ve'ines de tots i cadascun deis districtes. Informa que la mesura de govem es 
divideix en diferents fases, amb accions puntuals diferents per cadascuna d'elles. En 
l'actualitat s'esta en una fase inicial, la fase d'acollida inicial. Aquesta fase és molt 
especialitzada i per aquest motiu s'ha creat un equip i un pla específic. Aquest pla ja té 
una dotació pressupostaria específica i no necessita ser complementada. Tot aixo en 
fases posteriors, una vegada el refugiats estiguin vivint. a la ciutat el paper deis 
districtes sera fonamental i aquí entra l'acceptació del prec, jaque cal reactivar totes les 
xarxes d'acollida, d'inclusió i de suport local. Les entitats hauran de tenir, obviament, un 
paper rellevant a l'hora de facilitar aquest pro~s d'assentament del territori del districte 
a aquestes persones nou vingudes i a més que han arribat amb aquesta situació tan 
absolutament dramatica. 1 en aquest sentit, dins del pla "Barcelona, Ciutat Refugi" hi 
haura la figura d'un coordinador de voluntariat en la qual es podra establir una relació 
directa des deis districtes. Pero insisteix que aixo és una segona fase i ara s'esta 
treballant a nivel! de ciutat. 

El conseller Cristian Sais vol aclarir un aspecte. Pregunta si els 10.5 milions 
previstos .a la mesura es repartiran en tots els districtes de la ciutat en el moment que 
es tingui coneixement de quin contingent arriba. Volia aclarir quines previsions hi ha en 
relació al pr~ssupost que se li assignara al Districte de les Corts. 

El conseller Albert Pérez respon que no acaba d'entendre la pregunta. Pregunta si 
es refereix a si es fa una transferencia des de "Casa Gran" per gestionar-ha o als 
districtes. 

El conseller Cristían Sais contesta que a partir de que es parla d'una xifra inicial 
de 1 0.5milons el que pregunta es quina dotació pressupostaria esta prevista que se li 
atorgui al Districte de Les Corts. 

El conseller Albert Pérez explica que es difícil de saber si encara no se sap 
quanta gent esta arribant al Districte de Les Corts, ni quan ni amb quines condicions. 
Indica que és molt difícil de ter aquesta valoració en aquest moment. · 

El President dona la paraula a la consellera del grup municipal del PP, · la 
senyora Míriam Casanova. 

8.- PP: Que el Govern del Districte es comprometí a que tots els nens i nenes de 
menys de tres anys de Les Corts puguin accedir a una pla~ d'escola bressol 
de qualitat i d'acord amb el preu públic el proxim curs 2015-16. 

La consellera Míriam Casanova explica que en el Districte de les Corts hi ha una 
clara mancanc;a de places a les escotes bressol. Té les dades que li han facilitat les 
quatre escales. bressol públiques del Districte i només es centren en els nens més 
petits, els que han nascut entre gener i marc; del 2015 , només en aquells tres mesos 
perqué són els que poden optar · a la preinscripció i per tant entrar en el curs. Resulta 
que hi ha més de quaranta nens, més de quaranta nadons que no poden accedir a una 
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plac;a d'escola bressol aquí al Districte. Parla solament deis més petits i els nascuts 
entre gener i marc;, és a dir, que s'afegeix els que són més grans d'un any, els que 
estan entre dos i tres es poden comptar quantes places realment no n'hi ha , no es 
poden cobrir aquestes places. Els professionals de les escales bressol del Districte han 
de dir als pares que malauradament els seus fills no tenen plac;a a l'escola. Per fer-ho 
els hi ensenyen un full i els diuen "miri, ens sap greu pero sí que hi ha plac;a a Nou 
Barris, poden anar a Nou barris, hi ha dos escales que tenen places sobrants, poden 
anar a Horta-Guinardó que n'hi ha quatre, a Sants-Montju'lc o a Sant Andreu, pero a les 
Corts cap". Pero aquest fet no és nou, tots saben que al districte de les Corts és i 
sempre ha estat deficitari a l'hora de cobrir la demanda de places d'escola bressol. Per 
tant, any rere any s'esta vulnerant el dret a l'educació deis mes petits del Districte de 
les Corts perqué en molts casos els pares no tenen l'opció de portar els nens a l'escola 
privada, perqué l'escola privada no té preu públic i costa el doble que l'escola pública. 
Per tant, s'esta parlant d'un cos del voltant deis 600€ al mes. Explica que el que fan 
moltes joves famílies aquí al Districte es demanar als avis i les avíes que cuidin deis 
nets, quan en molts casos estan els avis perqué els cuidin a ells. A més s'esta fent un 
greuge comparatiu perqué són famílies que moltes vegades viuen a la mateixa escala i 
resulta que uns tenen la sort de que poden anar i els altres no. 1són famílies que estan 
fent un gran esfon;, perqué suporten un cos de vida més alt, paguen més impostas i no 
reben aquest servei tan necessari, vulnerant el dret a l'educació deis seus fills i per aixo 
demana que el curs vinent tots els petits del districte de les Corts tinguin garantida una 
plac;a d'escola bressol de qualitat i amb un preu públic o bonificat. 

El conseller Albert Pérez contesta que presenten un prec en el que demanen 
que es pugui accedir.a una plac;a d'escola bressol de qualitat amb preu públic el proxim 
curs 2015-2016. Entén que la informació és de cara al curs vinent. Hi ha una demanda 
desatesa a escoles bressol municipals de dos-centes places, en global als tres nivells 
del 0-3 anys. No es tenen dades d'escoles privades, les dades que es tenen de I'IDEB 
són d'escoles públiques. Informa que el govern del districte en l'ús de les seves 
competéncies, treballara per corregir el desequilibri entre la demanda i !'oferta de 
places d'escoles bressol pública, en l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal, del Pla 
d'lnversions Municipal i del Pla d'Actuació del Districte. Es concretara un pla de 
construcció de noves escales bressol públiques i de qualitat, amb l'objectiu de reduir 
aquesta demanda no atesa, pero recorda que la diferencia entre les escales bressol 

·que es van projectar i construir en el mandat 2007-2011 i les que es van fer en el darrer 
mandat, amb el govern de CIU i el suport del grup municipal del PP, va ser una frenada 
absoluta en la construcció d'escoles bressol públiques i en la política de dotar 
economicament aquestes escales. Recorda que la Generalitat ha retallat fins a zero 
aquesta aportació amb el suport del PP. Per tant, li resulta cUriós que presentin aquest 
prec quan han col·laborat en un intent de que els professionals de les escales bressol, 
com bé discutien en aquest mate ix plenari, han anunciat el desmantellament d'un 
model d'éxit com era la xarxa d'escoles bressol públiques municipals de Barcelona . 
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lntent de desmantellament no només económic, sinó que amb la Llei d'educació que va 
fer el ministre Wert, considera !'etapa O a 3 una etapa assistencial, de tenir un garatge 
de criaturas i no una etapa plenament educativa. Per tant, la seva acció de govern en 
aquest sentit sorgeix directament de les "marees grogues" en defensa de l'educació 
pública, de la plataforma 0-3 escales bressol indignadas, a les quals som absolutament 
properes. Entenen l'educació 0-3 com un servei públic i plenament educatiu i que s'ha 
de basar i s'ha de centrar en el sector públic. L'escola 0-3 no esta concertada perqué 
no la consideren sector educatiu en la llei que van aprovar. Per tant, evidentment el 
prec tal i com esta formulat no l'accepten. 

d)Preguntes 

1.- CIU: Quin paper esta previst que hi juguin el Districte, entitats i ve"ins de les 
Corts davant l'anunci per part de I'Aicaldessa de Barcelona, en data 28 de 
setembre, de la Mesura de Govern denominada "Barcelona, Ciutat Refugi"? 
Quins recursos tant humans, materials i económics s'hi destinaran?. 

El president recorda que ja s'ha contestat i acumula amb el prec d'ERC, per 
aquest moti u passa a la segona pregunta l dóna la paraula al conseller de la CUP, el 
senyor Marc Faustino. 

2.- CUP-PA: Quines són les actuacions que aquesta Comissió de Govem 
realitzara per garantir que les persones que habiten els edificis del carrer 
Enten9a 239 i 242 continu"in residint en les seves finques?. 

El conseller Marc Faustino, del grup municipal de la Cup llegeix directament la 
pregunta: Quines són les actuacions que aquesta comissió de govern realitzara per 
garantir que les persones que eviten als edificis del carrer Enten<fa 239 i 241 continu"in . 
residint a les seves finques? 

La regidora contesta que seria una falta de responsabilitat amb tot el que s'ha 
explicat en el Consell i s'ha debatut donar per fet, com fa la pregunta, que es fara, que 
es prendra aquesta decisió. Per tant, apel·la a tetes les decisions anteriors, al procés 
participatiu per tomar a entornar aquesta pregunta amb tota la informació del 
diagnóstic. 

El conseller Marc Faustino agraeix a la regidora la seva re~posta. Informa que té 
molles ganes i interés en que el tema de l'espai de trabada del dia 26 d'octubre perqué 
es comen(fa a treballar amb el tema de la colonia i podem trabar solucions per tetes les 
parts implicad es i per tetes les persones. Dóna les gracies . . 

El president dóna la paraula en la tercera pregunta al conseller del grup 
municipal de C's, el senyor German Prado. 
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3.- C's: Quina ha estat la inversió al darrer mandat, ja sigui des de I'Ajuntament o 
des del Districte , en construcció d'equipaments esportius públics? Quina 
previsió d'inversió hi ha per aquest mandat? Quins són els projectes que 
pensa dur a terme o propasar el Govern? 

El conseller Germán Prado explica que existeix una falta d'inversió i que hi ha una 
carencia respecte a altres districtes per part del Districte de les Corts sobre 
equipaments en general. En aquest cas volen preguntar concretament pels 
equipaments esportius, i per aixó fa la pregunta següent: Quina ha estat la inversió al 
darrer mandat, ja sigui des de I'Ajuntament o des del Districte , en construcció 
d'equipaments esportius públics? Quina previsió d'inversió hi ha per aquest mandat? 
Quins són els projectes que pensa dur a terrne o propasar el Govem? 

El conseller Albert Pérez respon indicant que, pel que fa dades de l'lnstitut 
Barcelona Esports respecte al districte de Les Corts durant el darrer mandat, s'han fet 
aquestes despeses en construcció d'equipaments esportius públics: Pare Esportiu Urba 
als Jardins d'Áurea Cuadrado per import de 625.718,70€; el circuit esportiu perla gent 
gran i persones amb mobilitat redu"ida als Jardins Josep Montés per import de 
16.228,52€ ; millares a la pista poliesportiva de Les Corts, amb tancament, grades, etc, 
per import de 26.996.61€. Comunica que els hi passara les dades. Pel que fa a les 
previsions per aquest mandat, i per el que fa a projectes s'esta a !'espera de 
l'elaboració del Pla d' lnversions Municipal i del Pla d'Actuació Municipal a nivell de 
ciutat i del Pla d'Actuació de Districte. Es vol fer de manera participativa recollint les 
demandes, basicament les pro postes deis ciutadans de Les Corts. Els criteris prioritaris 
que té el govern sobre equipaments esportiús són el de proximitat, accessibilitat i 
sobretot d'alta rentabilitat social, tant en distribució de preus com en territori, amb una 
línia inclusiva molt potent. 

El conseller Gerrnan Prado entenc que donar aquestes dades en l'inici del mandat 
és complicat. Indica que estan atents perqué el districte de les Corts té moltes 
instal·lacions de titularitat privada pero li falten de titularitat pública. Dóna les gracies. 

El president dóna la paraula en la quarta pregunta al conseller del grup municipal 
de C's, el senyor German Prado 

4.- C's: Quants habitatges de protecció o de lloguer social de titularitat pública hi 
ha al Districte de les Corts a disposició de persones amb dificultats 
economiques? Té el Govern propostes o previsió de oferir-ne de nous aquest 
mandat? Quines seran les prioritats i criteris aplicables a l'hora de concedir
los? 

http:26.996.61
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El conseller German Prado, del grup municipal de C's va directament a la 
pregunta: Quants habitatges de protecció o de lloguer social de titularitat pública hi ha 
al Districte de les Corts a disposició de persones amb dificultats economiques? Té el 
Govern propostes o previsió de oferir-ne de nous aquest mandat? Quines seran les 
prioritats i criteris aplicables a !'hora de concedir-los? 

El conseller Albert Pérez explica que pel que fa a la primera pregunta, ara el 
Districte de les Corts, a dia d'avui, compta amb cent noranta-quatre habitatges de 
lloguer protegits deis quals seixanta-quatre han estat destinats a lloguer social. Explicita 
que també les dades les passaran per escrit per facilitar-les la feina. Pel que fa la 
segona pregunta i a l'espera de l'elaboració conjunta del Pla d'Actuació Municipal i del 
Pla d'Actuació de Districte, del Pla d'Actuació Municipal a la ciutat i del Pla d'Actuació 
de Districte al districte, cal remarcar que resulta estrany esta parlant de previsions o 
propostes sense que no hagin tant sois iniciat l'esmentat procés participatiu. En áquest 
sentit podem suposar que l'habitatge és una de les línies prioritarias de BComú, que 
considera imprescindible fer un canvi de rumb i dedicar tates les competéncies i el 
maxim de recursos de I'Ajuntament per garantir el dret a l'habitatge. En relació a la 
tercera pregunta sobre prioritats i criteris, explica que els habitatges de protecció oficial 
de titularitat pública, en el cas que no es destinin a reallotjament, es destinen a 
eme,rgéncia social, a persones que perden el seu habitatge, o bé s'adjudiquen a 
persones adscritas a un registre de sol·licitud d'habitatge protegit. En les dues 
situacions, els criteris i prioritats són els previstos en el reglament per l'adjudicació 
d'habitatges per emergéncies social pel dret a l'habitatge i en el reglament de 
sol-licitants d'habitatge de protecció oficial respectivament. 

e) $eguiment Proposicions 1Declaracions de Grups 

No existeixen. 

F. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

BComú-E.- Declaració Institucional d'adhesió a la Declaració Internacional 
sobre Salut Mental Juvenil. 

El President informa que hi ha una declaració institucional presentada per part 
de BComú i que ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups municipals,. Informa 
que sera llegida, només la part declaratoria, per part del conseller Albert Pérez. 

El conseller Albert Pérez, de BComú explica que aquesta declaració s'ha 
treballat amb la gent del Centre d'Higiene Mental de Les Corts. Informa que van 
demanar al govern el suport a la celebració de la Setmana de la Salut Mental, que faran 
el proper novembre. El govern va estar d'acord pero va pensar que seria interessant 
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aconseguir el suport institucional del conjunt del Consell de Districte. Explica que li 
satisfa moltíssim i considera que és una manera fantastica d'acabar aquest primer 
Consell de Districte, amb unitat amb un tema com aquest. Llegeix el text que constara 
en l'acte i que es la part declaratoria que diu textualment:" El Dístrícte de les Corts 
s'adhereix a la declaració internacional de Salut Mental Juvenil i instara a I'Ajuntament 
de Barcelona perque així mateix ho faci. El Districte de les Corts es compromet a 
continuar treballant i a aprofundir en la col·laboració amb entitats que s'ocupen de la 
salut mental juvenil i a dohar-los·tot el seu suport í el Dístrícte de les Corts se suma a la 
celebració de la setmana de la salutjove a Les_ Corts, del9 a/14 de novembre de 2015" 

Un cop finalitzats els temes a tractar de l'ordre del dia, el president, essent les 
11 ,20 h, dóna per canelos el plenari i obre el torn d'intervencions de les persones 
assistents a la sala que desitgen participar, tot recollint el nom de cinc persones. 

Primerament, dóna la paraula a la senyora Anna Ramon que demana que per el 
proper Consell de Districte es posin unes ampolles d'aigua. Dona la raó al senyor que 
ha parlat ae la residencia de Montnegre perqué ·considera que fa molts anys que 
aquesta residenCia ha perdut tota la qualitat que tenia. Era una residencia preciosa i la 
veritat és que la calefacció esta malament, el servei molt malament, tot molt malament. 
Explica que ha tingut una persona també dintre que ja és marta i es queixava molt del 
menjar i del tracte. Era una persona que ara faria 101 anys, pero ara ja no está Pero sí 
que és veritat que s'ha de mirar aquesta residencia amb lupa perqué no hi ha dret. A 
les Corts falten quatre residencies, entre elles les del carrer Benavent. A Bacardí hi ha 
un jardí molt maco, que alla juguen els nanas, pero en recorda que alla va una 
residencia. S'anomena com "la senyora de la residencia". Després es dirigeix a un 
conseller per dir-li que no entén on viu perqué ha comentat que ell no té problemes 
amb el Barc{a. Diu que en el seu barri al carrer Felipe de Paz i han hagut morts. És una 
pena i comenta que es· posaría a plorar, perqué li fa malta rabia perqué estem parlant 
d'una entitat que té molta forc;:a, més que els ve"ins, i considera que no hi ha dret. Indica 
que si es va a parlar amb els ve"ins, la meitat d'ells li diran que esta molt bé, perqué no 
valen veure més alla, perqué són uns colors els que manen, no un barri. Que baixin des 
de Caries 111 fins Riera Blanca i sapiguen el que hi ha, Travessera de Les Corts, 
Avinguda Madrid. Explica que a Felipe de Paz tenen quatre o cinc bars, amb bengalas 
que hi ha alla tirades, amb pixums, amb ampolles, amb gent que beu. Considera que 
no hi ha dret. Ella tota la seva vida ha sigut del Barc;:a, pero indica que no hi ha dret, 
que vagin un dia de partit i vegin com esta el barrí. En el número 96 fa tres mesas, a 
una senyora de 80 i pico d'anys la van tenir de treure en brayos per poder aconseguir 
que se l'emportes una ambulancia perqué hi havien quatre motos a sobre de la vorera, 
quatre rengleres que no deixaven passar. En els números 96, 94, 92, · 86, i en tota 
aquella vorera que és tan ample com es permeten, quatre rengleres de motos no 
poden sortir de casa. Respecte al tema de les targetes no sap si funcionara pero sí que 
és veritat que s'han de prendre mesures. Encara que no te queixa de la Guardia 
Urbana, estan al carrer de la Maternitat tallant el transit perqué la gÉmt que va al camp 
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del Bar9a pugui entrar tranquil-lament i els ve'lns no poden sortir de casa. S'ha de 
buscar un solució perqué els ve"ins puguin entrar i sortir de casa seva. Recorda que és 
un barrí molt bo, gens conflictiu pero amb el Bar(fa pensa que tenen les de perdre. No 
sap. si ha servit d'alguna cosa la seva exposició pero dóna les gracies per haver-la 
escoltat. 

El segon en parlar és el senyor Josep Maria Godia que ve en representació del 
petit comerCf. Dona la benvinguda als nous i ben retrobats els deis altres mandats. 
Troba faltar el sentir parlar de comerCf i de civisme. El petit comerCf com a eix 
vertebrador de la ciutat i com un element bastant fonamental pel desenvolupament del 
Districte. Del civisme en relació a una guerra que no sap si esta perduda o no pero és 
la de la confusió entre la brutícia i l'art urba, es refereix als grafits, concretament, no als 
grafits artístics sinó als "tags", a les firmes, al embrutar per embrutar. Pensa que els 
grafits, és un problema cívic i economic important per la ciutat. O sigui, per una banda, 
pintar una persia_na "!lisa que ~s el ·que de mana paisatge urba costa uns diners als 
comerciants. Al cap de dos dies estan completament brutes. Si hi hagués la forma de 
canviar aquest criteri ell coneix molts comerciants, ell el primer, que cediria les seves 
persianes perqué es fessin un grafits artístic, perqué es fes art urba, pero que 
l'embrutin i que li costa calers. Li sembla moit malament. Fa una pregunta com a 
vicepresident del Consell de Barri de les Corts. Qué passara amb els consells de barrí? 
L'últim mandat va ser bastant testimonial el tema del Consell de Barri. Considera que 
s'esta parlant de la participació ciutadana quan ja es tenen instruments per fer-Ia. Dóna 
les gracies. 

En tercer lloc la senyora Adela Agelet de I'Associació de Ve"ins de les Corts. 
Afegeix uns detalls molt concrets respecte el tema de Colonia Castells. Subscriu el que 
s'ha dit fins ara. Pregu'1ta que si en aquesta cooperativa de dinamització de la que s'ha 
parlat, s~intentara dinamitzar l'espai. En la Colonia durant tata la seva evolució s'ha 
estat lluitant per mantenir un caliu urba dintre del que ha sigut tata la transformació 
perqué els primers enderrocs van ser molt durs de suportar. S'havia aconseguit una 
mica d'amabilitat en l'espai i en aquests moments torna a pesar la gravetat de la ferida 
aquesta. Hi ha dos edificis nous pero és com si haguessin carregat la mínima 
estructura que teníem. Per tant, creu que és en aquests moments és indispensable 
recuperar el que queda d'espai urba no ocupat i fer-Io compatible amb la convivencia 
deis ve'ins. Recorda que el projecte de la colonia tenia en el seu disseny una guardería. 
Una guardería perqué s'entenia que era un espai on vindria a viure malta gent nova i 
per tant era un element d'alguna manera quasi indiscutible com a necessitat. A més no 
solament vindrien nens petits sinó que aquests nens petits es farien grans. S'ha de 
parlar deis equipaments, del pla d'equipaments, pero quan es parli de la Colonia s'ha 
de fer amb visió de futur d'aquest equipament. La segona qüestió és la Comissió soci
sanitaria sobre la que vol afegir una puntuació. Sempre s'ha dit que des del Districte no 
és pot fer res, ella creu que en el districte, en la mesura que representa una forma 
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d'organització de petita ciutat, totes les representacions del Districte són molt valuoses. 
S'ha tingut !'experiencia d'estar presents en les comissions de funcionament de la 
propia residencia, les comissions internes, i tenir un delegat del Districte significa tenir 
una presencia, tenir una informació directa i per tant obrir una porta molt important a 
aportar-hi no només control sinó també iniciativas. Per tant, considera que s'ha de 
veure que el tem~ soci-sanitari és una qüestió que no solament atenen altres Emtitats, 
sinó també el Di'stricte des de la proximitat. L'altra qüestió és que les Comissio~s de 
Treball han agrupat molts temes. Demanaria que, al més aviat possible, es despleguin 
per veure "en quin terreny ens moure'm", la participació en quin terreny es mourá Els 
consells de barrí tenen un sentit pero és que després hi havia les comissions de treball, 
que t'hi. afegies des de la proximitat i pensa que eren molt útils. Pensa que ara tots els 
temes estan molt agrupats, per tant, el desplegament" és urgent, en el sentit de no 
demorar més que cada tema es pugui tractar davant la taula i davant d'uns papers. 
Dóna les gracias. 

En quart lloc es presenta el senyor Pau Fusté. Es veí i viu a la Colonia Castells, 
en concret a la plac;a del Carme. Vol que tirin a terra els edificis alts perqué s'esta 
replantejant tot un PERI i si es replanteja ell tampoc vol aixo, que tirin casa seva. Ell viu 
en una casa de planta baixa, i considera que ningú li donara més qualitat de vida que 
viure en aquesta casa de planta baixa. Indica que l'últim regidor no tenia sensibilitat 
perqué va ha anar a casa seva i li va dir que pel cap baix perdria 60.000€, per una 
decisió seva. Demana una entrevista amb la regidora de districte. Vol dialeg peró 
l'urbanisme té uns temps i s'han dilatat molt, 15-20 anys. Perqué ciar, esta molt bé els 
temps llargs pero mentrestant ell no pot fer obres a casa seva,. perqué són obres 
majors. Es pregunta si dialeg vol dir allargar els terminis i si s'ha · tingut en compte 
aquesta qüestió. Es queixa de que només s'ha parlat amb els ve"ins deis blocs alts i 
sol·licita que es vagi a veure els altres. Explica que vol que tirin els edificis alts a-terra 
perqué quan va anar-hi el senyor Clos i els hi va ter la proposta aquesta, aquests 
senyors van callar. Ell va demanar a I'Associació de Ve"ins que tallessin Entenc;a i no ho 
van fer. Es van rentar les mans. Segueix indicant que ara que els hi toca protesten. Es 
pregunta on esta la solidaritat. Respecte als pressupostos, pensa que s'haurien 
d'aplicar les contribucions especials pero diu que el seu grup les va abolir. Considera 
que quan a una persona li fan unes obres i té una millora, aquesta millora li reverteix a 
ell que és una plusvalua i, per tant, aquesta persona hauria de pagar alguna cosa. Posa 
com exemple el cobriment de Gran via Caries 111 pel soroll. Contribucions especials: O. 
Colonia Castells que es tara? Es considera perjudicat perqué amb ell com a propietari, 
!'expropiaran i només li donaran un pis amb el que perdra diners. Es pregu~ta quina 
plusvalua tindra? A més pensa que els dos anys previstos no són factibles, entre fer 
declaració de béns i drets es complira el termini. S'han d'edificar com a mínim tres 
blocs. Considera que és una posició irreal. 

En cinque lloc, el senyor Joan Hernández que parla en nom de la coordinadora 
de Mejía Lequerica, que es va fundar fa vint-i-cinc anys. Aquesta coordinadora va 
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entregar a I'Ajuntament fa vint-i-cinc anys dos mil dos cantes firmes de tota la gent del 
carrer. En les últimes eleccions de I'Ajuntament van entregar a tots els partits un 
document amb el qual posaven tates les seves demandes col·locades al dia a la última 
versió. Han passat quasi uns cinc mesas i no han rebut cap contestació. El que vol es 
que Ji contestin. Recorda a la regidora que hi ha uns ve"lns que fan una feina i que la 
porten al Districte. Indica que aquesta comunicació és bona i és útil per I'Ajuntament. 
Demana que contestin i que es puguin entrevistar perdonar les solucions al Districte. 
Sobre el tema dos coses que sí que són importants amb aixó del Bar~a. El que 
considera que no pot ser és que a les 22 h de la nit d'un dia laborable facin proves 
sobre so i que es truqui a Guardia urbana, i resulta que tenen permís del Districte. 
Truques al districte i et diuen que no tenen permís. 1 ciar la gent se n'ha d'anar a 
treballar i estan fins les 12 h. El volum sense gent en un estadi no és el mateix que 
quan l'estadi esta pie. 1 després un altre problema és que la Guardia Urbana del 
Districte ha rebut l'ordre, en l'últim any, de no deixar passar els ve"ins fins que acabi el 
partit. Aixó s'ha de solucionar. 1el segon problema que hi ha amb aixó del Bar~ és que 
amb les tendes i els bars la gent no passa perles voreres, passa pel carrer. Indica 
que el pla de mobilitat preveu que la gent que hagi d' anar pel carrer for~sament no 
tingui perill que passin els cotxes. Que no es pugui aparcar a tot arreu i els vehicles 
públics no puguin entrar i que no desvi"in els cotxes per carrer Lequerica perqué és un 
coll d'ampolla i després els cotxes no poden sortir. Tates aquestes coses són del qué 
voldrien parlar amb el districte, buscar solucions i que comptin una mica amb els ve"lns. 

1 sense més assumptes per tractar que els que compasen l'ordre del dia; el 
president aixeca la sessió a les 23,45 hores del mateix dia, el contingut de la qua! 
certifico. 

Vist-i-plau 

El regidor president del La secretaria 

Consell del Districte. 

Francisco Sierra López 
Meritxell Cusí i Pérez 
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Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
PI. Comas, 18, 1r 
08028 Barcelona 
93 291 64 DO 
seiVeisjuridicslescorts@bcn.cat 
www.bcn.cat/lescorts 

DESPATX D'OFICI FEBRER-AGOST 2015 

Restar assabentats deis temes següents: 

a) 1 Resolucions corresponents als mesos de febrera agost de 2015: 

Concepte Quantitat 

AHegacions a infraccions d'ordenances 9 
Cessió de vial 5 
Devolució ingressos indeguts 4 
Execució sentencia 4 
Llicéncies ambientals 5 
Llicéncies d'obertura d'activitats 19 

Llicéncies d'obres 42 
Llicéncies d'ocupació de via pública 729 

Llicéncies gua! 52 
Llicéncies relatives al paisatge urba (publicitat) 1 

Recurs de reposició 1 

Recursos de revisió 2 
Requeriment de documentació 2 

Responsabilitat Patrimonial 26 

Retorn d'avals, dipósits i garanties 7 
Retrocessió terreny desafectat i agrupació finca matriu 1 

a) 2 Adjudicacions corresponents als mesos de febrera agost de 2015: 
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·-~ · • -- ··- ···· -· ..........
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¡ falllfR SUBSCRIPCKIKS l'llfMSA ESCl!'TAANY 2015 • 6.000,00, 


153!!1::l09 i ff8RfR Y:RVE: DE NflEJA AIS NUCUS SANITARIS DELS JARDII6 PAIAU DE PEDIIA!.BES 111.000,00 


150002ll i ffi!RfR :ADQUIS:CJÓ MA;Eli:AL PER ACTIVITATS ESI'OIUIVES 3.800,110 

15.0011.00. 

15oo:l332 ! I'HIRfR REAI.~;ÓACTJV,TATSCl!ll\JRAIS A lES &IBUOTEQUES DElDISTRlCTE 


1501::'333 f ffBRER ORGANI~ CICLE Df OONCfRTS 'L.fS YWS DEl MONESlla" 11.0011,110' 


SERVE! i:CHIC SO 1 U:WMINACIÓCENTRE C!viClOMA.'IACUEYAS 
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j 1~ ~ : AOOU~SIOóMA!tRIALOIVERS 3.000,00. 
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1.5000212 ~ U.OOUER SANITAR'S POATAnlS 
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MÁR!; REAUTZACIÓ D'ACTIVITATS 00 I'ROJECTESUI'EtllUA DE tfSCOI!tS 
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1So:.l0196 

tSOOUlS 

150014!7 

15001510 

15001102 

1SC0199S 

15001202 

~ 

Y.AIII; 

Alllll. 

AIIRl. 

' 
j ABRL 

MAIG 

i MAG 

¡ 
Jf!IG 

IIAIG 

IWG 

¡ MO.lG 

~IAIG 

MAIG 

M.>.lG 

i JUN': 

JUHY 

ADQ'JISICIÓ DE MOBIUARI NO HOMCI.OGAT PSI ALOISTIUCTE 

ADQUISICIÓ DE MA~ERIAL~:C PERAl OISJRICTE 

:MANTEIIIMENT FO:uali'IAOORESDElS EQU.PAMENTS DEl DISTRICE 

.TQANSCRIPC:O ACTES SESSIONS ÓRGANS DE GOVEAH DEL O:STRICTE 

:sEIIVEISSUI'OI!T GUARO'A URIIAHA ACTES fESTIUS 

:ADQU.SIC:Ó MA!fRIAL PU A l'EDUCACIÓ MOBIUTAT SlGVAA 

.EIII'OSICIOHS ot: l'fSI'AI ~U tfSCOIITS 

.llfAUlZACIÓ D'ACTlvtTATS EOUCAllllfS Ol!W\NITUOO PElCfNTilE DE RECURSOS 
' PEo.vix;K:S DEl OlSTRICTI 

: TEaiiCSO IIL-UJMINACIÓCBITIIf OV" ~CUEVAS 

·Ol!GII!Il~lÓ SETMANA UTERARIA QUf ES CELEIIRA l'ASRIL DEl201S 

: REAUTZACIÓACToVITATSSOCIAISOATVRALS 1ESPORJIIIES 

'lfAI.Il2ACIÓ 1MU.lORA DE SiSTEMES DE GESTIÓ ElG'EO:fNTS ADM:NtS~T!US 
.~ - ......~·~· ... ,.._•.···~- .-·.. .---- ·-·-· ...·-·· .....- .:,. ........... ~· .. ' .... .. . ... . ·--·-' " " ·~- .'.._, ---..... 


OR<OANITl.AC:Ó CIQ.E M~ICAÚRICA 2H SEMESTRE 2015 

ACTUACIONS P~OMOCIÓ PfiiSONfS AM8 Dt!iQI'AOTAT 

.GESTIÓ 1 O:NAMillACIÓPROGRANUCTMTA!SCUlTURAlSfN Elll:STA"CTEPE.R l'AHY 
101S 

15Ciln4S ¡ 	 JUNV 

JIIKY 

15002402 JUllOL 

1Y.:US91 JUUlL 

i 	 JUUll 

JULJll 

JllllOL 

ISC$192 ( 	 JUllOl 
¡ 

15003272 JllU)l 

ACTIVITATS Df f>ROMOClÓ DE tfS llONfS 

EXECUCIONSSUBSIDIARIESIYOIIIIfS PEll L:AHT :!lllSfN El DISTRICTE 

AOOUISICIÓ llf I'ROil\JClB PE11 tA REAUnA::IÓ Df lA CATifA Df CORPUS CHRlSTl 

' ' SfNYAlllZAC!O DEIS EDIFICIS MUN~C:PALSDfl DISTRICTE 

REAUTZI.C:Ó D'ACTIY. TATS DE lA Jll EDICIÓ 0'1~ DIAGDNAL 

.AC!'UAC;ONS DE l'!lot.IOC:Ó DE tA MIllORA DE lA I~Ó EN El UEURE 

PIIOGRAMACIÓTUTRALCEHTREc,;YICTOMASACUEVAS 

ACTUACIONS DE P~IÓ DE lA SALUT 

ORGANITZACIÓ DEl PROGI!AMII DE DAHSA QUART TRIMESTRE, 

9~,00 

211ooo,ca 

7.C:JO,IIG 

s.=.oo . 

2l.OOO,CD' 

251JC'J,OO 

15.~,lr.l. 

19.000,1!!) 

17.500,1!3" 

10.500,0C 

2l.x:l,OO 

u.ooo.:~ 

lS.o;xJ,CO 

1.000,(;1 

10.1100,00 

20.500,C3-' 

10.000,0!1' 

9.400,00 

lSSG:l,CO· 



1.5ro3113 RBRfR ASSISTOOA TkNicA DE lfS ACTV.aoNS DE MAHl!NIMfNT A LA V1A PÚBliCA lBCDR'IS 

1SOOOD1 ! FfBqfJI GESTIO 1 Dii!UCID ARJ'ÍsrJCA CARNAVAL 2015 

FEBIIER :PAOGAAMAClÓ fSPECfACUS "'EATRE ADUll1> CC roMASA aJEYAS 3.37:1,00 ·ASS <:OMPIUIYIES TEATIIE AI!S COR11> ( 

1.5001105 f<BRER OBRES DE MIUDRA DE l'ACCESSIBIUTAT DE L'AUtlJTORI 

~ ,SUPORT GfST!Ó MESURE.SALTERNATIVE.S 1TREBAI.I. ffi BffifriCI D! lA COMUNITA-:" 9.196,71:PROGESS PIIOJEC.GfSTIO SfMl5 SOCIA 

1S('Jl303 11~ OBRES D'AMPI.JACIÓ Dfl MUR lNSONOR~ AUOilOIU C.C.TOMASA aJEYAS 16.886,76 'OBRAS YCANAU'ZNlONES PC'rA Sl 

15001411 MARI; OBAfS DESUBSTITUCIÓ Dfl &!POs:T ACS DELPAVEli.Ó DE L'IUA U.828,.50. SERVICIOS E INSTALACIONES AI.DAGO Sl 

IIARt; ,MAU'IfNIMENT SISTEMA DE G5TIÓ DE SfNTALSLLUMI,;QSfS 

I.scnns 9J:JO,t5 SGSTECNOS,SA 

~~~17$7 AIIRI. 'OAGAHI12'ACIO ACTI'r.TATSCULTII!IALS 1 EDUCA11VES PER PART OE l'AIIXiliDEl DTE UOO,OO SC!IOIA OIOACT'CA ACTIVA. S.l. 

1.5C019S9 ¡ A8Rl. ES!UOt DE L'ES:AT DE lfS f~ Df lA 5W Dfl tt:STRtCJE 7.758,94 COfCASA 

lJCJ204S AI!Rl. AOOUIS4Cl0 MA-:l'RIAI. PER RfSTAlHIAtiONE.S PATRIMON: DOCUMfNTAI. 

AIIRI. 'REY'SIOHSUMITADESIDMPre5ElO'LOTACtÓCOHCfS$10NS ll!.709,71 UNIAUOIT OLIVER ~. Sl 

15C01S2S MA.':O DlSSEHY 1 PRCIGIIAW!:IÓ DE lA WEII DEL O:STR!CTE OE lfS CORTS • l2.5ll,511 'IN~CoATIVAS EO:TORIALES AVA'IZAOAS 

1.5002265 IIIAIG IMPlANTACIÓ SISTEMA A!OA OIRECCIÓS€11Y!IS GffiWlSI RECUASOS INTERHS 6.897,00: NUBILUM, Sl 

15L3U70 

15CJl3CS 
' ' ¡ 

NAIG NETEIA DE CA~XES 1ARMARIS A LA VIII PÚBl;CA OEl O:S!RICTf 

OBRES AIIRANJAMffiT LOCAl CARDENALIIE!G NÚM. 1S 

151102617 IWG JOCS INF..Umtsl T.\NCAMUfl' MICROURBM:l2ACIÓ DElCAARER BENAVENT 21.549.37 :CONSTRUCCIONES TECHIID ESPfOAIJ2AD 

1.50:)2709 JUHV ADQUISlC'ÓTIIES SURfAClS/GIIOOIS PE1. OISTRICfE 6.017,2S M!OIOSISTEMES, U 

1500l71S JUIIV ,DIRECC.ÓOBRA oS!SOBAES ARIWtJAMEHT ACCiS BIBUOI&\ MIQUEI. UDNGUEIIAS 3.630,00·80NET l!.UCH, FIWIC'SOO JAVIER 

15002112 1 JUN'I' OBRES D'AIIIWIL\MffiT DE l'ACCts A LA llllliOTECA MlQIJEl WlNGUERAS 

.MIHY ATE,_¡aóALC:UTAOA ~MEHTATENEll DE fABRICAClÓ 4.318,59. CAI.AIX DE Olll\JIIA.SL 

1 

' 

JIJNY 

~~--!- Jjj-~~. 
1500'2937 ¡ .wu:x. 

JUWL 

COC!liYNAC:0, 1'900UCCIÓ ' ASSISrt.NCIA ACTES fESTA IAAIOfl DEl DISTRICJE 

'OIRU:CIÓOBRA 1 SIS OBAES T/UiCA IAROINS Df TORRE GIJIONA 

I'INTA~ IIIEPAAAOÓ DE 8ANCS A lA V~A PÍIBLKA DEL OISl'RICTf 
· · -·-- - ···--· ···········--·-· -.· ·• ·••• • .. _ __ .,_ . .... .l.-...... ......-~. ..... - - - ~.... 

ESIIROSSADA o NETEJA DE SOIARS MUNICIPAlS A OIV!RSOS INORE11> DEl DISTRICfE 

15.246,00' P~ ESPECfAClfS Sl 
... , 

·, 

7.076,66 ·TALWI AURIA SOAD IXlOP CATAIAMA UMITADo\ , 

tic:JslOS JULI>I. 'ACTVACIONS ME5URA GOVERN PREYENC:ó WNSUt.C D'lltroi!Ol 17.706,7I • OO..B.O.A~. BIENESTAA YtiESARROllD 

J.SI)(J3l91 JULI)l :. E5!11DII'ATCIOG!ES ESTRUCTURA mBER~A PfSYA fSI'OR~IU AAisr.DES MAillOt 6.1122,.59 .COTCA SA 

15001421 M~ ,COOIID!NACIÓ SEGURETAT OBRES ACCfSSI81UTAT OO.UOI~I AXA 982,52:GOSOO ADEI.AIDU SI. 

,ADQU.S:CJÓ !DNSUMIBLES INfOIIMAT!CS 

150018!Jl ABII:l 1.444.74'SERVICIOS EINSTALACIONES ALOAGO Sl 

¡ 15Cm211 

1- .... -· ·-· 

ISCIIlUl 

MAJG 

'MAIG 

~MO&'LIARI CEN:RE C!vtC PEllE QtiAilT lOAN OUVER 

.TRASUAT MATER''II. CfNlliE CVIC PEREQU.UTJOANOL'YER 2.686,211 ACACIA MUNDAIIZAS Sl 

1 15002334 

, . ..~;~~- . 

MAIG 

MAIG 

ENQIJADERNACIÓ Uli!IIES ITAI:TES DELS AHYS 201511014 

:ADQUISIC:ó PIA<IVESSfNYALI'JZACIÓ C.C. TOMASA CUEVAS 

312.18:ASSOCIACIO A.RAP.O.I.S. 

··-····--·--..···-:-- . ..,. 
ln,OB'TAS IMAGEN YCOMUNICAClON Sl 



15002614 jUHY 

1500l&81 

15002882 

1.5CWI34 

1500290& 

J.SC:ll(K7 

15003048 

~ 

·--·-·· ..·-- .•..-~ 

1.5003219 

1.500321!1 

!S0032SO 

15003358 

JUNV 

JUNY 

IUNY 


JUL:Ol 


JUliOL 


JUUO!. 


JUL'ot 
...._. 

JUUOl 

JUllOl 

JUUO!. 

JUL:O!. 

.SUSSTITUCIÓ DEtS ESOOCEU.S DREiiANTSAI. CARREll. 800VEMT 

'CDOIIDINACIÓ SfGUIIETAT 1SALlJT DE lES OBRES Al'ATBIEU DE FABRICAC!O DEL 
DISTlllcrt 

- ..J .. 

fl.ABOAACIÓ ESlUDl EroHOMIC C.ÓV.C PERE QUAAT 

'ADQUISIClO DE DOS ORDINAOORS POIITAllLS 

ADQU!SICIO W.TERIALI~RMimc INVENTMIAIILE 

.ADQUISIOO UNA UNITAT Dé ROUTER 

:CDORDINAOO SEGURETAT 06RESCASERNAGUARDIA Ull5ANA DEl DISTRICT'E 

RfC08~1MOIT ESIJOCEll.S AloiB PAVIMENT DRENANT A l'AV. OIAGOW\1 

:REDAOCIO I'RO.:ECTE INSJ"ALLACiO ElECTliiCA CAROEHAI. REIG 15 

.REALITZ.WÓ DE l'ACTIVITAT"GENERAOOR SOUDARI" PE~A RECAJ'TAR fONS 

·MESURES CAMPS El!CTROW.GNCTKS VJIIIENDA AV. SARRIA 

iiiSI'fCC;O OE lA INSTAI.iACIÓ EIKTRICA OE BAIXII ~'Ó AL ~lDEl CARDENAl R~G 

ADQUISICIO PANTAllA ORDi~OOR DE 24" 

l.ó74,6(URBES8D, S.L 

1.603,25'GOSOO ADElAIDU Sl 

2.178,0CniNiiWDio OLIVER CAMPS, Sl 

1.574.,21;MIC!IOS~~ES,S.A 

l..iifi8,911:MICROSlSTEMES, S.A 

62'1,l'TIWllATEl.ECOM SA 

4<i1,TACIMUT TOPOGRAfiAS.LU 

9116,15cGOSOOADE!AIDUSl 

HI89,001LOBET URGBl, GERMAl\1 

1.978,37 O.UB lLEURfS!'ORT DE IIAllCfi.ONA 

1.633,50.UNIVERSITAl POLITECNICA DE CATAlw.Y 

23S,l8 SERVICIOS MICROINFOAMATICA SA 

07CCZll20 ~ APROVAClÓ PROVSIOiiAL lKliJiliiCÓ COiffiiAC1I' f.lE ARis;'csMAUOL 4.392,611 fOI.lENT ESPO!lTIU lES CORTS 

151!~ ffiiRER ADJIJDICACÓ CONJRACTE !lEIWATACOADIIARC SfRVm POS:"AUi 21n5 1.50D,tiCI UNIPOSTSA 

14C0®36 fEIIRER III'IIOVAClÓ IUCSlDTACIÓ OESID AIIÍS'l"m:S IIAUOL PERAL~IIAD201~-ABRL 2017 ~.DO 
... 

J 
tSOGOO&ll ~ 

AI'ROYACIÓ I'UCSlDTAOO S6!118 tVroR1A. ~~PERALI'EilÍXlE 
IIIAIG2111S-ABIII. 21116 73.511,05 

15C:!119811 ~ ~CIÓCONlRACTE OER!VATACOOD MARCACCIOMS COIIU!IICACIÓ Of: I'ROXllllTAT2015 10.929,91 ZENI7H ~.~EDIAS.LU. 

~7Cl0020 ~ AI'IIOIIAeiSCEFtliiMIIIJXJilACÍ!COIII'AAC!l:IIEARismESIIAI.lOI. U92.88 I'Oii!eiT !'SI'ORTIU u;:s CORTS 

140:12047 AIIRL AIKll·LACIÓP~~COIISIP.IIII.ESN'ORMÁ'R:S -1162.25 P«: GRUP 1985 SA 

1!i00191S AIIRL 
AI'ROVACÓ PLECS l.CITAOO SERIIEID'ASSIS~TtC!tC41 SW'ORJ'TASQUES loWREJINI:IIr 
VI'\ !'ÚB:JI:A PERALI'eRiocf: 1UIIY2!115 -fEBAfR2111$ 

50.220,011 

15002t30 liAI(l i'J'fiCNAt:/) fi.ECS lDTACÓ OBRES REKOVA.ClÓ T~"::AJARilNSTURRE GRONA. 1~.!NI1¡41 

13000259 loW3 APROVN:Ó PRÓRROGA GESOO DELS CASALS DE LA GEJITGRAN 292.485,72 PROGESS 

11C00042 IIAIG APROVACOÓ PRÓRROGA. OESn:'i C.C. CAN OEU 87.443,88 CLUB LLEURESPORT GE 8.\RCELON~ 

15002189 l\I\IG APROVACÓ IUCSl!Cif-'ICIÓ REAUIZACI6ii'ROOUCCIÓ CllCORlS 20\SI'ERA tA l'fSTAlli<JOR 
2015DEllliSTIIICle DE lES COR:'S 

32.G65.•011 
·" ···-~ - ..·····-·· -.. 

1«:C00311 WAIG ADJilll~COIITRACTE GEsn:'i AllisrnEs Mo\t.LOL 20ts.:!Ot7 0,110 rutlDAdoN I.IARCET 

12CV0021 IIAKl ACOllO C011l11W!TA~ COHTIIACIC GfSl1'lAllislusMALI.Ot.2012-2015 0,00 CLUB ltEURESPCR.TDE BI'RCELONA 

ISG<l0063 IIAIG ADJUO'CACil CO!iJJ!ACre SEl!.lle"ll!roiUI< l'EDAI3ÓGICAAilF 711.5DoC,att ~SCCIACtÓESCUI 

15(1D¡ 62S JUII'( Al'flt:NN:ó CESSó 1UTUl'ZACKllOCAl- !IA.RREIC"OS 5.500,00 ESf'~:) E-::1' 

1500'20» Jlllfl' ADJt'!JICACIÓ COiflRI>oClf. OBie RfiiOIIACti TAlliCA JAADfiS '1\lRRf GJIOAA 1W.S74,3S CCNSIRU.:c!ONES TECNICO ESPEct!4JZA[ 

15002030 JIIN" fo.JXA PEA AllJUiliCACil COH!RACTI! D6llfS REHOVACÓ TANCA .IARillll5 TOilRE GllOIIA ~. 287,06 

13C00001 JljtJOL FI'RÓRRC$A C.C. ~ll OLDVER !'ERE QUAIIT (ltlUIL..IJESEIIBRE 2015) 9.030,33 CLUBUEURESPORT DE BIIRCELC/'i>, 

1S002189 AAlOL ~COifllJACIE AfAUTZAClÓ i PRODUCCIOCflCORTS201S 20.9811,00 R•JC PRO!JlJCCIONS 8CN SL 

150112189 .MJU)I. SAOCA I'ER.AOIUOCAClÓ COimiACTE REAlF.ZACÓ II'ROOOCClÓ CI!COR"S 2015 -5.085,00 
,,; 

' 150021911 ll'UOL I\I'IIOV,t,CÓI'lECS LICITAClÓ OBAfSARRAIUA..'IEHT ACCESC.C JOSEPVAJlllo.-.-SII'EIJX 77.579,31 

150021115 JUI.DL AI'ROVACÓ l't.ECS UC'TAC!Ó OBRESARRAII.IAME!IT ~ CARRER l'tiTOR R&II.TA 88.065,17 

15002914 JUUli. AmOYACIÓ f'lfCS LIC!fAClÓ OBilES .O.IIIIAN.IAiffilf VOREAA ~V...u!SPR 212.698)6 

15002916 JIJLI)L APROVAOÓft.ECSUC..TACÓOBAESAJR.I.N.U\MEtJTWRERA TRAVESSERAIJ:l.fSCORTS 13UM,10 

150112922 .WLIOL III'IIOV...OOPlECS UCITACÓ DBRESARRAIIJAIIEI!TVORfRA,TAOOÍGAAF SfRRA 128.015,50 
... -~ 

1!i0006Só JUUOL Allf'ltACIÓ ~ ¡lliSPOSI:Ir.} ~~POSTAI.S !m.. lB COR1S 4.000,00 UN:POST, Sil 

15001911 .li.UOI. ADJUDICACIÓ C~ASSISlÍIICI".Ttcttl::o, 24.1183,17 :l'I.HIGETté'rllh'T~...W..SL. 

http:TOPOGRAfiAS.LU


fEliRER AUroR!lZACIÓ OETfS CONSEli.ERES !COIISEti.EilES 2:115 

ff~ A!'RWACÓ COlii/HiifS>'ECl'ICfSi1JDIANT BtPAACTII:JI;l:SfSA UAII 

,_196.299,16:t'Wlii.JTAT ADOPJ 

2.750.950,!0 INSTITUTUON!CIPALOESER\IEtSSOCJAU> 

33.1oo,oc .AIGÜES OE BARCF.lOIIII 

IC6.920.~4 

10.ooo,no &WTs-tES CORTS Etx COMERCIAL 

11'-llDIJ,OO SJ>NTs-tESCORTSEIXCOMERCW. 

5.309,87 JOSEt.. SL 

8 1211,60 INSTITUT IAUNfCI>AliNFORMÁTICA 

7000.00 SOCIETATCORAl ESPIGA OElESCORTS 

~997,oo fAREDES w.NZANO. r-.A 

2.774,00 MCUNA CRTEGA, H'lA 

2.997,00 AlVI'i'.EZ RUIZ. NOEUA 

~997.00 CORREAVAI.l.ADARES. \~ 

f5S06210 ~ AUTORIIZARCCSI'fSAIAl'R:JVARCOH\IENIFPDUAI.DISSEMY 2997,00 SOTACOSTA.HEt.ENA 

~tn-o~<~ o;.JUJrm;s 

'COifTRJICTE nror Q' IO<I>e<ll•111 lrn;x>rl ~CJUOIUUn Impon Olla 
Cl .W¡uiSOUC10 IOAfi/1\U llletorn 

13002277 OI!I!ES OE MO!JiFlCACIÓOE!.S TAI'ICIIIENTS~SEQUIPAIIENTSOTE 23.500,00€•PA.OMI2000lNSTAI.ACIONES9L 971,07 1l5101T.'015 

13003739 ~DE &.l.U!IRITATI SEGURI:TAT Al CENTRE llEt.~'DRE 29.887,00€'EXO.VACIONSI09fOliCIONSs.<H' l-235,00 1!WIJ2015 

47.515,25€ .PROiiii20001NSTILACIONESSl 1.96l,.U 2~15 

13002*7 ~ESOE CONOICIONAUENT EN lA SEU llEt. 0'8TR!CTE ~.717,12€ EL CORTEINGLES,SA 194,92 20m/2015 

131l03D31 JlllltlORAESPAIALVESJilluLC,C LESCORTS 3!1.755,48€ a CORTE INGLEs,SA 1.e42,7g 2()10212015 

13QO.t526 .PISTAESPORTM\EXTERIOR CAlW.. IWlRl fllERCE 38.9!12)0€ EXCAVACIONSI DaiOUCIONSSANI' 1.511,27 20111212015 

13004926 MJLLORAJAROJNSJOSEI>MIJNlt 41.628,M C! tfAGS SWEI.EI<SA 1.720,20 2010Z12015 

1200234-4 OBRES1\RRNUAMENTPAVIMENTS DTE LES CORTS 84.S79,00€ AMSA 3.645,65 12111312015 

12003130 OBilESARRAN.IAMEtlrLAV~ lilE ILiA 66.536,37 €·CONSTRUCCIONESll:CNICO ESI'EI 2.74~M, 1ZIIlY.l015 
.... .. SERVEIS INTEGR;.a_s !lE 

12003221 : OIIRESREHAIIIIJTACIÓEllF'AIIIAGI.T2EIICARRERCOUTES~U.OC 107.088.10€.11W4JEMMENT RUSATEC SA ·U25,13 12103.'21115 

11001929 OBAESINSTALLAClÓAScENSORCCLESCORTS 111S.l70,72 e .oDCSA 4.634,3!0 1~15 

13003370 MllORES ACCESSIBlUTAT f SEGURETAT ATENEUDE FABRICACID 1.922,95 021113.'2!115 ·---· ~.535.35€:~~~SA 
1¡¡0Q3612 ·IIJLLORAOElAZOHADEJOCS INFA!+TILS De lA COI.ÓNIACASTELLS 23.622,~1 ~·HPCJI!ERtC\SA 078,14 02/{)3/2015 

1300367 4 RENOVAC!Ó OELS ESCXELlS OE lA f>lA9A COWIS 

13003893 INSTAl:LAClÓil:WIIINACIÓ EXP05ICIONS P5SEU 

110019211 .SERVEJ CONSERGE!UfiOE!'ENOENciES OTE lES CORTS 

13003015 OI!I!ESWHTEN!MENT CARRER IGNASISOI.Á-MORALES 

15S,02 02.V312!115 

361,00 021n312015 

1310412015 

3.812,85". 271!l412015 

http:OIIRESREHAIIIIJTACI�EllF'AIIIAGI.T2EIICARRERCOUTES~U.OC
http:AlVI'i'.EZ


13003934 OBRES I.WI1ENIIIENT CNlRERPAU GARGAU..O ro5.757.75 •.aJRQCAT~OIIRESlSERVEIS.~ 4.370.15 2710412015 


13004506 SEUAFORITZAClÓCRUiu.A GRANCN'ITÁSOR EUI..AI.JA.ANliZIJ -'8.857,15€ SOCIEDAOtBERICACONS. El.ECTR!I 2.018,89 oe10612015 


13004508 SEI.W'ORITZACIÓ CRUiu.AGRANCAPITÁCAVALLERS 49.744.35 € SOCIEOAD lBERICil.CONS. El.ECTRt• 2.055.55 06111!»'2015 


1300126. SISJEMAO'IILARIIIADELSMAGI\TZEMSIIUHICIPALSDELCARRERGUITARD 8Ml8,0ti € SOClEOAD ESPAÑOlA DE VIGII.N«::. 347,44 2010512015 


13003956 lllllORAACCESSieii.ITATMONESTlRO€PEDRAL8ES 35210,88€ tiiESAPJ So\ 1.455,00 20/0512015 


!J004335 ~DE lACRUI!.lAOEL CARRER RIEAABUHCA!lACTRA. DE C0W: 55.000,01 t A\Jllll.lAR DE OllRA CMl, SA 2272,73 20i051'2015 


1300450ol ARRANJAMEtlTDE lACRI.IiuAOELCIRRER JORill GIRONAIPIISSEIG Ta..t.ERS 5i.308.22 € CONSTRUCCIONES TECNICOESP8 2.4!:0.75 20105tl015 


13004!>05 OEIRESOE MIU.ORADE UOilll!TAT.\!. OISTRICTE: N:JUCARRlllla ASABINO ARIO 21.833,581! DEZYCOUPAñrl\ 8.A 002,21 201115121115 


130046117 ~T~IIORALES 51UII2,19@ AGUSlÍli.!ASOU\IERSA 2.~.114 20105Ql)1~ 


130041;83 OBRESIIIllORI\ II()BIUTAT GUAL JONl G0Eu. 33.511,001! CONSlRUCCKJI'IETECNICOESPE; 1.385,00 20/0512015 


13004709 ARRAN.WieNT CAARER toiONlNEGRE 59.:iJ4.98e AGUS'fillfA80UIIERSA · 2..451.86 2010512015 


13004710 ARRAN.W.lENTf'I..ACA ce.. CIIRI.IE 59.719,22€ AGUSTfiiWWLNERSA 2.467.14 20/05.2015 


13004713 OBRESCOioll't.EMEHTIIRIESI\t:ATENEUDEFASRJCACJÓ 29.534,83 € SERV. lf>ITECRALS MHilENIMENT Rl 1.179,13 2010512015 


13005069 lllllORES DE IIOBI\JTi;T AL BARRIDElAMERct 59.817.44€ ECOMANT2005.9l 2.471,8() 20.'0512015 


1300!it01 PAIIIIENT'ICIÓ TERClANES !WlNGUOA Oli'.GONN. 51.561,61 € AGUSTil ~SA 2.130,65 2710512015 


13005091 ACTUACIONS ARR.AN.IIIMENT l'lv.NGl.'OAf'EARSQU 12.220.00 E CONSlRUCClONESlECNtCO ESPE• 504,96 2710512(115 


13011!;(193 ~AL'ESPI>I PÚSUCDEL BARRl OE PEDIW.BES 57.4~,99 1! CONSTRUCOONESTECMCO ESPE• 2.375.41 2710512015 

13005189 RENOVACIÓ GRADES ..WIDINS JOSEP UUNTE 	 13.567,22~ URBESBO,S .L. 560,63 2710512015 

13005250 	 OI!RESRENOYAOÓIJEFUSTER!ESIPINl\JRI'IIJElASEUDELDIST!liCTE 16.279,Jl" ELCORTEINGLES.SA 672.70 27~15 

13095313 	 NOUAC:cisAL\~IIIOUEi.Ll.ONGUERIIS 41.737,00 E 1953 GRUP SOlERCONSTRUCTOR. 1.724,67 27/0!.12015 

13003676 	 ACTUACIONS l'll'ESPAI PÚBUC DEL BARRIOELAIIIITERN!TA.T ISANT IWoi()N. 57.415,00€ ECOI.WIT2005.Sl 2 .375,00 27!0E.'2015 

1300'3617 	 IIClUACIONS 11 l'ESPAI PÚetiC DEl BAAR1 DELES CORTS 55.1105.73 € AUXli..II\R DE OBRACML, SA 2.306,02 2710512015. 

130031126 	 ACTUACIONS AL'ESI'AI PÚilUC P4VliiiEHTSESPECIALS 57.797,62€ ECOIIANT2005 , Sl 2.388.33 27/0512015 

13004335 	 SEIIAFORITZtoCIÓDE lA CRVIL.lADE SILV~CAROEI'W.I SJ\IliNO ARJW. 25.0.1,75€ SOOEDIDtBERICACONST.B.EC'l'R 1.0:W,1B 2710512015 

13005305 	 OBRESO'IMPERIAEAill.. A DFERENTSEQIJI'AMEHTSDEL OISTRlCTE 33.188,901! ~~~.:CSI'I 1.371,44 2710512015 

a) 3 	 Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos de febrer a agost 
de 2015: 

Mes Quantitat 

Febrer 5 

Mare; 6 

Abril 6 

Maig 5 

Juny 6 

Juliol 4 

Agost o 

http:2.388.33
http:55.1105.73
http:ECOI.WIT2005.Sl
http:ELCORTEINGLES.SA
http:2.375.41
http:12.220.00
http:ECOMANT2005.9l
http:59.817.44
http:2.467.14
http:CIIRI.IE
http:2.4!:0.75
http:5i.308.22
http:2.055.55
http:49.744.35
http:EUI..AI.JA
http:4.370.15
http:ro5.757.75



