
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Comas, 18, 1r 

08028 Barcelona
 
93 402 70 00
 
serveisjuridicslescorts@bcn.cat  

www.lameva.barcelona.cat/lescorts
 

ACTA NÚM. 6/2015 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

El dia 3 de desembre de 2015, a les 19.00 h, es reuneix el Consell Municipal del 
Districte de les Corts de l’Ajuntament de Barcelona a la sala de Plens, a la plaça Comas, 18 
planta soterrani 1 de Barcelona, sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-
president del Consell del Districte, i amb l’assistència de la regidora del Districte, senyora Laura 
Pérez Castaño; les regidores adscrites senyora Sònia Recasens Alsina i senyora Montserrat 
Ballarín Espuña; els consellers i conselleres senyores i senyors Albert Pérez  Núñez, Tatiana 
Guerrero Muñoz, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura Gol, Cristian Sais Fetthauer, Èric 
Manzano Casalins, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón Mendiola, Pau Guix Pérez, 
German Prado Pérez, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero Sánchez, Míriam Casanova 
Domenech, Xavier Cañigueral Gonzalez i Marc Faustino Vidal, el gerent del Districte, senyor 
Joan Cambronero Fernández i assistits per la secretària, la senyora Meritxell Cusí Pérez. 

Excusen la seva absència els regidors adscrits, senyor Albert Fernández i Díaz, el 
senyor Joan Josep Puigcorbé Benaigues i el senyor Josep Garganté i Closa. 

El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió ordinària per a tractar els punts de 
l’ordre del dia de la convocatòria, remesa en temps i forma, punts que es transcriuen a 
continuació: 

A. 	 LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CARTIPAS I

DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL DE DISTRICTE AMBDUES
 
DE DATA 8 D’OCTUBRE DE 2015.
 

B. PART INFORMATIVA 

www.lameva.barcelona.cat/lescorts
mailto:serveisjuridicslescorts@bcn.cat
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a) Despatx d’ofici: 

Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 
tramitats durant els mesos de setembre i octubre del 2015. 

Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 11 de novembre de 2015 de 
nomenament de la Consellera Vicepresident del Consell de Districte de les Corts. 

b) Mesura de govern 

Pla d’equipaments del Districte de les Corts 

c) Informes. 

d) Informe de la regidora del Districte. 

C. PART DECISÒRIA 

1 Propostes d’acord: 

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

INFORMAR els preus públics del Districte de les Corts. 

2 Proposicions 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 

1. 	 CiU: “Que el Districte de les Corts procedeixi a una revisió de l’enllumenat 
públic del districte, tot procedint a corregir les mancances que hi pugui 
haver tant d’intensitat lumínica com d’altres aspectes, incloent-hi la 
substitució de l’enllumenat sempre que sigui necessari i/o recomanable 
per a garantir els criteris de prioritat per als vianants, seguretat i eficiència 
energètica en un període no superior a 3 mesos.” 

2. 	C’s: “Que el Gobierno del Distrito cree un grupo de Trabajo específico 
sobre comercio, con la participación de los representantes del Consejo de 
Distrito, de los técnicos del Distrito y de los representantes de los 
principales ejes comerciales y asociaciones. Que este grupo de Trabajo 
se inicie lo antes posible y con la finalidad de desarrollar, en un plazo 
máximo de seis meses, un Plan Estratégico para la Dinamización del 
Comercio en el Distrito de Les Corts.” 
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3. 	 PPC: “ Instar al Govern del Districte a no anul·lar atribucions al President 
del Consell en els òrgans de participació del Districte, i si es considera 
necessari, comptar amb tècnics municipals del Districte per ajudar a 
desenvolupar les sessions d’aquests òrgans, posant fi a la contractació 
d’empreses, organitzacions privades i autònoms amb aquesta finalitat, fet 
que possibilitaria l’estalvi de recursos públics” 

4. 	 ERC: “El Districte de Les Corts es compromet a obrir una sala d’estudi 
nocturna permanent abans del període d’exàmens compresa pels mesos 
de maig i juny del curs 2015-2016.” 

5. 	 PSC: “ Instar al govern municipal a iniciar durant el 2016 el projecte per la 
construcció d’una escola bressol municipal en l’àmbit de la Colònia 
Castells. Demanar, en un termini màxim de 2 mesos, que es presentin els 
estudis tècnics de viabilitat d’aquest projecte i la proposta d’adequacions 
necessàries per que la construcció no afecti al desenvolupament d ela 
Colònia Castells.” 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

c) Precs 

1. 	 CiU: “Demanem al govern del districte que es continuï treballant amb els 
cossos de seguretat i amb l’agència ABITS per a l’abordatge del treball 
sexual per garantir la reinserció d’aquest i aquestes treballadors/res 
sexuals i per garantir l’erradicació de l’explotació sexual al nostre 
districte.” 

2. 	 CiU: “Que el Districte de Les Corts disposi d’una Antena Cibernàrium de 
la que puguin disposar els comerciants, veïns, empresaris i emprenedors 
del districte així com de més activitats i programes que es duguin a terme 
al Districte.” 

3. 	 C’s: “Que el Govern del Districte escolti i s’atengui en allò expressat, al 
respecte del canvi de denominació del carrer, pels veïns i comerciants de 
la Gran Via de Carles III presents a l’Audiència Pública del Districte el 
passat dia 28 d’octubre de 2015 i que es comprometi a no portar al grup 
de treball de nomenclàtor el canvi de nom del carrer Gran Via de Carles 
III. 

4. 	C’s: “Que el Gobierno del Distrito inste a Barcelona Serveis Municipals 
(B:SM) a realizar la ampliación de la zona 13 del Área Verde, 
correspondiente al Distrito de Les Corts, con el fin de influir las zonas 
más afectadas por la saturación del vehículos y aquellas zonas con 
especial dificultad de movilidad por otros medios; dando respuesta a la 
reclamación generalizada de los vecinos de dichas zonas; en concreto,
pedimos que se inste a B:SM a la ampliación del Área Verde en a) Zona 
Universitaria (Pedralbes); b)la manzana comprendida entre Avenida de 
Chile, Camino de la Torre Melina, Calle del Cardenal Reig y Calle del 
Pintor Ribalta (La Maternitat i Sant Ramon); y c) el barrio de la Mercè 
(Pedralbes).” 
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5. 	 PPC: “Que el Govern del Districte desisteixi d’iniciar el procés polític per a 
canviar noms de vies i places de Les Corts, per la divisió que pot generar 
entre els veïns, la manca de suport dels veïns  i veïnes que viuen en els 
carrer afectats, i l’elevat cost que suposaria per als ciutadans”. 

6. 	PPC: “Que el Govern del Districte insti a dotar els recursos econòmics 
suficients en el Pressupost 2016 de Les Corts pel 2016, com també dels 
instituts, entitats i empreses municipals que actuen al Districte, per tal de 
garantir l’atenció a les persones, la dignificació de l’espai públic, l’inici o 
continuïtat en la construcció dels equipaments pendents i l’avanç dels 
grans projectes urbanístics en curs durant l’any vigent. 

7. 	ERC: “ Que el Districte de les Corts endegui totes les accions 
necessàries, inclosos els estudis pertinents, per tal d’implementar com a 
prova pilot al Districte de Les Corts el projecte Kan Go! l’inici del curs 
2016-2017 a Centres Educatius del Districte.” 

8. 	ERC: “Que el Districte de Les Corts es comprometi a impulsar, amb la 
participació directa de les entitats del Districte, l’organització d’una Mostra 
d’Entitats que englobi el conjunt d’entitats del Districte de Les Corts.” 

9. 	 PSC: “ Impulsar la creació d’un servei de mediació comunitària al Districte 
d’accés i derivació als programes municipals d’aquest àmbit, amb la 
dotació de professionals que puguin rebre de forma directa les demandes 
dels ciutadans i ciutadanes pel que fa a la resolució de conflictes de 
convivència i puguin donar els recursos necessaris per al seu abordatge. 
Acompanyar la creació d’aquest servei d’un programa de comunicació i 
informació dirigit a tota la ciutadania del Districte de Les Corts, 
institucions, etc., que faciliti el contacte, el faci fàcil d’entendre i de fàcil 
accés. Adequar aquest servei a les principals necessitats detectades al 
Districte, a través de l’anàlisi dels casos que s’abordin en l’actualitat, 
demandes, etc. Que el govern municipal informi al plenari de Les Corts 
cada dues sessions del nombre de casos atesos i el funcionament del 
servei. Elaborar els protocols necessaris pel funcionament d’aquest 
servei i els indicador d’avaluació.” 

10. CUP: “ Que el govern del Districte ens faciliti informació actualitzada 
mitjançant el Consorci Sanitari de Barcelona sobre la situació de l’atenció 
especialitzada i hospitalària del Districte de les Corts i s’abordi aquest 
punt en el proper Consell de Salut i posant en marxa una comissió de 
seguiment específica per tal de resoldre aquesta situació.” 

d) Preguntes 

1. 	 PSC: “Quines accions té previstes fer el govern municipal per 
desenvolupar les determinacions de la Modificació del PGM a l’illa 
delimitada pels carrers de Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig 
Travessera de Les Corts i a l’Av. d’Albert Bastardas?” 

i 
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2. 	 CUP: “ Quines conseqüències té aquesta proposta aprovada en el procés 
participatiu ja iniciat de Colònia Castells?” ( Proposta relativa als 
processos participatius que es va aprovar en la passada Comissió de 
Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
de 18 de novembre de 2015 : “ Reclamar que no es replantegin de nou 
els acords presos mitjançant processos participatius realitats en mandats 
anteriors, respectant aquest com a producte del treball realitzat entre 
ciutadans i ciutadanes, entitats representatives i Ajuntament, i fer sempre 
el seguiment i possibles ajustos dels esmentats projectes amb la 
presència i acord d’aquests, com és el cas de: Equipaments i espais 
públics de la illa Germanetes, Paral·lel, Nou equipament per l’Escola Cal 
Maiol ( antiga Escola Perú), Colònia Castells, Equipaments de la Sagrera, 
Casetes Hort de la Vila i Mercat de Vallvidrera i Equipaments per entitats i 
col·lectius LGTBI) 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

1. 	 BComú-E: “ Declaració Institucional relativa al Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat Funcional.” 

2. 	 CiU: “Declaració Institucional relativa a la màxima condemna dels 
atemptats terroristes que va commocionar la capital de la República 
Francesa” 

3. 	 CIU i PSC: “Declaració Institucional relativa a l’absolut rebuig a totes les 
violències masclistes”. 

A. 	 LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
CARTIPAS I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL DE 
DISTRICTE AMBDUES DE DATA 8 D’OCTUBRE DE 2015. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna la benvinguda a tots els presents i pregunta 
als portaveus si desitgen presentar alguna esmena a l’esborrany de l’acta, i el portaveu del 
grup municipal de C’s, conseller Pau Guix, aprofita l’avinentesa per recordar la demanda que ja 
van fer de què les seves intervencions en llengua castellana quedessin recollides en aquesta 
llengua i no fossin traduïdes ja que el castellà és també llengua oficial a Barcelona i resta de la 
Comunitat autònoma. 

Sense més intervencions, es dóna per llegida per conèixer-la amb anterioritat i, trobant
la conforme, s’aprova per unanimitat. 

B. 	   PART INFORMATIVA 
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a) Despatx d’ofici  (Annex I) 

Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesos de setembre i octubre del 2015. 

Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 11 de novembre de 2015 de 
nomenament de la Consellera Vicepresident del Consell de Districte de les Corts. 

El president, senyor Francisco Sierra, pregunta a tots els consellers i conselleres que ja 
tenen el despatx d’ofici si volen fer alguna observació. 

La consellera del PP, senyora Míriam Casanova, sol·licita la vista dels expedients de 
llicències d’obres; la consellera de CiU, senyora Lídia Gàllego, també demana la vista dels 
expedients de ràtios amb mobiliari no homologat i a la contractació de l’empresa “Raons 
Públiques” i el conseller del grup d’Esquerra Republicana, senyor Jordi Castellana informa que 
ja passarà el número d’expedients que vol revisar. 

b) Mesura de govern 

Pla d’equipaments del Districte de les Corts 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula a la regidora del Districte, 
senyora Laura Pérez, informant-la que té set minuts per a la seva exposició, la qual agraeix 
l’assistència a tots els presents. 

La regidora, senyora Laura Pérez, explica que vol presentar aquesta mesura de govern 
amb la voluntat expressa de recuperar la feina que s’ha fet fins ara, que és molta i molt 
interessant; que és un compromís que tenen com a govern i per tant vol entrar una mica més al 
detall i presentar una nova metodologia fent pensar a tots com es pot fer, amb quines veus, 
quins grups, de quina manera o els passos a seguir. Respecte a la mesura en concret del Pla 
d’equipaments del Districte de les Corts, comença a parlar de tot el que s’ha fet fins ara. 
Destaca moments clau com l’any 2006 quan es va crear la comissió de treball del Pla 
d’equipaments del Districte que va estar funcionant fins a l’any 2011 i en el qual s’havien 
elaborat uns plans estratègics de futur per cadascun dels barris ; o com els canvis que es van 
fer amb el canvi de govern. Recorda també el Ple del Consell del Districte al 5 de juliol de 2012, 
en el què es va presentar un pla de millora de la xarxa d’equipaments. Intentar, per tant, recollir 
tota aquesta feina tenint com a objectiu, no només les obres, sinó l’aprofitament dels recursos 
existents al Districte en aquells serveis que ja s’estan donant i sistematitzar-ho, treballar-ho i 
tenir en compte més els temes qualitatius que no pas els quantitatius. Tenir una distribució 
racional i equilibrada dels equipaments en el territori, i respecte als nous equipaments, han de 
respondre a una lògica de racionalitat i coherència amb les polítiques en que estem. Aquest Pla 
pot ser un instrument per donar resposta coherent a tres qüestions que s’han de treballar i que 
es plantegen en la metodologia com són: quines inversions es preveuen, quins recursos i quan 
cal preveure fer aquesta inversió. S’està plantejant, per tant, un Pla d’equipaments a deu anys i 
no pensar com redistribuir ràpidament el que hi ha sinó pensar a llar termini. Un pla que sigui 
realitzable i realista ja que és un Districte urbanísticament dens i es necessita prioritzar, i per 
això, es planteja una metodologia en grups de treball amb tots els agents implicats, però no 
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duplicant ni fent grans processos, sinó un procés breu i ben treballat amb els tècnics i tècniques 
del Districte. Hi ha un diagnòstic del que s’ha fet fins ara i que s’acaba revertint en unes 
propostes amb intervencions de la ciutadania; debats que es poden fer sobre el PAD, no 
duplicant espais de participació, sinó algun debat específic de com fer aquesta priorització i 
acabar amb un pla d’inversions. 

A continuació, el president, senyor Francisco Sierra, obre un torn de paraules per tal que 
els portaveus dels grups hi puguin intervenir. 

Per part del grup municipal de la CUP, el senyor Marc Faustino diu que Les Corts és un 
Districte amb una amb una quantitat i diversitat d’equipaments que fan impossible creure que hi 
ha problemes: Grans equipaments universitaris al costat de falta de escoles bressol i instituts 
públics; equipaments esportius famosos instal·lats a San Ramón, la Maternitat o Pedralbes 
però cap centre esportiu, gimnàs o  piscina pública. Per això, pensa que cal definir bé quines 
necessitats de proximitat tenen amb els veïns i veïnes per tal de satisfer tres condicions: 
Solucionar les mancances històriques, gestionar les demandes actuals i encertar en les 
necessitats futures. En tot això, estaran amb el govern per a fer-ho.  

El portaveu del grup municipal PSC, el senyor Carlos Hornero s’alegra molt de la 
rapidesa d’aquesta mesura de govern ja que va ser una iniciativa del seu grup que es va 
presentar en el Plenari passat i va ser recolzada per la resta de grups i en la qual es demanava 
que fos àgil, que es creés una comissió de seguiment del Pla d’equipaments, i per tant, estan 
satisfets amb aquesta mesura de govern que indica un rumb  des del gener fins al desembre de 
2016 amb el tancament total d’aquest Pla. Vol també afegir dos punts ràpids: el primer que es 
tingui en compte els barris com a eix central de l’activitat ciutadana respecte a les necessitats 
d’equipaments del Districte i demana també que s’annexi a aquest Pla la informació respecte a 
aquest tema del mandat anterior , és a dir, els plans de futur de cada barri que ja es van 
executar i realitzar al mandat anterior.  

El conseller, senyor Jordi Castellana, portaveu del grup d’ERC, agraeix la rapidesa amb 
la que s’ha presentat aquesta mesura de govern ja que permet engegar des de l’inici de 
mandat. Tot i que ells havien estat crítics per què pensaven que era una arrencada lenta en les 
accions del govern des del mes de maig fins a l’aprovació del cartipàs al mes d’octubre, ara 
celebren que aquesta mesura de govern hagi anat amb aquesta rapidesa. Respecte al 
contingut de la mesura, pensa que el Districte té realitats molt diferents. Per una banda hi ha 
grans equipaments tant esportius com d’altres índoles, però també es veu que en proximitat 
també falten equipaments: a Pedralbes no hi ha cap equipament de barri excepte a la Mercè. 
També la manca d’una sala d’estudi permanent tot i tenir universitats. Per tant, s’ha de 
“territorialitzar” molt bé aquestes propostes de nous equipaments. També vol valorar 
positivament i que es tingui en compte tota la feina prèvia feta. Hi ha un històric important de 
demandes del teixit associatiu, de treball que s’ha fet des de la vessant d’aquest Consell i, per 
tant, tot això s’ha de recollir per tirar-ho endavant. Creu que la valoració de la necessitat 
d’equipaments independentment de l’administració que ho hagi de tirar endavant. Al final, tot 
som administracions i la ciutadania és qui rep els beneficis de tenir o no un equipament. Vol 
equipaments que reverteixen a la ciutadania i hi ha una gran quantitat d’equipaments militars al 
Districte que no serveixen directament a aquesta ciutadania i s’ha de donar una volta i veure 
com es pot donar sentit a això. 
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Per acabar, explica que no vol grans plans que comportin grans incompliments perquè, 
per exemple, a nivell juvenil existeix un cas històric que és el del espai jove que ja estava en un 
pla d’equipaments de l’any 2005. I estem a l’any 2015 i no se’n sap res d’aquest espai. Per tant, 
s’ha de ser realista i fixar realitats que es puguin complir. Respecte a la gestió dels 
equipaments, aposta per la gestió cívica però sense demanar grans capacitats o grans històrics 
de gestió en una entitat, ja que és evident que no es complirà. 

El president, senyor Francisco Sierra, passa la paraula al conseller del grup PPC, 
senyor Xavier Cañigueral el qual agraeix en primer lloc la presentació d’aquesta mesura de 
govern del projecte d’elaboració d’un pla d’equipaments. Recorda que ja es van posicionar en 
el Plenari passat a favor de iniciar aquest projecte per tal de tenir un pla que tingui en compte 
les necessitats actuals i futures en temes d’equipaments al Districte però s’ha de ser conscient 
que en els últims anys s’ha fet feina però també es veritat que en el districte no s’ha comptat 
amb el consens necessari per aprovar el pla d’equipaments i això és culpa de tots els que han 
format part del Consell del Districte durant aquests anys, consellers i govern. Explica que és 
important que tots els partits i sobre tot el govern, deixen de banda la lluita partidista per poder 
arribar a un consens junt amb la participació del veïns per poder fer aquest Pla d’equipaments. 
Aquesta serà la millor garantia de que siguin quins siguin els que hagin de venir en els propers 
mandats, tots estiguin d’acord en seguir la mateixa línia. Per part seva, posaran tota la 
disponibilitat en fer un Pla d’equipaments útils per a Les Corts. Afirma que les seves condicions 
són quatre i molt senzilles: Primer ha de ser un Pla d’equipaments que estigui destinat a 
satisfer les necessitats reals del Districte i els veïns i no les dèries ideològiques de cap partit. 
També ha de estar adaptat a Les Corts i als diferents barris del Districte. Ha de ser ambiciós 
però alhora rigorós, viable a nivell de recursos i calendari d’execució. I, en quart lloc, s’ha de fer 
amb participació, consens i transparència. Respecte a la mesura de govern, vol fer alguns 
comentaris i algunes preguntes. El tema de l’equip redactor no li queda clar si serà del Districte 
o es contractarà una empresa externa ja que li sembla que no queda clar. No acaba d’entendre 
el paper de l’oposició en aquest Pla. Pensa que haurien d’estar des de la fase de diagnosi i 
d’anàlisi, ja que poden aportar al tema de quines són les necessitats del Districte a llarg termini, 
i també haurien d’estar a la comissió de seguiment que es vol crear. Agraeix també que se’ls 
hagi fet cas quan al Plenari passat van demanar que el procés de participació del PAM i el PAD 
coincidís amb el procés de participació del Pla d’equipament. Tanmateix, es mostra en 
desacord quan es diu que la participació es farà amb cooperatives externes, i afirma que la 
participació es pot fer amb tècnics de la casa. També pensa que seria bo que es convidés a 
altres representants i a  altres administracions a formar part de l’equip redactor. Pensa que si 
estan en el mateix vaixell hi ha més possibilitats de que hi hagi èxit. I per últim demana que no 
deixin la col·laboració publico- privada apart. En aquest sentit hi ha espais en el Districte de 
titularitat privada que es podrien considerar a l’hora de convenis o en la construcció de nous 
equipaments. 

Acaba preguntant si el document final que sortirà del procés es votarà o no al Consell 
Plenari de Les Corts i el president, senyor Francisco Sierra, l’avisa que se li ha acabat el temps 
i dóna la paraula al senyor German Prado, del grup de C’s que diu: 
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. “Bueno antes de nada agradecer al equipo de gobierno la presentación de esta mesura 
de govern del pla d’equipaments del Districte de Les Corts. Lo primero señalar que las cuentas 
del Ayuntamiento, actualmente, están saneadas: arrojan superávits anuales, cada vez de 
mayor cantidad, que permiten destinarse posteriormente a inversiones económicamente 
sostenibles. Además, el nivel de endeudamiento es bajo respecto al tope del 60% legalmente 
establecido, lo cual da un margen añadido de maniobra al no tener que amortizar deuda más 
allá de los vencimientos previstos. Desde el grupo municipal de Ciudadanos pedimos que se 
destine una cantidad suficiente de recursos a las inversiones en equipamientos e 
infraestructuras para aumentar el ritmo de desarrollo de la ciudad, que será positivo para el 
conjunto de ciudadanos ayudando también a consolidar la reactivación económica y mejorar la 
creación de empleo. Dado que el gobierno del distrito es consciente del déficit de 
equipamientos públicos, pedimos especial atención a las carencias que tenemos en Les Corts, 
como las plazas de guardería, sanitarias, deportivas, de personas mayores etc. Y que 
responden, no sólo a una necesidad actual, sino sobre todo a una necesidad futura. Por 
ejemplo, el envejecimiento de la población de Les Corts en los próximos diez o veinte años 
aumentará a un ritmo cada vez más elevado, por lo que es previsible un aumento en la 
demanda de servicios destinados a sanidad o a personas mayores. Es vital tener en cuenta 
este tipo de análisis para elaborar un plan de equipamientos eficiente. Y estamos totalmente de 
acuerdo en el especial énfasis que se hace sobre estos datos en el documento presentado 
.Esta es, sin duda, una gran oportunidad para poder desarrollar un plan de equipamientos para 
Les Corts completo, ambicioso, y como ha dicho la regidora, económicamente viable. 
Solicitamos que se utilicen como referencia los trabajos realizados con anterioridad, tanto en el 
año 2011 como en el año 2012 y se complete la medida de gobierno en el plazo previsto. Y 
solicitamos también que exista el máximo diálogo por parte del gobierno y el máximo consenso 
posible con el resto de grupos para poder, esta vez sí, aprobar el plan de equipamientos de Les 
Corts, evitando perder esta oportunidad y beneficiando a todos los ciudadanos” 

A continuació el president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al conseller Èric 
Manzano, del grup de CiU que també agraeix la mesura de govern però troba a faltar un parell 
de coses: un dels punts del Pla d’equipaments és fer un inventari però ja existeix i no entén 
perquè no està recollit en aquest Pla. D’altra banda troba molt positiva la participació ciutadana 
però els representants polítics només figuren a la part final i sempre hi ha marge de millora. 

Per últim, el president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula al senyor Albert Pérez, 
del grup de BComú que agraeix els comentaris i la disposició al treball col·lectiu de tots els 
grups. Diu que ells es plantegen la feina d’elaborar aquest Pla d’equipament com a una eina 
molt important de planificació tant urbanística com social, amb l’objectiu final de l’equitat per a 
que tothom pugui accedir a aquest serveis. Diu que és evident que aquest pla d’equipaments 
serà el full de ruta de l’actuació del govern en aquest mandat, però que va més enllà del 
mandat. La voluntat ha estat d’elaborar un nou pla d’equipaments amb visions de durabilitat i 
per tant és imprescindible el consens; un consens social però també un consens polític. La 
voluntat del govern és de comptar absolutament amb tothom, sobre tot amb la ciutadania. La 
ciutadania és la que ha de portar el pes a l’hora de definir quines són les necessitats i la 
prioritat en els equipaments del districte, però, òbviament també és un procés de treball 
col·lectiu en el qual compten amb la participació dels grups municipals. No cal que els 
emplacem a treballar d’aquesta manera perquè ja ho fan i  només li queda que agrair la 
disposició. 
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En aquest punt, el president, senyor Francisco Sierra, obre el torn de rèpliques de dos 
minuts, tant per a la regidora com per a la resta dels grups. 

En primer lloc, la regidora, senyora Laura Pérez agraeix les intervencions i diu que vol 
aclarir algunes qüestions. Pensa que no s’acaben d’entendre respecte a la metodologia que 
ells intenten fer, que és molt objectiva. Per començar pensa que l’inventari no ha de ser només 
quantitatiu, ha de ser també qualitatiu i per tant també hi ha dades d’opinió, de satisfacció de 
usuàries i usuaris que es poden creuar. No vol dir que s’han de fer més enquestes sinó fer un 
inventari amb tot el que hi ha. També pensa que la metodologia, des del moment de  la seva 
definició, ja està buscant aquest consens i des del minut ú està la comissió on estan participant 
els partits polítics. Explica que la presentació del Pla no és cronològic. La intenció era numerar 
per diferenciar i, per tant, no es comença pel grup redactor. Respecte a que aquest grup sigui 
extern, diu que en cap cas la intenció és contractar una empresa externa. Es parla de l’equip 
gerencial. Considera que tenen a l’equip prou recursos i entenen que hi ha feina feta i que no 
és un procés que es comenci de nou. No es necessari contractar a ningú. Informa que també 
estan avançant moltíssim amb les relacions i amb els consensos amb les institucions privades 
amb un diàleg constant. Valoren molt positivament sobretot amb institucions esportives grans 
de ciutat que estan al nostre Districte aquest consens per què se’ls ha de tenir en compte. 
Informa que aquesta feina de diagnosi la farà l’equip tècnic.  

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula en primer lloc al senyor Marc 
Faustino del grup de la CUP, el qual no vol afegir res més. Tampoc fa ús del seu torn de 
paraula el senyor Carles Hornero del grup PSC. El senyor Xavier Cañigueral del PP, aprofita 
aquests dos minuts per comentar que, tot i que no pensi que sigui la intenció del govern, aquest 
Pla d’equipaments no pot servir d’excusa per retardar altres actuacions ja previstes per 
l’anterior mandat: “l’hotel d’entitats” que s’ha de fer, el cobriment de la pista de l’annex al Casal 
del barri de La Mercè.. Tampoc s’ha de desistir que el Districte demani a la Generalitat tot el 
què aquesta ha ofert, com la Residència Benavent. 

No havent-hi més intervencions, el president, senyor Francisco Sierra, passa al següent 
punt de l’ordre del dia, que són els informes i l’informe de la regidora, donant-li la paraula a la 
regidora, senyora Laura Pérez, informant-li que té quinze minuts. 

c) Informes. 

d) Informe de la regidora del Districte 

La regidora, senyora Laura Pérez, comença la seva intervenció explicant que els temes 
que vol tractar en aquest Ple són una mica els que ja es van tractar al Plenari anterior, tals com 
la Colònia Castells, les relacions amb el Futbol Club Barcelona, l’informe de Serveis Socials 
que es va demanar, què ha estat passant als Consells de Barri, el com entenen ells la 
participació en aquest govern, l’estat de les obres que han distribuït per barris per estalviar 
temps i tenir la informació que realment interessa i altres temes que els semblava d’interès. 
Respecte a la Colònia Castells, per actualitzar la informació des de la última trobada que van 
fer amb veïns i veïnes i tal com s’havien compromès, ja han iniciat les entrevistes 
individualitzades: Respecte a les entrevistes realitzades a data 3 de desembre hi ha cinquanta
quatre. De la fase dos s’han fet quaranta-nou i faltarien vuit i dues de locals; de la fase tres se 
n’han fet cinc i hi ha concertada la visita de dotze. Aquestes entrevistes concertades acaben el 
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dia 14, i el dia 30 serà quan els facin entrega de tota aquesta informació que s’ha recollit fins 
ara. Per tant, amb l’informe tècnic s’arribarà al nadal amb tota la informació del diagnòstic que 
s’havien compromès i així mateix presentar també una proposta d’actuació dels següents 
mesos. 

Sobre el Fútbol Club Barcelona explica que ja van parlar la última vegada, avançant que 
estaven dissenyant una enquesta. Aquesta enquesta vol ser el més acurada possible i té com a 
objectiu conèixer l’impacte de la presencia del Barça també per zones i saber com ho estan 
vivint veïns i veïnes. Explica que no s’ha fet cap contractació sinó que s’han recolzat en els 
experts de “casa gran” que han dissenyat una enquesta i assessorat en tot el tema tècnic amb 
un objectiu clar: conèixer l’impacte de la presència de l’estadi  així com aclarir preguntes 
relatives al trànsit que es genera a la zona; també els problemes de mobilitat i com es gestiona 
la seguretat i quina es la percepció dels veïns de la seguretat els dies de partit; quina és també 
la actitud dels veïns envers el procés consultiu o obrir un nou procés consultiu; com treballar 
amb el Barça allò que serà un procés d’un nou espai Barça i per tant tots els canvis que hi 
puguin haver al voltant del Camp Nou. També volen conèixer, en general, quina és la percepció 
dels veïns de cara a iniciar aquesta taula de treball amb el Barça que volen començar el més 
aviat possible; la població objectiva d’aquella part que estava al mapa i que són els residents 
de les proximitats del Camp Nou de setze anys i endavant, la infància i també els nens i les 
nenes que estan vivint en aquesta zona. Faran al voltant de dues-centes entrevistes amb un 
mostreig absolutament gestionat per els tècnics de la casa gran i els estrats. Els temes tècnics 
s’han treballat des d’allà. Les dates de les entrevistes són els propers dies i acabaran el dia 14 i 
són entrevistes telefòniques. Vol que els resultats d’aquesta enquesta donin una mica més 
d’informació per a començar a treballar amb el Barça. 

Sobre el informe de serveis socials i atès l’interès de tots per tenir l’informe que ja es va 
passar als grups polítics. Troba en aquest informe dues dades importants com que, respecte al 
mateix quadrimestre de l’any anterior, ha hagut un augment del 8,48 per cent de persones 
ateses als centres socials del Districte que afecta directament a persones grans i respecte a 
infants i adolescència  està relacionat amb el fons extraordinari d’ajuts d’emergència per infants 
d’entre zero i setze anys. Tot això reflexa un augment de la tensió social bàsica tant en 
persones com en famílies. 

Pel que fa als Consells de Barri diu que han estant compartint aquests espais, com també 
l’Audiència Pública i volen que cada espai tingui uns objectius específics i no cansar els veïns i 
veïnes que estan invertint el seu temps en la participació. Estan donant ja devolució i s’han 
rebut les primeres devolucions endreçades dels consells de barri; algunes idees marc de com 
s’entén la participació des d’aquest govern. Primer diu que tenen la obligació d’abordar el tema 
de la participació. La Carta Municipal parla de fomentar la participació ciutadana, de donar 
respostes als problemes col·lectius justament amb la participació col·lectiva i amb una cosa 
que ells comparteixen  que és la innovació democràtica. Creu, a més, que s’ha de trencar amb 
la idea de democràcia d’accés i que s’ha de compartir, gestionar o s’ha de convertir en 
democràcia participativa i, per tant, que s’ha de dotar dels recursos a un model de participació 
que vetlli pel dret de la ciutadania a formar part, també, en la presa de decisions públiques del 
Districte. Pensa que s’han de racionalitzar els espais millorant la informació que es treballa en 
aquests espais i la transparència envers aquesta informació. S’ha de pensar com millorar el 
control ciutadà, posant l’èmfasi en els consells de barri que tenen una funció específica molt 
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important. Són espais fonamentals que s’han de reconèixer, i s’han de valorar també altres 
espais de participació que hi ha al Districte. Promoure també els grups que moltes vegades no 
han tingut accés, la veu o la iniciativa de participar en els plans de millora o transformació 
urbana, obres d’urbanització etc. Es a dir, coproducció de política pública. Ressalta les 
moltíssimes activitats que s’han fet  al Districte, en especial el 25 de novembre en el dia de la 
lluita contra la violència masclista, en el qual va hi haver molta participació per part de les 
entitats, casals i entitats privades que han treballat conjuntament.  

Respecte al tema de nadal, es mostra encantada amb totes les activitats, i s’han 
introduït canvis en els quals s’ha donat suport al comerç de proximitat. S’ha treballat per a la 
infància, les famílies, amb les entitats, com per exemple amb l’eix comercial il·luminar el mercat 
aquest any. O també activitats organitzades amb l’Associació de Comerciants de Maternitat -
Sant Ramón, dirigides a tallers d’infants als locals de Cardenal Reig. S’ha recuperat algun 
pressupost que venia d’activitats privades o activitats que no eren gratuïtes com podia ser el 
Saló de la Infància per a fer activitats gratuïtes al Districte adreçades a infants i a joves i per 
tant, s’ha fet molt esforç per promocionar i facilitar l’associacionisme juvenil fent reunions amb 
el jovent per treballar amb una estratègia molt més global. 

Quant al tema del Centre Cultural Hebreu i el del carrer Remei diu que continuen, des 
de l’última reunió, intentant avançar en un conflicte  que els veïns i veïnes els han expressat 
que existeix. En el cas del Centre Cultural Hebreu demanaven la intervenció de l’Ajuntament i 
per tant estan treballant amb la Direcció de Persones i Territori i amb la Direcció de Llicències i 
Espai Públic. Estan organitzant també una jornada sobre seguretat amb els cossos de 
seguretat. 

Respecte al carrer Remei, reitera l’agraïment i la feina dels veïns i informa, que el dia 30 
d’octubre es va notificar per la Guardia Urbana la suspensió de les obres. S’han fet 
inspeccions, estan treballant amb els veïns i amb el Bisbat per trobar solucions a les 
reivindicacions veïnals i el 14 de desembre hi ha una reunió amb els veïns per explicar-los com 
s’està avançant i per a treballar conjuntament. 

La regidora, senyora Laura Pérez, per finalitzar la seva exposició explica com a exemple 
del tema de coproducció de política pública que el tema dels gossos de les Corts és un dels 
molts processos que hem engegat i dels quals estan molt contentes. Després de una primera 
reunió en que alguns veïns i veïnes parlaven de les seves necessitats en relació al ús de l’espai 
públic per gossos, va sorgir una nova associació que es diu “Gossos Les Corts”, que ja estan 
presentant diferents versions de projectes per treballar redactats íntegrament per veïns i veïnes 
per a cinc espais del Districte. 

El president, senyor Francisco Sierra, obre un torn de paraula pels diferents grups 
municipals començant pel senyor Marc Faustino de la CUP  que inicia la seva intervenció amb 
el tema del Barça demanant el model d’enquesta que es farà aquests dies o dir com poden 
accedir els grups.  Respecte al tema de la Colònia Castells pensa que s’ha d’avaluar quin tipus 
d’entrevista s’ha fet i entenen que s’ha de fer abans de la comissió de seguiment perquè així 
poden aportar en aquesta comissió com s’està fen aquestes enquestes tant del Barça com de 
la Colònia Castells. Quant a l’informe dels serveis socials, sí que els agradaria que hi hagués 
una reunió explicativa amb les persones de serveis socials que pogués explicar els indicadors 
ja que, diu, no sap com analitzar i contextualitzar la informació. Respecte el quart punt, sobre 
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participació, entenen que hi ha dues coses que s’han de trobar, que són: tornar a apropar les 
entitats al districte ja que hi ha molt bones entitats que en els últims anys han sortit 
desencantades del model de participació. Pensa que és un barri amb una alta qualitat 
associativa i tenen molt bones propostes i, per altre cantó, es necessari aportar eines a la gent 
que vol participar tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula al Sr. Carlos Hornero del grup 
PSC que comença parlant del tema de la Colònia Castells i diu que coincideix amb el portaveu 
de la CUP en que no s’ha informat  de què es va preguntar en les entrevistes. Comenta que en 
la reunió que va haver amb els afectats i afectades, la impressió que van tenir és que no va a 
guanyar ningú i que al final no va quedar clar què volia  el govern en aquest tema. Pensa que 
l’única que va guanyar va ser l’empresa que va exercir tot aquell model de participació, pensa 
que sis-cent vuitanta  euros és excessiu i sol·licita veure l’expedient. Sobre el tema del impacte 
del Camp Nou, demana saber també que preguntes es vol fer, quines intencions hi ha i per a 
quan estaran els resultats. Pel que fa al tema dels serveis socials els hagués agradat tenir un 
informe una mica més extens, més informació sobre el primer quadrimestre de l’any i accés a 
dades més actualitzades. En el informe es parla d’un lleuger augment del 8,45%, que per a ells 
no és tan lleuger, del número de persones que han estat ateses respecte al mateix període del 
any passat, i per tant es trenca la tendència a la reducció. És un informe satisfactori i real sobre 
el tema dels fons extraordinaris  d’ajuda d’emergència social per a nens i nenes del Districte, 
que es va pactar en el pressupost del 2015 per part del seu grup  i les rendes del qual es va 
materialitzar en aquest informe. En el tema dels “àpats en companyia”, s’han incrementat les 
places respecte al any passat, i això significa que és una prioritat per al seu grup i pensa que 
per a la resta també i que s’ha de tancar un local en la zona de Sant Ramón  per poder oferir 
aquest servei ja que en el mandat passat van ser incapaços  de poder aconseguir, per part del 
govern un compromís. I ara, tot i haver rebut un compromís per part del govern, encara no ha 
vist cap feina realitzada en aquest sentit. Finalitza parlant del tema de la participació i diu que 
és fonamental assumir la participació tal i com ja es va fer en els mandats anteriors, com la 
Colònia Castells que té uns compromisos que pensa s’han de respectar. I sobre el model de 
participació, hi ha unes empreses que pensa que estan pràcticament assumint les funcions de 
la Presidència del Districte, i les comissions de seguiment no han servit per a tancar l’ordre del 
dia dels Consells de Barri. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al conseller d’ERC, el senyor 
Jordi Castellana, que diu que hi ha dos temes que estan en la seva fase més inicial, en la fase 
més de diagnosi per part del nou govern, què són el tema del impacte al Camp Nou i de l’estat 
de la primera fase de la Colònia Castells  i es suma al que han comentat els portaveus del grup 
de la CUP i de PSC respecte a la informació que donin de les entrevistes als grups municipals. 
Li agradaria saber més al detall tot el que s’ha anat treballant, com s’ha anat treballant, i a partir 
d’aquí poder aportar el seu granet de sorra en aquests processos participatius que semblen 
interessants i correctes. Quan se’ls faci arribar ja valoraran quins són els següents passos a 
seguir. Pel que fa a l’informe dels serveis socials, diu que aquesta setmana ha estat intensa en 
la presentació de informes. La regidora va presentar un com a Regidora de Cicle de Vida 
respecte a l’estat de la joventut i un altre del Consell Econòmic i Social de Barcelona respecte a 
la situació econòmica i social de la ciutat. Vol comentar, per una banda, que apart de l’augment 
de persones ateses que hi hagi al Districte sembla que en les mitjanes Les Corts és un Districte 
benestant i tot i que la crisi potser s’estigui patint a aquest Districte amb menys intensitat que 
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en altres parts de la ciutat, també s’està patint i es veu ja no només per aquest augment de 
persones ateses per els serveis socials sinó també amb els informes que ja ha citat aquesta 
setmana. Diu que Les Corts és un Districte en que hi ha molt del que anomena les classes 
mitjanes culturals, és a dir, gent que es creu de classe mitjana però que no és de classe mitjana 
i, de fet, en aquesta època de crisi ha augmentat molt i en aquest Districte està afectant amb 
importància. De fet, continua, al barri de Sant Ramón - Maternitat més del 44% d’aturats ho 
són de llarga durada i aquests percentatges només es repeteixen a la franja Besós de la ciutat, 
que és la que, tradicionalment, ha patit més les desigualtats.  Per tant, s’ha d’estar alerta amb 
aquestes situacions que s’estan donant aquí a Les Corts i que malgrat ser uns dels Districtes 
amb menys incidència a la ciutat en aquest aspecte sí que es tenen problemes d’atur de llarga 
durada i problemes també amb gent gran i gent jove. Respecte al tema de la participació hi ha 
dos coses que s’han comentat i que li han agradat molt: la voluntat de detallar i clarificar cada 
òrgan per no repetir debats, o per no repetir òrgans que no aporten res, i tot això per poder ser 
més eficaços. També que en el procés del PAM i el PAD, hi ha dos punts negatius que pensa 
s’han de millorar: en primer lloc ha d’haver una previsió en els processos participatius i això no 
va passar en els Consells de Barri i les comissions de seguiment. Van anar a la primera 
comissió de seguiment i cada barri va anar a la seva comissió i es va trobar muntant una 
metodologia de treball radicalment diferent del que s’havia fet fins ara, que tot i que li sembla 
correcte, necessita una previsió del que es farà en un òrgan i com treballar-hi. I per últim, diu, hi 
ha un tema que és el desenvolupament del cartipàs en els grups de treball, que tot i haver-se 
comentat la intenció de fer-ho però al desembre encara no s’ha concretat. Per tant, vol 
concretar com es volen treballar aquestes qüestions en grups sectorials més petits i menys 
transversals perquè tot i que li sembla bé la transversalitat en alguns punts l’especialització 
també és important. Acaba felicitant per la feina que s’està fent.  

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula a la consellera del PP, la 
senyora Míriam Casanova, que diu que primer de tot i abans d’entrar en matèria de l’informe 
voldria deixar constància d’un problema que pensa que afecta realment el seu dret de estar 
informats per part del govern del Districte. Explica que com saben tots els consellers al Plenari 
només es poden presentar una proposta i un prec o dos precs, dos preguntes o prec o 
pregunta a tot allò que consideren que és important. Per tant, ho presenten al govern perquè, si 
ho accepta es pugui tirar endavant. O bé que els informi per poder elaborar la proposta 
posteriorment. Fins a aquest Plenari, continua, han presentat al voltant de vint propostes en 
forma de prec i al voltant de cent preguntes, tot això per escrit. De les propostes i dels precs no 
han rebut cap resposta i no sap si els hi sembla bé o no. De les preguntes han rebut cinc 
respostes: una dels camins escolars, dels lloguers, manteniment d’edifici, equipaments 
juvenils.... I després hi ha hagut 54 respostes que simplement el que els han dit és: Vagi vostè 
a l’ Institut Municipal d’Hisenda, vagi a Bagursa, vagi al Patronat Municipal de l’Habitatge, a 
Parcs i Jardins, a BCM, al sector d’urbanisme, al sector de mobilitat, a l’oficina d’habitatge del 
districte, a la direcció de serveis socials del districte i fins i tot a Administracions que no són ni 
de l’àmbit municipal com a TMB, a l’ Institut Metropolità del Taxi, al Consorci d’Educació.... Diu 
que totes les preguntes feien referència al Districte de Les Corts. Pensa que tot i que no sigui 
competència del govern, el que està clar és que és una informació rellevant per poder fer un 
bon diagnòstic abans de prendre decisions. Per tant, molt sincerament, considera que realment 
aquest govern ha estat totalment opac. Hi ha hagut una falta total de transparència com a 
mínim amb el grup municipal popular i per tant, personalment, considera que se’ls ha vulnerat 
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el dret a la informació i es fa molt difícil realment treballar de forma acurada i rigorosa en el 
Districte. Entrant en matèria, quant a l’enquesta sobre l’ impacte del Camp Nou, realment veu 
molt adequat l’objectiu que hi ha sobre el nou espai del Barça i, sobretot, per minimitzar 
l’impacte que té els dies de partit en el Camp Nou. Els agradaria veure, realment, les preguntes 
que es formularan per tal de saber com s’enfoca tot el tema de mobilitat, de seguretat i de 
civisme. També troba bé que vagi dirigit als veïns del voltant del Camp Nou. Però no li acaba 
de quadrar el tema de les dues-centes entrevistes i vol saber quin és, realment, el percentatge 
perquè ha d’haver una participació que doni un resultat que sigui representatiu. Explica que no 
fa gaire van tenir una enquesta o una consulta sobre horaris comercials i només va participar el 
0.05 dels barcelonins i amb una participació tan baixa el resultat no és orientatiu i pensa que 
estaria bé que es treballés molt a fons aquesta i que es donés tota la explicació detallada a la 
comissió de seguiment del Barça. Quant a la Colònia Castells, a l’espai de trobada va entendre 
que en quatre setmanes estaria ja el mapa de conflictes i que, a partir d’aquí, el govern 
començaria a prendre decisions. Es troben a final d’any i no saben encara ni si hi ha una 
dotació econòmica per l’any que ve. Pensa que el projecte, el pla urbanístic de la Colònia 
Castells està paralitzat tot i que el gerent, en l’espai de trobada, va dir que és un projecte de 
una gran necessitat de diners i està encara en una fase bastant inicial, s’ha de donar continuïtat 
i no se sap a dia d’avui què passarà. Per tant, demana novament al govern que encari el 
problema i que realment comenci a prendre decisions. I si ja tenen el mapa de conflictes que 
realment els el facin arribar. Acaba dient que en el cas que s’estiguin plantejant modificar el pla 
urbanístic haurien d’incloure també com a afectats els veïns que viuen en la promoció 

d’habitatges privats. 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula al Sr. Pau Guix, conseller de 
C’s, que diu que també es suma a la demanda dels altres grups respecte a la manca 

d’informació de l’acció de govern en temps real. Pensa que sempre estan a les fosques i han 
d’esperar que els arribi l’informe just abans del Plenari o que s’ho expliquin en el mateix Plenari. 
Els agradaria que hi hagués una metodologia de treball i que rebessin la informació molt abans. 
Respecte de la informació també diu que segons la Llei de transparència haurien de poder tenir 
accés públic i directe, a Internet i no haver de estar demanant-la contínuament. Recorda que 
els processos participatius són molt interessants, i tot i que la ciutadania té moltes coses 
interessants a dir, el principal procés participatiu es fa cada quatre anys a l’Ajuntament de 
Barcelona i resta de consistoris. Respecte al tema dels Consells de Barri pensa que no s’ha 
complert el que diu la llei perquè no es pot fer participació sense complir la llei i la llei diu, quan 
van fer la Modificació de les normes reguladores del Districte, que les comissions de seguiment 
són per a fer l’ordre del dia. I els tres ordres del dia dels tres barris que hi ha a Les Corts són 
idèntics, els mateixos quatre punts i li sembla increïble dir que tots els Cortsencs siguin iguals 
en els tres barris i que tots pensen igual i que, per tant tenen els quatre mateixos punts a l’ordre 
del dia.  La qual cosa demostra que estan fent un mapa o bé, estan “remapejant” un mapa que 
ja estava fet i no estan fent complir les normes tal com estan escrites. Quant a la Colònia 
Castells, pensa que tenen en situació de temporalitat a la gent que hi viu. Demana al govern 
que acabin d’una vegada la Colònia Castells, que tenen quatre anys de mandat, i que en els 
pressupostos de la “casa gran” es faci una dotació pressupostària per acabar la Colònia 
Castells i que hauria d’estar acabada per a l’any 2017 sinó recorda malament. I no li sembla bé 
el tornar a fer entrevistes, tornar a demorar el temps intentant triar mapes de conflictes ja que 
l’únic conflicte que s’ha de resoldre es trobar els diners per donar una sortida a tota la gent que 
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encara hi viu i la gent que ha de marxar. Pel que fa al tema de l’enquesta del Barça li sembla 
molt bé, però és una realitat existent des de fa molt de temps a l’ igual que els problemes que 
es genera, de seguretat, de trànsit etc. El seu grup va presentar una proposició en el Plenari 
passat que el govern va acceptar. El que el govern hauria d’informar a la resta de grups són els 
projectes que tingui el Club ja que és un projecte d’un gran impacte urbanístic i econòmic al 

Districte i que també afecta molt al comerç. Respecte als serveis socials diu que són prioritaris, 
i en això sempre els hi donaran tot el suport. És prioritari destinar recursos a serveis social, 
també els “Àpats en companyia”, que pensa que és molt important trobar l’espai i que es torni a 
fer. Respecte el tema de participació li agrada molt  el que s’ha parlat de les activitats del nadal, 
i li agrada molt que li diguin Nadal i no solstici d’hivern. I també una cosa que els alegra és que 
hagin rectificat en el tema del Barça, en que les enquestes les faci la pròpia casa i que no les 
facin empreses externes fent una despesa que potser no caldria fer. Per finalitzar, espera  que, 
sobre la nova associació de “Espais Gossos” de Les Corts, els donin totes les informacions 
perquè ja hi ha un problema també amb aquest tema. Hi ha molt pocs espais, els espais que hi 
ha són molt petits, i la normativa és molt estricte, les multes són molt altes i els agradaria que 
els gossos tinguessin també espai per gaudir, i la gent que té gos, que pogués gaudir amb el 
seu gos del l’espai públic. 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula a la Sra. Lídia Gàllego, 
consellera del grup de CiU, que agraeix la regidora el seu informe i comença parlant de 
l’enquesta del Barça, demanant informació sobre el model de qüestionari que s’està fent 
telefònicament i els seus resultats ja que tots saben que l’estadi té un gran impacte al barri. És 
un tema del qual s’ha parlat moltíssimes vegades en molts òrgans de participació al districte i, 
per tant, voldrien saber per començar a treballar quines novetats aporta i quins temes, a data 
d’avui, no estan diagnosticats. Pel que fa a Colònia Castells, han explicat en quin punt està el 
procés, i vol saber quines són les preguntes i què aporten de diferent a les dades que ja tenien; 
en què enriqueix i com estan vivint tot aquest procés els veïns als quals s’està entrevistant. 
Però afirma que ha d’anar en paral·lel a l’execució de lo que és pròpiament el pla.  Per tant, hi 
ha unes obres que estan en marxa; unes obres que no s’han d’aturar; que han d’anar amb 
velocitat i, per tant, agrairia que diguessin en quin punt del calendari està l’execució d’aquestes 
obres. També vol saber que s’ha fet de les queixen que van haver en relació al manteniment de 
l’entorn. Respecte als serveis socials, l’últim Plenari ja van demanar aquestes dades. I també 
van demanar que es recuperés la demanda d’una reunió prèvia al Plenari per poder-la 
comentar amb els grups i amb l’equip tècnic . Pensa que és un informe amb un gruix de dades 
important que cal analitzar correctament perquè sense això no es poden  fer unes propostes 
pro actives i coherents i eficients per al districte: Com per exemple “Àpats en companyia”, en 
Sant Ramón que, malauradament, quan es va agafar el local de Cardenal Reig per fer-ho servir 
en aquest projecte, va haver un tema de conflicte amb la comunitat i no va poder ser. Per tant 
s’estava buscant un altre emplaçament i demana si hi ha alguna previsió o s’ha trobat algun 
espai. O també el tema de “Radars Les Corts”, del qual afirma no tenir clar en quin punt està en 
el barri de Les Corts, ja que a Sant Ramón sap que es va completar i desenvolupar tot. Li 
sembla que a Les Corts, segons l’informe hi ha alguna fase que no està completada. I, l’últim 
exemple, l’atenció i tractament a les persones sense sostre. Veu que ha hagut un increment del 
24%, però, en canvi, el nombre d’hores de prospecció i de tractament a l’espai públic ha 
disminuït i, per tant, vol dir que s’hi està dedicant menys temps i menys recursos. Planteja que 
aquestes qüestions es poden tractar en una reunió amb els tècnics corresponents. Pel que fa al 
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tema de participació, li han quedat molt clars els criteris del govern en torn a la participació, la 
majoria dels quals comparteix. També s’alegra molt de que al final al Nadal ha anat tot bé i amb 
moltes activitats, però també comenta que, en relació al Saló de la Infància, tot i que era de 
pagament, hi havia moltes entitats socials i escoles que gaudien d’entrades a cost zero. I, per 
últim, explica que, no fa gaires setmanes, vam tenir a l’espai  “20+20+20” a la Caldera i 
demana al govern si assumeix aquest projecte i que els digués una mica quin és el seu 
compromís en aquest tema. 

A continuació, el president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al portaveu del 
grup de govern, Sr. Albert Pérez, el qual aclareix que en quinze minuts només per fer 
l’exposició de l’actuació del govern dels darrers dos mesos i per a tractar tots els temes amb 
lògica i sent exhaustius, tothom ha d’entendre que és difícil. Diu que l’informe que ha presentat 
la regidora desmenteix el que comentava el Conseller Castellana. Desmenteix que hagi hagut 
en algun moment lentitud en l’acció de govern ja que no només van presentar una mesura de 
govern en el primer plenari ordinari sinó a més es presenta amb detall. Temes com la Colònia 
Castells o el Barça, han estat entomats amb tota l’energia des del primer moment, així com 
també temes que poden semblar més petits, els que afecten a la vida quotidiana, que per al 
govern tenen tot el valor polític. També li sembla important l’exposició que es va fer del que 
significa una nova metodologia de treball, participativa i amb nous protagonistes, amb la que 
volen codecisió i coresponsabilitat. Comparteix la preocupació per les dades que mostra 
l’informe de serveis socials. Sovint és té una visió de Les Corts de que és un barri o un districte 
benestant, amb unes mitjanes de renda superior a la ciutat, però que a la pràctica amaga 
situacions enquistades de crisi, fins i tot casos de pobresa vergonyant que, a més, afecta 
sobretot als sectors més febles, com és la infància i la gent gran. Per al govern és un tema 
absolutament prioritari. 

En aquest punt, el president, senyor Francisco Sierra, obre el torn de rèplica i en primer 
lloc, dóna la paraula a la regidora del Districte avisant que tots disposen de 2 minuts.  

La regidora, senyora Laura Pérez, comença el seu torn de rèplica comentant que li 
sembla que aquest segon informe ha estat millor que el primer i que espera que el tercer sigui 
millor. Intentarà donar seguiment a tots aquests temes que s’han iniciat, com el Barça i la 
Colònia Castells, amb tota l’actitud de compartir informació i posar-la a debat. Però no només 
aquest ha de ser l’únic espai on es poden trobar. Es considera una persona col·laboradora i 
transparent, i per tant vol posar tota la seva disposició a comentar tots el temes, a reconèixer 
tota la feina feta. Respecte al tema de les enquestes, afirma que totes estan disponibles i 
també ha de tenir un espai on poder treballar, junt als tècnics, amb més profunditat aquestes 
dades. També posa a disposició de tots els consellers el disseny d’aquestes enquestes així 
com el número, el com o la geolocalització que pensa que són respostes que poden donar de 
casa gran. Confia en l’equip de tècnics que les està dissenyant a la “casa gran”. Per acabar, 
manifesta la necessitat de fer una oposició responsable. 

El president, senyor Francisco Sierra, obre el torn de rèplica dels grups municipals i 
cedeix la paraula al senyor Marc Faustino del grup municipal de la CUP que expressa el seu 
posicionament en contra en el tema de la Colònia Castell, que esperen que al 2016 no hi hagi 
dotació pressupostària i pensa que aquest procés ha estat un gran error. Respecte al procés de 
participació entén que participar és molt més que votar cada quatre anys i que una democràcia 
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viva és una democràcia participativa. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al senyor Carlos Hornero del grup 
del PSC, el qual aclareix que si ha hagut alguna crítica per la seva part, ha estat una crítica 
oberta i constructiva. No obstant això, també troba que ha hagut molt poca complicitat amb els 
grups i el seu grup en particular, ja que el tema del Barça o de la Colònia Castells es podria 
haver parlat amb certa normalitat. 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula al conseller Jordi Castellana, del 
grup d’ERC, que explica que la seva critica per la lentitud de l’acció del govern, va ser respecte 
als primers mesos del mandat, però s’alegra que aquesta tendència s’hagi revertir i per tant 
felicita el govern per la feina feta. 

En aquest moment, el president, senyor Francisco Sierra, passa la paraula a la senyora 
Míriam Casanova del grup municipal del PP que, respecte al tema de l’informe de serveis 
socials, pensa que també s’hauria d’incloure el temps d’espera dels usuaris, tant per a la 
primera visita com la segona. I en relació amb el SAD, seria important afegir l’indicador de les 
hores per setmana de prestació d’aquest servei ja que recorda que, al final de l’anterior mandat, 
la prestació mitjana era de tres hores i vint minuts a la setmana i, per tant, molt per sota del que 
estableix la llei i el que s’ofereix en altres ciutats. Es mostra molt d’acord amb el que va dir la 
portaveu del grup de CiU, sobre la importància del projecte Radars per a persones grans amb 
risc d’aïllament. I pensa que caldria fer un esforç de afegir una mica més d’indicadors. Aquests 
dos que va a citar són els que creu més rellevants, però si no els volen afegir, al menys agrairia 
que se’l contestés per escrit sobre l’activitat dels menjadors socials, la llista d’espera per 
accedir a una plaça de residència, sol·licituds d’usuaris de la targeta rosa, usuaris del servei 
porta a porta, atenció domiciliaria prestades específicament a persones grans... Quant als 
òrgans de participació, vol mostrar el seu descontent en relació a la “desconvocatòria” del 
Consell Ciutadà, perquè estava convocat pel dimarts i el dilluns vam rebre el e-mail en el qual 
es desconvocava perquè no hi havia projecte de pressupost. Considera que el Consell Ciutadà 
és el màxim òrgan de participació del Districte i així s’estableix a les Normes reguladores de 
funcionament del Districte. El govern ha d’explicar a les entitats, a les associacions i als veïns i 
veïnes què volen fer, amb independència de si tenen ja suport o no de l’oposició. En el mandat 
anterior sempre es va celebrar el Consell Ciutadà i inclús, es va aprovar per qüestió de 
confiança. 

El president, senyor Francisco Sierra, passa la paraula al conseller Pau Guix, del grup 
municipal de C’s, el qual no entén perquè algun grup polític en lloc de respondre a la regidora 
els ha contestat a ells. Aclareix que ells no estan en contra de la participació, però pensa que la 
principal és votar cada quatre anys i no es pot substituir, es pot complementar però no substituir 
perquè el mandat és executiu. Es mostra a favor de la participació però de manera endreçada i 
que no rellenteixi els processos ja oberts com el de la Colònia Castells. Diu que quan parlen de 
serveis socials, totes les mesures del govern dirigides a la gent gran són molt importants ja que 
la població tant a l’Estat com a Barcelona ciutat està molt envellida. Per finalitzar, recorda que 
encara està pendent parlar del PAM i del PAD, però el tema de la residència Benavent és una 
cosa que des del govern del Districte s’ha d’insistir per tenir d’una vegada finançament de la 
Generalitat per poder construir la residència. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula a la senyora Lídia Gàllego, 
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portaveu del grup CiU, que insisteix en el tema de la Colònia Castells, tot i que entén que els 
temps de resposta són breus, li agradaria que li contestéssim a les preguntes que van fer sobre 
el que s’havia fet per millorar el tema del manteniment, les queixes que van sorgir el dia de 
l’espai de trobada, com avancen les obres, si estem o no en calendari i, sobre tot, li agradaria 
tenir per part del govern, el compromís de que la reunió de serveis socials es celebrarà abans 
del proper Plenari. 

Tot seguit, el president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula a la regidora, la 
senyora Laura Pérez, que es compromet a realitzar aquesta reunió que pot ser interessant, 
també per rebre les aportacions del grup del Partit  Popular que pensa que són tècniques. Es 
posa a disposició de tots el grups, i opina que no és necessari esperar el següent plenari si hi 
ha dubtes. Explica que en aquest Plenari només ha fet un apunt d’alguns temes, però s’han 
deixat fora molts d’ells. Recull les idees de que les enquestes estan dient que és un Districte 
benestant o de la franja de renda més alta de Barcelona. Tanmateix també parlen de 
desigualtats dins el Districte i s’ha de lluitar amb molta il·lusió i treballar en col·laboració amb 
totes les forces polítiques. 

I no havent-hi més intervencions, la presidenta dóna per finalitzat el punt relatiu a 
l’informe de la regidora i passa a la part decisòria, directament a la proposta d’acord de la 
Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social. 

C. PART DECISÒRIA 

1 	Propostes d’acord 

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

INFORMAR els preus públics del Districte de les Corts 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula al conseller de l’equip de 
govern, senyor Albert Pérez, avisant-li que té cinc minuts. El conseller Albert Pérez llegeix 
l’informe que es va presentar a la Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar 
Social: 

“En referència als preus públics per al 2016 dels equipaments del Districte de les Corts, 
informats als Consells d’Equipaments Culturals del 18 i 23 de novembre, i als Consells 
d’Equipaments Esportius del 17 i 19  de novembre, els podem informar que:  

o	 Seguint les indicacions de la Gerència, no hi ha cap increment de preus, 
mantenint els mateixos que l’any 2015. 

o	 Per tal d’homogeneïtzar els preus dels Centres Cívics i en base a l’estudi realitzat 
en el seu moment per  l’ Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), es proposen les 
següents adaptacions: 

-	 Canvi de format dels preus de totes les activitats formatives presentant-les 
en format preu/ hora. 
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-	 Canvi de format en els preus de cessió d’espais: s’incorporen les següents 
categories: acte obert i de pagament per entitats sense ànim de lucre; acte 
obert i gratuït, i acte obert i de pagament per particulars i empreses. 

-	 Rebaixar el preu de la Sala d’Actes del Centre Cívic Can Deu, Jardí de 
Can Deu i Sala d’Actes del Centre Cívic Tries i Peitx. S’ha passat de 86,24 
a 70 euros per particulars i empreses. 

-	 I, en quart lloc, per tal d’homogeneïtzar i en base al estudi de l’ICUB, s’han 
incorporat els preus de les noves sales i espais, de la nova planta del 
Centre Cívic Joan Olivé “Pere Quart”- que es posarà en marxa ara a 
principis d’any-. I una nova categoria per la cessió de espais per activitats 
de suport a la creació”. 

El president, senyor Francisco Sierra, obre el torn de paraules per a cadascun dels 
grups municipals, informant que tenen  3 minuts i que com ja és la part decisòria, s’ha de votar. 

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, malgrat que pensa és positiu 
l’increment zero dels preus públics i que caldria  buscar fórmules per la seva rebaixa en temps 
de crisi, així com la seva gratuïtat en més col·lectius específics. 

A continuació, el president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula al senyor Carlos 
Hornero, del grup municipal del PSC que també s’absté, per no tenir ni pressupost ni marc 
financer plurianual. 

Seguidament, el president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al senyor Jordi 
Castellana, portaveu del grup municipal d’ERC, que emet el seu vot d’abstenció ja que ells ja 
vam fer palesa a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona que, per a 
ells, la tarifació social és una qüestió molt important a treballar. Entenen que potser no si ha 
estat prou a temps però aquesta abstenció es per animar al govern a que treballi el tema de la 
tarifació social de cara als preus públics de l’any 2017. S’abstenen també perquè, per altre 
banda, malgrat això, la congelació de preus  en la situació actual és una bona mesura. 

En quart lloc, el president, senyor Francisco Sierra, passa la paraula a la senyora 
Míriam Casanova, consellera del grup del PP, que mostra la seva disconformitat perquè 
aquesta sigui l’única proposta que porta el govern municipal i, a més, sigui només informar. Els 
grups polítics no decidiran sobre aquest tema, i tampoc el govern del Districte, perquè a cap 
òrgan de participació els han informat de quins seran els preus públics de l’any vinent. Per tant, 
no sap que fan en aquest Plenari si no és perquè és obligatori. Però, independentment del que 
es voti, sortirà endavant i sense tenir en compte el seu posicionament ni el de veïns i entitats. 
Ells pensen que s’ha d’aprovar per un procediment obert en el qual tant veïns, entitats i 
associacions, com els propis grups polítics puguin fer al·legacions, propostes i que el govern 
justifiqui si les té en compte o no. El posicionament del seu grup és aplicar la mateixa política 
fiscal, impostos i taxes que als preus públics i, per tant, tenint en compte que en Barcelona es 
pateix una de les fiscalitats més altes, no entenen el perquè cada any s’ha de tenir tants 
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ingressos públics. La seva proposta és baixar impostos, taxes i preus públics en general, per a 
tots els barcelonins i, a més amb bonificacions i deduccions especials per a col·lectius 
vulnerables. Per tant, vota en contra i estan decebuts per aquesta manera de procedir a l’hora 
d’informar i només informar. 

Per continuar, el president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula al conseller del 
grup de C’s, el senyor German Prado que diu textualment: “Nosotros por nuestra parte, dado 
que se trata de un acuerdo a nivel de ciudad y entendemos que además está implicado el ICUB 
y está impulsado por el propio Instituto de Cultura, votaremos a favor de esta propuesta debido 
a que se mantienen los precios y se congelan y no se suben. De hecho, incluso en el Distrito 
de Les Corts, la Sala de Actos y el Jardín de Can Deu y la Sala de Actos del Centro Cívico 
Trias i Peitx se reduce el precio para el uso para particulares y empresas. Por lo cual, votamos 
a favor. Gracias.” 

A continuació el president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al conseller Èric 
Manzano, del grup de CiU. El seu vot també és favorable ja que s’alegren de que no hi hagi 
cap augment de preus i de que algun espai hagi rebaixat el lloguer i esperen que el nou format 
de preus no entorpeixi el seu funcionament sinó que millori la gestió d’aquests espais. També 
es congratulen de l’elaboració de la categoria per a la cessió d’espais per a activitats de suport 
a la creació, ja que entenen que són activitats que s’emmarcaran en l’àmbit cultural i artístic del 
Districte. 

Per últim, el president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula al paraula al portaveu 
del grup del govern, senyor Albert Pérez, el qual emet el seu vot a favor i agraeix als grups que 
han votat a favor el seu suport a informar favorablement aquests preus públics. Per altra banda, 
contesta a la portaveu del grup municipal del PP, la senyora Míriam Casanova, ja que afirma 
que sí es va  informar en la Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social 
del dimarts dia 1 de desembre a la que va assistir el seu company de grup, i que és el lloc 
preceptiu per informar del preus públics.També li resulta curiós que digui que no presenten res, 
quan en el segon plenari presenten una mesura de govern.  

Amb els vots favorables dels grups dels grups de  C’s, de CiU i de BComú, i l’abstenció 
de la CUP, del PSC i ERC  i el vot en contra del  PP, el president, senyor Francisco Sierra, 
declara aprovada la proposta d’acord següent: INFORMAR FAVORABLEMENT els preus 
públics del Districte de les Corts. 

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

B. 	 PART D’IMPULS I CONTROL 

a) 	  Proposicions / Declaracions de grup. 

1. 	 CiU: “Que el Districte de les Corts procedeixi a una revisió de l’enllumenat 
públic del districte, tot procedint a corregir les mancances que hi pugui haver 
tant d’intensitat lumínica com d’altres aspectes, incloent-hi la substitució de 
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l’enllumenat sempre que sigui necessari i/o recomanable per a garantir els 
criteris de prioritat per als vianants, seguretat i eficiència energètica en un 
període no superior a 3 mesos.” 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula a la senyora Lídia Gàllego, 
consellera de CiU, que comença la seva exposició dient que ateses les reiterades queixes dels 
veïns de Les Corts, relatives a la baixa intensitat lumínica que tenen moltes vies del Districte; 
atès que a Les Corts hi ha també carrers com  Galileu, Joan Güell, Tarradellas o Can Bruixa 
que gaudeixen d’un nou sistema d’enllumenat públic i en algun dels quals es van fer servir de 
prova pilot d’aquest sistema amb resultats molt satisfactoris; atès que existeixen sistemes de 
enllumenat públic que optimitzen el consum energètic i milloren la qualitat dels espais urbans 
incorporant-hi l’ús de noves tecnologies més eficients i respectuoses del medi ambient i 
observant el marc normatiu sobre eficiència energètica; i atesa la gran importància que té 
l’enllumenat públic en la funció social, en el bon desenvolupament de l’activitat comercial i 
econòmica, en la percepció de seguretat dels veïns i veïnes del barri, en la qualitat de l’espai 
públic i en el confort per els ciutadans en general prioritzant els espais de vianants; per tot això, 
el seu grup proposa que: “el Districte de les Corts procedeixi a una revisió de l’enllumenat 
públic del Districte, tot procedint a corregir les mancances que hi puguin haver, tant d’intensitat 
lumínica com d’altres aspectes, incloent-hi la substitució de l’enllumenat sempre que sigui 
necessari i/o recomanable per a garantir els criteris de prioritat per als vianants, seguretat, i 
eficiència energètica en un  període no superior als tres mesos”. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula als portaveus dels grups 
municipals i demana el seu posicionament. Intervé el senyor Marc Faustino, conseller de la 
CUP que vota a favor  i espera el resultat de la revisió per valorar la situació de l’enllumenat i 
que de les gestions realitzades s’informin al proper Plenari. 

El conseller senyor Carlos Hornero, portaveu del PSC, també vota a favor de la 
proposició  ja que entenen que és un tema prioritari que ha de ser de manteniment de 
qualsevol govern de la ciutat. El conseller senyor Jordi Castellana, portaveu del grup d’ERC 
aporta una idea per a ell molt important que és l’urbanisme en perspectiva de gènere. Una bona 
il·luminació als carrers els fa més segurs per a tothom, i en especial per a les dones. 

Quant al sentit del vot de la senyora Míriam Casanova del grup municipal del PP, és 
també a favor perquè pensa que realment cal més llum a l’espai públic del Districte 
especialment en places, en determinats carrers, i en jardins com el de Joaquim Ruira o el de 
les Infantes, els jardins de Can Cuiàs, els jardins d’Ernest Lluch, la plaça del Mirall de 
Pedralbes entre altres. O carrers, per exemple, com el carrer Equador per la vessant de la 
Colònia Castells, el carrer Taquígraf Garriga, just davant dels jardins de Joaquim Ruira, entre 
molts d’altres. Explica que, de fet, totes aquestes peticions ja les han fet constar per escrit i 
responen a moltes peticions que han fet els veïns també en audiència pública i en els consells 
de barri. Diu que en alguns casos no és que calgui més llum,  sinó que realment cal orientar-la 
millor cap a les voreres. Perquè hi ha carrers que només estan al costat de la calçada i això no 
és gaire coherent perquè realment tant els turismes com les motocicletes ja porten llum i els 
que no tenen llums son els vianants. I per tant, pensa que totes dues qüestions tenen solució. 
Continua dient que, per una banda, hi ha noves tecnologies, per exemple amb els LEDS, que 
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permeten amortitzar ràpidament la inversió, aconsegueixen un estalvi energètic i que són 
respectuoses amb el medi ambient. I, per una altre banda, sobre el tema de orientar la llum en 
aquests fanals amb doble vessant per a que il·luminen tant la calçada com la vorera pensa que 
tècnicament hi ha solucions. 

El portaveu del grup de C’s, el conseller senyor Pau Guix, també vota a favor de la 
proposta ja que considera que tant l’ecologia com l’eficiència energètica i la seguretat son 
importants. 

El conseller senyor Albert Pérez, de l’equip de govern, vota a favor i assegura que, 
per una banda, les tasques de manteniment ordinàries i les reparacions  ja es fan i es 
continuaran fent i, per altra banda, es prendran les mesures correctores i de millora que 
correspongui en funció de les possibilitats pressupostàries. 

Amb el vot favorable de tots els grups, el president, senyor Francisco Sierra, declara 
aprovada per unanimitat la proposició presentada pel grup CiU següent: “Que el Districte de 
les Corts procedeixi a una revisió de l’enllumenat públic del districte, tot procedint a corregir 
les mancances que hi pugui haver tant d’intensitat lumínica com d’altres aspectes, incloent
hi la substitució de l’enllumenat sempre que sigui necessari i/o recomanable per a garantir 
els criteris de prioritat per als vianants, seguretat i eficiència energètica en un període no 
superior a 3 mesos.” 

El president, senyor Francisco Sierra, passa a la següent proposició presentada pel 
grup municipal de C’s. 

2. 	 C’s: “Que el Gobierno del Distrito cree un grupo de Trabajo específico sobre 
comercio, con la participación de los representantes del Consejo de Distrito, 
de los técnicos del Distrito y de los representantes de los principales ejes 
comerciales y asociaciones. Que este grupo de Trabajo se inicie lo antes 
posible y con la finalidad de desarrollar, en un plazo máximo de seis meses, 
un Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio en el Distrito de Les 
Corts.” 

El president, senyor Francisco Sierra, recordant que aquesta proposició està 
transaccionada, dóna la paraula al senyor German Prado que diu: 

“Nuestra propuesta sobre el comercio de proximidad en el Distrito es la siguiente: el 
comercio de proximidad es uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico, la 
creación de empleo y la cohesión social de un territorio. En nuestro caso, el Distrito de les 
Corts cuenta con un tejido comercial amplio que se caracteriza por una oferta diversificada y 
de calidad: productos y servicios. Este tipo de comercios está compuesto generalmente por 
emprendedores y autónomos, muchas veces mayores de 45 años y que representan una 
oportunidad laboral para ellos y para jóvenes, normalmente del entorno familiar y los 
interesados en la continuidad de la actividad en el futuro, manteniendo el valor económico 
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del negocio y los puestos de trabajo que genera. Además, el comercio de proximidad, en 
caso de necesitar personal, contrata normalmente a personas del entorno más cercano, 
muchas veces jóvenes o mayores de 45 años, que son colectivos con mayor dificultad a la 
hora de encontrar un empleo en otros sectores. Los contratos, en este sector, suelen ser 
más estables evitando la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. 
Después de siete años de caída de las ventas y de la actividad económica, en el año 2014 
se detuvo esta caída. Y en el 2015 las cifras de venta han comenzado a recuperarse 
levemente. Los datos de PIB en España confirman que se está reactivando la economía y 
recuperando el empleo y, en especial, el consumo de las familias, aunque de forma muy 
frágil todavía. Desde el gobierno del Distrito se pueden desarrollar, en conjunto con las 
asociaciones, una serie de medidas para favorecer la actividad del comercio de proximidad, 
ayudando a la consolidación de la recuperación y a la creación de empleo estable y de 
calidad en el Distrito. Ejemplos de estas medidas son aquellas dirigidas, por ejemplo, al 
fomento de la participación de los comercios y los ejes y asociaciones de comerciantes, 
realizando campañas de sensibilización para aumentar el número de asociados. La mejora y 
el mantenimiento urbano de las zonas comerciales en cuanto al estado de las calles, la 
iluminación, etc. etc. El apoyo a la promoción del comercio de proximidad y a la organización 
de actos que se realizan desde los ejes y las asociaciones, o la facilitación de plataformas 
digitales y redes sociales dedicadas al comercio del Distrito. En el mandato anterior se 
desarrolló entre diferentes representantes del comercio, los técnicos, y los representantes 
políticos del Distrito el ‘Pla de Comerç 2014-2017’; presentado en el Consell de Promoció 
Económica i Consum, y que no se llegó a poner en marcha. Por todas estas razones nuestra 
propuesta es que, en el propio Consell de Economia i Hisenda - que actualmente existe en 
el Distrito - evitando duplicidades de comisiones o  reuniones de los miembros del Consell, 
el gobierno recupere el grupo de trabajo sobre comercio formado por los representantes de 
los ejes comerciales y asociaciones, los técnicos del Distrito y los representantes del 
Consejo del Distrito para actualizar, realizar nuevas aportaciones y finalizar, en un plazo 
máximo  de seis meses, el diseño del “Pla de Comerç de Les Corts” con el objetivo de 
ponerlo en funcionamiento lo antes posible”. 

El president, senyor Francisco Sierra, demana el posicionament a la resta de grups i 
la seva explicació del vot, començant el senyor Marc Faustino, conseller de la CUP. 

El senyor Marc Faustino vota en contra perquè, diu, no cal recuperar el grup de 
treballs ja que existeix la Comissió Sectorial de Promoció Econòmica que s’acaba de 
constituir en el mandat i hi ha un Pla de Promoció del Comerç que es va desenvolupar en el 
mandat anterior que cal incorporar en el debat del Pla d’Actuació de Districte. 

El senyor Carles Hornero, conseller del grup del PSC emet el seu vot a favor tot i que 
pensa que s’hauria de fer en el marc del propi Consell i no crear una nova comissió. Diu que 
ja s’han fet molts plans de comerç i és necessari avançar i innovar en temes com les àrees 
de promoció econòmica o el turisme que s’haurien d’estudiar dins d’un eix comercial. Per 
una altra banda es podria posar en marxa alguna aplicació de mòbils que no existeixen. 

El conseller, senyor Jordi Castellana, del grup d’ERC, vota també a favor d’aquesta 
proposició que diu que és prou diferent en el seu contingut de la que es va presentar en la 
Junta de Portaveus i d’aquest canvi  pensa que la seva motivació va ser que ja es va reunir 
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la Comissió d’Economia i Hisenda, amb els tècnics, els membres electes- excepte el partit 
proposant- i representants dels eixos comercials. Per tant, no duplicar els òrgans i treballar 
en aquest tema prioritari. També parla del comerç de proximitat, de barri que diu és una 
prioritat i sempre han lluitat  i fins i tot enfrontat quan s’ha intentat vulnerar drets d’aquest 
tipus de comerç en favor de grans superfícies. 

El conseller del grup del PP, senyor Xavier Cañigueral, emet el seu vot  a favor després 
de la transacció que ha presentat el grup de C’s. En principi el seu vot seria d’abstenció perquè 
fer un nou pla quan ja hi havia un pla en marxa no tenia molt sentit. Desitja que si potser d’aquí 
a sis mesos  es pugui tenir un pla de comerç. 

En aquest moment, el president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula, fent un 
incís i abans de continuar amb la votació, a la senyora Lídia Gàllego per si vol afegir alguna 
cosa respecte a la proposició que va presentar en primer lloc el seu grup i comença agraint 
a tots els grups el seu suport i al govern el compromís de continuar desenvolupant el pla 
director d’il·luminació, independentment de la proposta que s’ha aprovat. 

Continuant amb la votació de la proposició presentada pel grup municipal de C’s, el 
president, senyor Francisco Sierra, passa la paraula al senyor Matías Ramón del grup de 
CiU el qual emet el seu vot a favor d’aquesta proposició, sempre i quan estigui dins d’un 
marc del Consell ja creat. També, en la línia del que va dir els consellers dels grups de PSC 
i PP si ja està una cosa començada més val seguir com s’ha fet fins ara. Remarca que ells 
creuen que és molt positiu aquest Pla de Comerç i, si no el vam poder dur a terme el seu 
grup al mandat anterior, va ser per una falta de temps. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al conseller del grup de 
govern, el senyor Albert Pérez. El seu vot serà a favor. Entén que quan diuen recuperar el 
grup de treball es refereixen al Consell Sectorial d’Economia i Hisenda, perquè les seves 
funcions i la definició de les seves tasques són aquestes. Afirma que ja hi ha un Pla de 
Comerç del mandat anterior i, per tant, aprofitaran  la feina feta amb el sector comercial i 
amb el qual tenen tota la complicitat i al qual donen tot el suport, que els ‘apreta’ molt, cosa 
que agraeixin perquè és fonamental per la seva feina tenir la pressió positiva dels 
comerciants. Per tant, es treballarà en aquest Consell Sectorial i els propis membres del 
Consell Sectorial decidiran a l’hora d’enfocar-lo i tenir un pla en funcionament el més aviat 
possible. 

El conseller senyor German Prado, del grup de C’s, tanca aquest torn de paraula i diu 
textualment: 

“Primero agradecer el apoyo de todos los grupos que han votado a favor. 
Evidentemente, la transacción para explicar un poco el cambio en la proposición, es que no 
teníamos información del trabajo que se había realizado en el mandato anterior y en 
mandatos anteriores según dice el Sr. Hornero. Porque realmente no está en exposición 
pública ese tipo de información, entonces no lo encontramos  y luego nos enteramos pues, 
por otro grupo, en este caso Convergència i Unió, que nos informó del tema. Y aprovecho 
para contestar al Sr. Hornero que, precisamente por eso ...., o precisamente porque se han 
puesto en marcha o se han intentado poner en marcha 3522…  no, 432, perdón, planes de 
comercio pero no se ha conseguido poner en marcha ninguno, pues, posiblemente, o sea, 
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seguro, que esta es nuestra intención, poner en marcha definitivamente un plan de comercio 
que además, en algunas asociaciones nos han dicho que no había ninguno activo, con lo 
cual, no solo hay que diseñarlos, también hay que acabarlos y ponerlos en marcha.” 

Amb el vot favorable dels grups de BComú, C’s, PSC, PP, ERC i CiU i el vot en 
contra del grup de la CUP, el president, senyor Francisco Sierra, declara aprovada la 
proposició transaccionada presentada pel grup C’s següent: Que el gobierno del Distrito 
recupere el grupo de trabajo sobre comercio formado por los representantes de los ejes 
comerciales y asociaciones, los técnicos del Distrito y los representantes del Consejo del 
Distrito para actualizar, realizar nuevas aportaciones y finalizar, en un plazo máximo  de seis 
meses, el diseño del Pla de Comerç de Les Corts 2014-2017, con el objetivo de ponerlo en 
funcionamiento lo antes posible”. 

Acte seguit, el president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula a la consellera 
senyora Míriam Casanova, consellera del grup PP, per tal que exposi la següent proposició 
presentada pel seu grup, informant-li que té cinc minuts per a la presentació de la 
proposició. 

3 PPC: “ Instar al Govern del Districte a no anul·lar atribucions al President del 
Consell en els òrgans de participació del Districte, i si es considera necessari, 
comptar amb tècnics municipals del Districte per ajudar a desenvolupar les 
sessions d’aquests òrgans, posant fi a la contractació d’empreses, 
organitzacions privades i autònoms amb aquesta finalitat, fet que possibilitaria 
l’estalvi de recursos públics” 

La consellera, senyora Míriam Casanova comença la seva intervenció dient que tots 
els que han assistit tant a l’Audiència Pública com  als Consells de Barri en aquest nou mandat 
han vist com hi ha hagut dinamitzadors contractats pel govern del districte  que han dirigit les 
sessions corresponents. L’objectiu de la seva proposta no és ni molt menys qüestionar la feina 
que han fet aquestes persones contractades, que de ben segur han treballat bé i, per tant, no 
va en aquesta línia sinó que, el que qüestiona realment és la contractació d’aquests 
dinamitzadors per cinc motius: El primer motiu és perquè consideren que no estava justificada 
la necessitat de contractar externs, que hi ha suficients bons tècnics a la “casa” com per a 
poder fer les tasques de suport en els òrgans de participació. El segon motiu és que aquests 
dinamitzadors van arribar a anular realment les atribucions del propi president a l’Audiència 
Publica. I és el president qui té, realment, les atribucions de presidir-la. Per tant, aquest fet va 
ser el principal motiu de pensar en canviar aquest funcionament en els òrgans de participació. 
En tercer lloc, aquest tema ha estat tractat a “casa gran”, i sap que el govern municipal s’ha 
gastat gairebé 40.000 euros en aquesta dinamització externa en el conjunt dels districtes, dels 
quals, els que corresponen al Districte de les Corts han estat una mica més de 7.000 euros. El 
quart motiu és que aquests contractes que s’han fet des del Districte de Les Corts es veuen 
avui en el Plenari en la part del despatx d’ofici, i  han estats adjudicats al que col·loquialment es 
diu a dit. Formalment seria el procediment menor. Diu que el govern no ha fet l’esforç ni de 
buscar varies ofertes o pressupostos, ni per mirar quina oferta complia millor l’objectiu i 
s’adaptava millor a la minimització de costos per l’Ajuntament. I el cinquè motiu, continua dient, 
és que sembla que el “business family” també ha arribat als districtes. Li sembla, pel què ha 
llegit als mitjans de comunicació, que alguna d’aquestes empreses eren una empresa amiga 
del govern, es a dir, que hi havia persones en aquestes empreses que tenien vincles personals 
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amb regidors o ex-regidors del govern municipal. Per aquests motius, demanen que es posi fi a 
la contractació d’empreses per dinamitzar els òrgans de participació al Districte. 

El president, senyor Francisco Sierra, abans de passar la paraula al conseller de la 
CUP, senyor Marc Faustino per saber el seu posicionament, i per al·lusions, comenta la seva 
experiència a l’Audiència Pública passada i explica que va deixar fer per poder conèixer aquest 
funcionament abans de dir si estava a favor o en contra del mateix. 

El conseller de la CUP vota en contra de la proposició presentada pel grup del PP. No 
estan d’acord en que s’hagin anul·lat competències a la presidència. Entenen que la 
contractació de aquestes empreses no s’ha de valorar de forma econòmica sinó des de la 
necessitat tècnica. És a dir, la visió externa que complementi i ajudi els tècnics municipals en 
tècniques de participació. L’actuació dels professionals que han participat, per la seva 
experiència, en els tres consells i en les comissions de seguiment així com en l’Audiència 
Pública és satisfactòria. Una altra qüestió és que al final del procés els resultats que ajudin en 
el rellançament dels consells de barri, de les audiències públiques i dels òrgans de participació. 

En el posicionament del grup del PSC, el conseller senyor Carlos Hornero pensa que és 
cert que s’han anul·lat atribucions al president. Respecte al tema de les empreses, el dia 29 
d’octubre va fer una pregunta sobre les empreses contractades i encara no li han contestat. Diu 
que pot ser que sigui per les cent preguntes que el PP va entrar de cop però això no ho 
justifica. També ha demanat, el dia 24 de novembre, la vista d’un expedient i, tot i que 
normalment aquestes vistes són ràpides i àgils, a data d’avui encara no els han trucat per a 
veure’l. La seva sensació és que, els tècnics i tècniques del Districte estan totalment capacitats 
per fer aquesta feina, que d’altra banda s’ha fet fins ara. Per tant, no entén per què el sobre 
cost d’aquesta activitat.. Si haguessin vist l’expedient, potser sabrien el valor afegit que pot 
aportar, però en aquest moment no pot fer una altra cosa que votar a favor de la proposició. 

Per part d’ERC, el conseller senyor Jordi Castellana vol fer algunes consideracions per 
argumentar el seu posicionament en contra de la proposició. En primer lloc, hi ha una cosa que 
entenen que és un contrasentit i que és que precisament que el partit que fa aquesta proposició 
de que no es contractin empreses i que no s’anul·lin les funcions del president, és el mateix 
partit que, a altres nivells, impedeix a l’Ajuntament de Barcelona, un ajuntament sanejat i amb 
la seva obsessió per l’austeritat, contractar personal públic. Per tant, l’ajuntament no pot 
contractar personal públic; tampoc el Districte pot augmentar la seva plantilla per poder fer 
aquestes funcions amb molta més tranquil·litat i ajudant als tècnics i tècniques a no 
sobrecarregar-los de feina i per altre banda, quan es contracten empreses externes de la forma 
que sigui, cooperatives o mercantils, resulta que això tampoc ho troben correcte. Per tant, 
entenen que hi ha un sense sentit que no porta enlloc. També es suma al comentari del 
conseller Marc Faustino, el portaveu del grup municipal de la CUP, en el sentit de que la 
valoració la faran al final del procés i es veurà si la feina que han fet aquestes persones  i la 
despesa que ha comportat ha aportat valor afegit als processos participatius. I, per últim, 
respecte de l’Audiència Pública i les funcions del president, diu que l’espectacle que van viure 
no és digne d’una Audiència Pública. No va haver un desenvolupament normal de la sessió. 
Van haver crits, interrupcions.. i el president que diu que li han anul·lat les funcions, en lloc 
d’estar presidint està enviant tweets. Opina que dinamitzar i presidir un òrgan de govern són 
dos qüestions diferents i per tant, s’hauria de valorar si l’empresa que van contractar es va 
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“auto adjudicar” funcions que no li pertoquen o bé, qui havia de presidir aquesta Audiència no 
va saber exercir les seves funcions. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula al conseller senyor Pau Guix, 
portaveu del grup de C’s, que diu: “ Yo, lo primero que quiero decir, es que el presidente del 
Distrito, respondiendo a lo que se pidió desde el propio Distrito, no se negó en ningún momento 
a hacer una prueba diferente de cómo funciona una Audiencia Pública porque como se ha 
dicho antes, el  grupo municipal al cual pertenece el presidente del Distrito, no está en contra 
de la participación ni mucho menos. Precisamente por eso “permitió”, llamémosle así, entre 
comillas, este experimento dinamizador, participativo. Lo podemos adjetivar como ustedes 
quieran. El experimento no dio un buen resultado. El presidente no consideró necesario 
interrumpir ni cancelar la audiencia en aquel momento porque es más importante que la 
audiencia pública acabe y que la gente pueda decir lo que quiera decir a pesar del desorden. 
Pero precisamente por ese mismo motivo decidió no interrumpirlo i también decidió que la 
siguiente la iba a presidir él directamente, sin tener esta gente dinamizando y haciendo algún 
tipo de función que corresponde directamente a la presidencia. Los temas de las 
contrataciones, nosotros nos gustaría que aunque no lleguen a 18.000 euros, que las 
contrataciones de dinamizadores vayan a concurrencia pública, como de cualquier otra 
empresa. Porque todos  estos contratos se han hecho en varios distritos, pero se han repartido 
distintos distritos para no llegar al mínimo exigido para la concurrencia pública, o sea, es 
legalmente aceptable, pero éticamente quizá no lo es tanto. Sería mejor siempre hacer 
concurrencia pública. Convengo con otros grupos que, evidentemente, tenemos una serie de 
trabajadores públicos, muy eficientes por cierto, en nuestro Distrito que están para hacer las 
funciones que tienen que hacer y que no es necesario contratar ese personal externo para 
realizar funciones que ellos mismos pueden realizar. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a 
favor de esta proposición”. 

Per part del grup de CiU, el conseller senyor Cristian Sais vota a favor de la proposició 
del grup del PP, i es manifesta d’acord en lo essencial. Ja van presentar altra pregunta el 18 de 
novembre, no contestada encara, que anava en el mateix sentit respecte a les contractacions, i 
si s’havia obert un concurs públic. Per tant, aquesta proposició va en la línia de la proposició 
presentada pel grup de CiU a “casa gran”, a la Comissió de Presidència, Seguretat, Participació 
i Prevenció. I per coherència, el seu grup no pot fer una altra cosa que votar a favor. Per altra 
banda, celebra que des del govern es doni suport a l’empresa familiar, que és un valor que el 
seu grup sempre ha defensat. Comparteix el que la regidora i el grup de govern entenen per 
participació, però no el que processos participatius ja realitzats es tornin a repetir i posa com a 
exemple el desplegament de la Xarxa Ortogonal de la H4, en el qual en el mandat anterior ja 
s’havia fet un procés participatiu i que el nou procés participatiu no ha aportat res, ni cap cosa 
digna de menció. 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula a la consellera Tatiana 
Guerrero, del grup de govern, BComú, que vota en contra de la proposició amb molt 
convenciment perquè, d’una banda, no s’han anul·lat cap de les funcions del president en els 
òrgans de govern, i d’altra banda s’ha fet una aporta ferma per una participació que passi per 
una democràcia deliberativa i de debat. Llegeix el que diu el diccionari de la RAE respecte a la 
dinamització: “dinamització és adquirir rapidesa e intensitat en un procés” i, per tant, no té res a 
veure amb la definició que fa la mateixa RAE amb la definició de Presidència que diu: “tener el 
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primer puesto, lugar más importante o tener más autoridad en una asamblea, junta, 
corporación, tribunal, acto o empresa”. Per tant, s’entén que la figura de dinamització i la figura 
de presidència són totalment compatibles. Encara que alguns vulguin assentar-se en l’ 
immobilisme respecte a la millora de la participació en aquest Districte, la figura de dinamització 
ha d’ajudar a que els objectius de la sessió es portin a terme. I la del president a allò que 
defineix les normes reguladores del Districte: “Ha de convocar, presidir i establir l’ordre del dia 
de la sessions de la Audiència Pública de la mateixa. Ha de vetllar per el correcte funcionament 
de les sessions...”. Per tant, cal fer un canvi de paradigma i per poder aconseguir-ho cal també 
fer les coses amb responsabilitat; invertint els recursos que siguin necessaris; oferir formació 
als treballadors de la casa, i es dirigeix a la consellera Míriam Casanova per a dir-li que sembla 
que no s’hagi assegut a parlar amb els treballadors de la casa. Perquè si parla amb ells els hi 
diran que la funció de dinamització és una funció complexa i que encara no es senten 
preparats. Per tant, necessiten formació per poder portar-la a terme i, a part, s’està parlant d’un 
dret. Un dret és assegurar que els ciutadans i ciutadanes de Les Corts puguin formar part, en 
igualtat, de la presa de decisions d’aquest districte. També li estranya que el grup del PSC es 
posi les mans al cap pels 600 euros que es van gastar amb el procés de dinamització de la 
Colònia Castells, quan aquest partit es va gastar 3,17 milions d’euros en una consulta 
externalitzada sobre la reforma de la Avinguda Diagonal. 

El president, dóna la paraula a la senyora Míriam Casanova per si vol afegir alguna 
cosa més, advertint-la que li resten dos minuts. La consellera agraeix les forces polítiques que 
els han donat suport i celebra que es posi fi a la contractació de dinamitzadors externs en els 
òrgans de participació, ja que pensa que estan ben dissenyats per a funcionar correctament i 
per l’estalvi de diners públics. Tot el seu suport per al president del Consell, perquè creu 
sincerament que va ser víctima de l’acció del govern. No vol reproduir la conversa que va haver 
a la Junta de Portaveus, però es va sentir incòmode amb algunes de les intervencions que es 
van dirigir al President a la Junta de Portaveus. Per tant, li dóna tot el seu suport. Recorda el 
comentari del conseller Jordi Castellana de que havien estat molt estrictes.  Les lleis Montoro 
han estat molt estrictes a l’hora de controlar la quantitat de sector públic que s’ha disparat molt i 
que té un gran pes en el PIB del país. També és cert, diu, que la situació del Ajuntament de 
Barcelona és excepcional i, realment, i amb moltes de les disposicions que estableixen les lleis 
Montoro, pensen que caldria una excepció. I, de fet, han lluitat molt amb la seva diputada 
Àngels Esteller, per aconseguir convocatòries bastant importants de la Guàrdia Urbana en 
aquests darrers anys. Només recorda el que el President va dir en la Junta de Portaveus: que 
si fes falta, hi haurà un tècnic que estarà de suport en els òrgans de participació. Per tant, això 
vol dir que amb la plantilla que hi ha, que reconeix que no és gran, encara hi ha un cert marge 
per a que participin i que ajudin en aquests òrgans de participació. 

El president li agraeix la senyora Casanova el recolzament a la seva figura.  Es dirigeix 
als assistents i resta de grups per explicar que a la Junta de Portaveus el que ha fet és donar 
trasllat al sentiment de la majoria dels grups. Entén que aquesta figura de la dinamització pot 
tenir una utilitat però que, en qualsevol cas, no poden fer funcions que corresponen al 
president. I, sobretot a l’última sessió que s’ha viscut aquí a l’Audiència Pública, si es 
descuida, fins i tot aixequen la sessió. Diu que la idea és tenir una posició de consens de 
tothom, de deixar fer i de recollir l’ esperit de la majoria perquè es desenvolupin amb normalitat 
les sessions. 
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El conseller del PSC, senyor Carlos Hornero, demana la paraula per aclarir a la 
consellera Tatiana Guerrero, que ell no es va queixar sinó només fer palès que els únics que 
havien guanyat en aquest procés era l’empresa. Li recorda que, respecte al referèndum de la 
Diagonal, van estar involucrats tots els partits polítics i que, tot i ser molt negatiu per al PSC, 
també va ser el primer referèndum que es va fer a la ciutat de forma oberta i participativa.  

El president, senyor Francisco Sierra, respon al senyor Jordi Castellana del grup 
municipal d’ERC que faltaria més que no pogués fer un tweet durant el desenvolupament de 
l’Audiència Pública ja que aquesta participació no només és allí dins, sinó també dins de les 
xarxes socials i que és una cosa molt habitual. 

A continuació, amb el vot favorable del grups municipals del PP, PSC, C’s i CiU i els 
vots en contra de la CUP, ERC i BComú, el president declara aprovada la proposició del PP 
següent: “Instar al Govern del Districte a no anul·lar atribucions al President del Consell en els 
òrgans de participació del Districte, i si es considera necessari, comptar amb tècnics municipals 
del Districte per ajudar a desenvolupar les sessions d’aquests òrgans, posant fi a la 
contractació d’empreses, organitzacions privades i autònoms amb aquesta finalitat, fet que 
possibilitaria l’estalvi de recursos públics“. 

4. 	 ERC: “El Districte de Les Corts es compromet a obrir una sala d’estudi nocturna 
permanent abans del període d’exàmens compresa pels mesos de maig i juny 
del curs 2015-2016.” 

El conseller d’ERC, senyor Jordi Castellana, pren la paraula i diu que la seva idea és de 
intentar proposar coses que siguin útils a la ciutadania del Districte de Les Corts. Fa una 
esmena de veu a la proposició, que ja ha comentat amb els altres grups, en la qual es canvia la 
paraula “sala” per “espai”. El motiu d’aquesta transacció és que el projecte de Sales d’Estudi, 
que de fet està explicat en la part d’argumentació de la proposta, és un projecte en que 
s’implica el Consorci de Biblioteques, s’implica el Districte i s’implica la Regidoria de Cicle de 
Vida i, de fet, el que s’està fent aquí al Districte és construir una biblioteca. Per tant, semblava 
que seria més fàcil desvincular aquesta proposta d’aquest projecte engegat per l’Ajuntament 
des del any 2003. La proposta quedaria de la següent manera: “El Districte de Les Corts es 
compromet a obrir un espai d’estudi nocturn permanent abans del període d’exàmens comprés 
per els mesos de maig i juny del curs 2015 -2016”. Explica que les dades que han portat per 
fer aquesta proposta es basen en els estudis fets per l’Ajuntament de Barcelona que indiquen 
que gairebé el 70% de usuaris de sales d’estudis nocturnes són del propi barri on hi ha una 
sala d’estudi nocturn. En el barri de Les Corts no hi ha cap sala d’estudi nocturna i la única que 
hi ha en tot el Districte i que no és permanent sinó que és només en època d’exàmens, està 
situada al Centre Cívic de Riera Blanca-Josep Maria Trias i Peix. Per tant, en una punta del 
Districte i que no facilita que  molts altres possibles usuaris el facin servir. Per altre banda, Les 
Corts segons dades de l’any 2013, tenia més de 4.000 persones entre 20 i 24 anys, que són els 
principals usuaris d’aquestes instal·lacions i, actualment, també té més de 40.000 alumnes 
universitaris en els centres universitaris que hi ha en el Districte que si viuen al Districte també 
poden fer-les servir. I, per últim, les enquestes que s’han fet i les dades que es tenen d’ús 
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d’aquestes instal·lacions ha implicat un augment exponencial dels seus usos. Per exemple 
l’any 2009, a tota la ciutat, hi havia un ús de 57.000 usos i l’any 2014 es va passar a més de 
90.000 usos. Per tant, l’augment és exponencial. Per tot això, fa aquesta proposta deixant 
oberta la ubicació i espera que el govern pugui trobar una ubicació al Districte que permeti, 
combinar les sales d’estudi que tenen obertes les universitats amb la sala d’estudi no 
permanent, que té el Centre Cívic Josep Maria Trias i Peix i sàpiga  territorialitzar aquesta 
demanda que, com ha comentat, té un fort component de proximitat. 

El president obre un torn de paraula donant la paraula el conseller de la CUP, senyor 
Marc Faustino que es posiciona a favor. El conseller del PSC, senyor Carlos Hornero, també 
vota a favor i proposa una ubicació per a aquesta sala nocturna que seria la de Miquel 
Llongueras, a la zona de la Maternitat-Sant Ramón. Recorda també que ja hi ha una sala en 
funcionament, al Districte de Sants i que està molt propera a Les Corts. 

El president cedeix la paraula al conseller del PP, senyor Xavier Cañigueral que també 
vota a favor, ja que molts joves compaginen estudis i feina i, per tant, és necessari aquest 
servei. 

A continuació, el president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula el Sr. Germán 
Prado per part de C’s que es posiciona també a favor de la proposició presentada per Esquerra 
Republicana de Catalunya. Entén que hi ha una demanda creixent d’aquest tipus de serveis al 
Districte, el qual té una presència molt àmplia de universitats, tant públiques com privades. En 
tot cas, el que si que vol sol·licitar, tant al proposant com al govern  si aquesta mesura es posa 
en marxa, és que es faci un seguiment del nombre de persones que fan ús d’aquest servei, 
diferenciant molt bé les èpoques d’exàmens, com són els mesos de maig, juny, desembre i 
gener de la resta de l’any amb l’objectiu d’ assegurar-se que hi ha un nombre d’usuaris suficient 
que justifiqui la despesa que suposa una mesura com aquesta: el personal necessari, la llum, la 
climatització, la neteja etc... En cas que no s’arribés a un nombre suficient d’usuaris seria millor 
focalitzar-lo en la temporada d’exàmens per tal de no malbaratar recursos públics. Per tant, 
vota a favor de la proposició, però sempre en atenció a aquestes dades. 

Per part del grup de CiU, el conseller senyor Èric Manzano explica el seu vot a favor ja 
que entén que aquest espai ja estava contemplat al Pla Funcional de la Biblioteca del Districte i 
és coherent amb el programa de Convergència i Unió. 

El president dóna la paraula al conseller, senyor Albert Pérez del grup de BComú, per 
tal que expliqui el posicionament del seu grup. El senyor Pérez recorda que en el Pla Funcional 
de la nova Biblioteca del Districte que ha d’entrar en funcionament l’any 2017, està prevista 
aquesta sala d’estudi i, per tant, es tindrà en un espai adequat. Actualment està, com a sala 
d’estudi temporal la del Centre Cívic Josep Maria Trias i Peix. També es va obrir 
excepcionalment, a l’any 2014, una sala a l’Ateneu de Fabricació. Les dades d’ús del 2014 van 
donar 1 ús només, i quatre a l’any 2015. Quant a la sala del Centre Cívic Riera Blanca, les 
dades d’us eren de cent dotze el 2014 i quatre-centes cinquanta-dos el 2015. Per tant, 
aquestes dades s’han de tenir en compte a l’hora de tenir present el cost que significa una sala 
d’aquest tipus: necessitats de consergeria, de vigilància, d’atenció a l’usuari... També s’ha de 
tenir en compte que, al Districte hi ha una presència important d’universitats, i que les seves 
sales d’estudi estan obertes tota la nit en època d’exàmens i amb un horari molt ampli en les 
èpoques ordinàries. Proposa revisar i mirar el conveni que hi ha de col·laboració amb les 
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universitats. En tot cas, el govern buscarà aquest espai provisional, però s’ha de tenir en 
compte que a l’any 2017 tindrem un equipament del districte amb aquesta funció que serà la 
biblioteca. 

El president dóna la paraula al conseller senyor Jordi Castellana del grup d’ERC, que 
agraeix el suport a la seva proposició de tots els grups. Explica que la necessitat d’una “sala 
d’estudi nocturna” era una demanda del teixit associatiu, especialment el juvenil, i de molts 
veïns i veïnes de Les Corts. Recorda que “sala d’estudi nocturna”’ no vol dir que obri tota la nit 
sinó que és un horari fins a la una de la nit. Comenta que cada any hi ha una enquesta de tots 
els usuaris sobre aquestes sales d’estudi. Per tant, les dades permetran valorar aquest servei. 
Si al Centre Cívic Riera Banca  hi ha tants usos i a l’Ateneu de Fabricació hi ha molt pocs, diu, 
potser és que alguna cosa des de la administració no es va fer bé. Per tant, segurament, 
aquest és dels casos en els que primer s’ha de generar la oferta perquè desprès hi hagi la 
demanda a través del coneixement, al barri, de la existència d’aquests equipaments. Així és 
com s’aconseguirà un bon ús. 

Amb el vot favorable de tots els grups, queda aprovada per unanimitat la proposició 
presentada pel grup d’ERC següent: “El Districte de Les Corts es compromet a obrir un espai 
d’estudi nocturn permanent abans del període d’exàmens compresa pels mesos de maig i juny 
del curs 2015-2016.” 

5 	 PSC: “ Instar al govern municipal a iniciar durant el 2016 el projecte per la 
construcció d’una escola bressol municipal en l’àmbit de la Colònia Castells. 
Demanar, en un termini màxim de 2 mesos, que es presentin els estudis 
tècnics de viabilitat d’aquest projecte i la proposta d’adequacions necessàries 
per que la construcció no afecti al desenvolupament d ela Colònia Castells.” 

El president passa al punt cinquè, que és la proposició del grup del PSC i cedeix la 
paraula al conseller senyor Carlos Hornero per a la seva presentació. 

El conseller Carlos Hornero comença la seva presentació dient que aquesta és una 
proposta de tots els grups. La  necessitat d’incrementar les places d’escoles bressol en la ciutat 
i el Districte, pensa que està clar per a  tots. Tot i així, comenta que en aquest pressupost 
municipal de l’any 2015, hi havia la creació de quatre escoles bressol a la ciutat de Barcelona, i 
pensa que una d’aquestes estaria ubicada al Districte de les Corts.  De les quatre escoles, tres, 
la de Sant Andreu, la de Sant Martí i la del Eixample, ja han començat les diferents actuacions. 
En canvi la de Les Corts s’ha refusat ja que s’al·lega un sobrecost d’entre un 30 i un 40% del 
cost fixat pel Consorci, segons la contestació a una pregunta que van realitzar a l’equip de 
govern. El seu grup no vol perdre aquesta inversió al Districte i per això proposa, d’una banda, 
instar al govern que durant 2016 s’iniciï el projecte de construcció d’una escola en l’àmbit de la 
Colònia Castells; i, també, que en el termini de dos mesos es pugui presentar els estudis 
tècnics de viabilitat sense haver d’interrompre les fases del PGM de la Colònia Castells 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix el torn al portaveu del grup de la CUP, 
conseller senyor Marc Faustino que vota en contra aclarint que tot i estar a favor de la 
realització d’una escola bressol a la zona de la Colònia Castells, també es necessiten a Sant 
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Ramòn, i les seves ubicacions i pressupostos haurien d’estar dins del proper Pla 
d’Equipaments i del Pla d’Actuació del Districte. 

El president cedeix el torn al grup d’ERC  i el conseller Jordi Castellana vota a favor 
argumentant que la necessitat d’escoles bressol, és una necessitat històrica i peremptòria. 

La portaveu del grup del PP, consellera Míriam Casanova, explica que ja van mostrar la 
seva preocupació per una demanda no atesa de places d’escoles bressol al Districte. De fet 
van demanar que, de cara al curs vinent, tots els nens i nenes d’entre zero i tres anys 
poguessin accedir a una plaça d’escola bressol de qualitat, ja sigui pública o privada, però amb 
un preu públic o un preu subvencionat. Per tant veuen amb bons ulls que es pugui construir 
realment una escola bressol en els voltants de la Colònia Castells. No sap realment, si pel Pla 
Urbanístic això és possible o no. Vol demanar al govern, d’una banda, que se’ls faciliti el mapa 
de possibles ubicacions i després, quines són més adequades en termes de costos, perquè no 
torni a succeir el cas de la possible escola bressol que anava ubicada al parc científic. I d’altra 
banda, demanar si és possible, que se’ls faciliti aquest informe tècnic on, realment, es 
demostra que el cost es dispara entre un 30 i un 40 % respecte a un altre ubicació. 

A continuació, el president passa el torn de paraula al conseller German Prado, del grup 
de C’s que diu:  “Nosotros votaremos también a favor de esta proposición añadiendo más datos 
a los que ha dado la Sra. Míriam Casanova. Decir que el Distrito de les Corts es, de toda la 
ciudad, el territorio con una oferta menor de plazas públicas, siendo superada en un 74% en 
número de plazas públicas por habitante en relación con el que tiene la mayor oferta. Es decir, 
tenemos un déficit clarísimo en este Distrito y, seguramente, no sólo hace falta una escola 
bressol allí en la zona de la Colònia Castells sino que también en otras zonas. Repito. 
Votaremos a favor y aprovechamos para instar al gobierno a que tenga en cuenta estos datos 
que hemos aportado para la elaboración del Pla d’Equipaments comentado anteriormente”. 

La consellera del grup de CiU, senyora Lídia Gàllego, en el seu torn de paraula explica 
que ja ha tingut ocasió de comentar en aquest Plenari la necessitat que hi ha d’equipaments 
aquí al Districte. Molt en concret i, per aquesta proposició, de places d’escola bressol.  A això si 
afegeix que, veritablement, hi ha una demanda social en aquest tema. No és l’únic lloc on fa 
falta, però és veritat que no es pot renunciar a una escola que tenim pactada i que només està 
pendent d’un projecte, d’una execució i de trobar-hi una ubicació. La proposta que presenta el 
grup del PSC d’ubicar-ho en l’àmbit de la Colònia Castells, li sembla encertada, tant per el 
àmbit en si mateix com el que fa a buscar un equilibri territorial dels equipaments al Districte de 
les Corts. Per tant en aquest sentit el seu vot és favorable. 

El president, senyor Francisco Sierra, cedeix la paraula al grup del govern, i el senyor 
Albert Pérez explica que el pacte que van fer el PSC i CiU per aprovar els darrers pressupostos 
a canvi d’aquestes quatre escoles bressol -entre d’altres coses- és un negoci  molt poc eficaç. 
Es a dir, si per una banda el grup del PSC pacta que l’escola que ha d’anar a Les Corts i d’altra 
banda l’òrgan tècnic, que és el Consorci d’Educació, fa un informe que diu que el desestima per 
un sobre cost en la construcció i per no idoneïtat tècnica ni funcional de l’espai proposat en el 
pacte, “el negoci” realment no va ser gens positiu. El compromís d’aquest govern amb la 
educació de 0 a 3 anys és absolut i fora de cap mena de dubte. La voluntat del Govern 
d’aconseguir per al Districte de les Corts les places necessàries és absoluta. El que està 
plantejat malament és la proposta per varies raons:  el grup del PSC demana iniciar en el 2016 
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un projecte per a la construcció d’una escola bressol municipal però encara els pressupostos 
no estan aprovats. Per tant, el Govern, en un exercici de responsabilitat, ara, en aquest 
moment 3 de desembre, no es pot comprometre a desenvolupar un projecte com és el d’una 
escola bressol que porta una gran despesa. Per altra banda, es parla de l’àmbit Colònia 
Castells. Està molt clar que no és PGM Colònia Castells sinó àmbit Colònia Castells i, tenint en 
compte les necessitats i els requeriments tècnics que determina el mateix Consorci d’Educació 
per una escola bressol  que van com a mínim dels 1200 metres fins a un màxim d’uns 1800, 
actualment en la zona, no  existeix aquesta disponibilitat d’espai. I per tant, evidentment, per 
poder trobar aquesta disponibilitat d’espai en l’àmbit Colònia Castells, al barri de Les Corts o al 
conjunt del Districte, dos mesos és absolutament insuficient. I, a més a més, quan s’ha de tenir 
en compte que el Pla de Colònia està en desenvolupament i, en el que ara mateix hi ha 
projectat, no surten aquests metres quadrats absolutament per enlloc. 

El govern va proposar una transacció al grup proponent en el que es considerava que 
aquesta proposta se havia d’incloure en el PAD – el Pla d’Actuació del Districte- i el Pla 
d’Equipaments i recollir el compromís del govern per ubicar una escola bressol en aquests 
entorns o en altres llocs si es trobaven. I un segon punt en el qual es proposava com a 
transacció que en el termini de sis mesos el govern presentés un projecte de viabilitat i una 
proposta d’ubicació que possibilités la construcció d’aquesta escola bressol tan aviat com es 
disposés del pressupost necessari. Per acabar emet el seu vot d’abstenció. 

Per últim, el president passa la paraula al conseller Carlos Hornero per si vol afegir 
alguna cosa.  

El senyor Carlos Hornero agraeix el vot favorable als grups que s’han posicionat en 
aquest sentit. Explica que en relació amb aquest tema també han presentat una pregunta, per 
l’interès que té aquest govern en el Pla Danubi i per incidir i recordar la necessitat d’una escola 
bressol en Sant Ramon. Respecte al tema dels pressupostos i que no hi ha pressupost 
municipal para executar-ho, pensa que és un tema que ha de tractar el grup de BComú amb la 
resta de partits. Que dir que no hi ha partida pressupostària quan hi ha un superàvit de cent 
milions d’euros no li sembla lògic. Han baixat, després d’alguna conversa, de mil cinc-cents 
metres quadrats a mil dos-cents. Actualment al territori, hi ha escoles bressol de set-cents 
metres quadrats, més tres-cents cinquanta metres de terreny per a l’escola. Per tant, aquesta 
proposta també s’ha inclòs, en el Plenari. Dubta que el govern hagi tingut temps en una 
setmana de mirar una possible ubicació  en tot l’entorn de Colònia Castells i l’interès del seu 
partit és mantenir la inversió que ja es va aprovar. 

No havent més intervencions, queda aprovada amb el vot favorable del PSC, del PP, de 
C’s, d’ERC i de CiU; l’abstenció de BComú i el vot en contra de la CUP, la proposició del grup 
del PSC següent: PSC: “ Instar al govern municipal a iniciar durant el 2016 el projecte per la 
construcció d’una escola bressol municipal en l’àmbit de la Colònia Castells. Demanar, en un 
termini màxim de 2 mesos, que es presentin els estudis tècnics de viabilitat d’aquest projecte i 
la proposta d’adequacions necessàries per que la construcció no afecti al desenvolupament d 
ela Colònia Castells.” 

El president, senyor Francisco Sierra, no havent més proposicions ni proposicions amb 
contingut de declaracions institucionals, passa al següent punt de l’ordre del dia. 
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   c) 	 Precs 

1. 	 CiU: “Demanem al govern del Districte que es continuï treballant amb els 
cossos de seguretat i amb l’agència ABITS per a l’abordatge del treball 
sexual per garantir la reinserció d’aquest i aquestes treballadors/res sexuals 
i per garantir l’eradicació de l’explotació sexual al nostre districte.” 

El conseller senyor Éric Manzano, del grup de CiU, en primer lloc agraeix el torn de 
paraula al president i explica que amb aquest prec volen que es treballi conjuntament des 
del Districte, l’acció de govern, els grups de seguretat i les entitats com l’agència ABITS per 
eradicar del districte la forta presència de treballadors i treballadores sexuals que exerceixen 
la seva activitat en la via pública. Aquests treballadors i treballadores estan sotmesos a 
diferents tipus d’explotació, que pot suposar un esclavatge per aquestes persones i és un 
tipus d’opressió i d’esclavatge.  

La regidora, senyora Laura Pérez, diu que vol matisar sobre aquest tema que és un 
objectiu comú la lluita contra el tràfic d’ésser humans amb fins d’explotació sexual. Però que 
s’ha de deixar de banda la visió paternalista de dir a aquestes dones què han de fer i què 
no. El que s’ha de fer és apropar-se a aquestes dones, majoritàriament, i dones “trans” per 
conèixer les seves necessitats i per tant, treballar conjuntament amb elles i amb l’agència 
ABITS que és part de l’Ajuntament. També explica que el fenomen és d’àmbit transnacional, 
supera les competències municipals. Per això, aquest govern ha engegat una taula on està 
la Fiscalia, està explicant als jutjats, els cossos de seguretat de Barcelona, els catalans i 
amb la delegació de govern per implementar el protocol- el que ja existeix a nivell català 
aprovat i que recull la necessitat de tenir estratègies especialitzades a la ciutat de Barcelona. 
La regidora, senyora Laura Pérez, diferencia dues estratègies, una per com treballar la 
reinserció de les dones que diuen que volen treballar i altra per les que volen sortir de la 
prostitució. Aquestes dones no són treballadores, són víctimes d’explotació sexual i un matís 
prou important per tenir dues estratègies diferenciades. La regidora, senyora Laura Pérez, 
accepta el prec tal com està redactat, òbviament tenint en compte tots els matisos i 
coneixent l’estratègia d’aquest govern. 

2. 	 CiU: “Que el Districte de Les Corts disposi d’una Antena Cibernàrium de la que 
puguin disposar els comerciants, veïns, empresaris i emprenedors del districte 

així com de més activitats i programes que es duguin a terme al Districte.” 

El conseller de CiU, senyor Matías Ramon, comença donant les gràcies al president i 
seguidament explica que pel grup municipal de CiU un dels problemes més grans a la ciutat és 
l’atur i sobretot els aturats de llarga duració. Que des de tots els nivells, des del nivell nacional 
fins a nivell de districte, s’ha de dedicar més temps al tema de la desocupació i la desocupació 
de llarg termini. 

Informa que CiU creu molt positivament en el projecte Barcelona Activa i que quan 
estaven al govern el van potenciar molt. Que és un greuge comparatiu respecte a altres 
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districtes que només es faci una sessió d’ocupació al Districte de les Corts mentre que als 
altres se’n fan dues. Que no hi ha Punt d’Informació, només es fan cinc activitats de 
recolzament al comerç i no hi ha cap Antena Cibernàrium, que és un punt de formació per 
professionals i empreses. Per això, es necessari que es creïn més punts de Barcelona Activa, 
per tots aquells emprenedors, empresaris, petits comerciants i grans comerciants. 

El conseller senyor Albert Pérez, respon per part del govern i explica que el programa 
Antena Cibernàrium és una col·laboració entre Barcelona Activa i la xarxa de Biblioteques. 
Aquestes antenes es fan en funció de diversos criteris, que hi hagi una a cada districte, 
analitzant-se la ubicació que cobreixi millor el territori del districte, que aquestes biblioteques 
disposin d’espais multimèdia equipats amb tot el necessari per portar a terme aquesta activitat 
formativa i un estudi d’indicadors socioeconòmics per acabar de prioritzar la ubicació. Al 
districte de les Corts, cap de les dues biblioteques que hi ha, Can Rosés i Miquel Llongueras, 
reuneixen les condicions per una Antena Cibernàrium, és per això que no s’ha instal·lat. A la 
nova biblioteca que hi haurà al districte que complirà els requisits necessaris s’ubicarà l’Antena 
Cibernàrium. Fa constar que el compromís d’aquest govern amb l’ocupació de qualitat amb 
l’emprenedoria, amb la potenciació de sectors econòmics d’alta rendibilitat social és absoluta i, 
per tant, el prec s’accepta. Donat que és un programa ja en marxa, compromès en la disposició 
d’espai en la nova biblioteca. 

El president, senyor Francisco Sierra, proposa tractar conjuntament el prec número tres 
del grup municipal C’s amb el prec número cinc del grup polític PP, si tots dos accepten. Donat 
que els dos grups accepten, es fan conjuntament: 

3. 	 C’s: “Que el Govern del Districte escolti i s’atengui en allò expressat, al 
respecte del canvi de denominació del carrer, pels veïns i comerciants de la 
Gran Via de Carles III presents a l’Audiència Pública del Districte el passat dia 
28 d’octubre de 2015 i que es comprometi a no portar al grup de treball de 
nomenclàtor el canvi de nom del carrer Gran Via de Carles III. 

5. 	 PPC: “Que el Govern del Districte desisteixi d’iniciar el procés polític per a 
canviar noms de vies i places de Les Corts, per la divisió que pot generar entre 
els veïns, la manca de suport dels veïns  i veïnes que viuen en els carrer 
afectats, i l’elevat cost que suposaria per als ciutadans”. 

El conseller senyor Pau Guix, del grup de C’s, dóna les gràcies al president i després de 
demanar silenci a la resta de consellers exposa que el govern va acceptar el prec presentat pel 
portaveu de la CUP al darrer Plenari de 8 d’octubre demanant la creació d’un grup de treball del 
nomenclàtor per tractar el canvi de denominació dels carrers amb nom d’origen monàrquic, en 
el Districte de les Corts afecta a la Gran Via de Carles III i a la plaça de Maria Cristina. Tenint 
en compte l’època de crisi que estem vivint, considera que els canvis de nomenclàtor han de 
ser els mínims possibles, ja que afecten als veïns i comerciants i els hi genera una obligació 
legal de canvi de documentació identificativa: llicència, domiciliacions, assegurances, dades 
bancàries, dades tributàries, etc. En definitiva, força molèsties, despeses i la pèrdua, no 
justificada del seu temps. El grup de treball del nomenclàtor del Districte ja ha estat creat dins 
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del Consell de Presidència i el govern ha dit en el Consell de Barri de les Corts que estarà 
format per persones que tenen coneixements de memòria històrica i per veïns i veïnes de les 
Corts. Considera que han de ser els veïns, veïnes i comerciants afectats directament pel canvi 
de denominació del carrer i diu que al grup municipal C’s li preocupa el terme “coneixedors de 
memòria històrica”, ja que consideren que la denominació dels carrers mai no ha d’estar ni 
polititzada, ni fer-se per representar ideològicament només a una part de la ciutadania sinó que 
els noms finalment escollits han de representar valors universals, humanístics, artístics, socials 
o d’avanç científic. I el terme de memòria històrica, com a criteri de selecció dels membres del 
grup de treball, no creuen que garanteixi aquesta neutralitat política. A l’Audiència Pública del 
Districte, del passat 28 d’octubre, va quedar de manifest la gran preocupació  i el desacord del 
veïns i veïnes afectats. 

El president, senyor Francisco Sierra, agraeix la intervenció al conseller senyor Pau 
Guix i dóna la paraula al conseller senyor Xavier Cañigueral del grup municipal PP. 

El conseller senyor Xavier Cañigueral manifesta que no hi ha cap requeriment tècnic 
que obligui a efectuar aquest canvi de nom. És una motivació estrictament política, ideològica i 
no es pot imposar la ideologia als altres. I a mes, no tenir en compte els perjudicis que això 
comporta als veïns i veïnes, en temes de convivència, despeses i temps. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna les gràcies al conseller senyor Xavier 
Cañigueral i cedeix la paraula a la consellera senyora Tatiana Guerrero. 

La senyora consellera Tatiana Guerrero, del grup de govern, després de donar les 
gràcies al president diu que no accepta cap dels dos precs ja que considera que el grup de 
treball que s’ha creat per tractar aquest tema és per escoltar totes les veus i que no ha de ser el 
govern qui marqui les pautes de treball. I que el govern escolta i es compromet a escoltar totes 
les veus, a la ciutat hi ha gent que vol democratitzar els carrers. Que el nomenclàtor divulga un 
recorregut històric, alimenta processos històrics i de pes de diferents hegemonies, i en aquest 
sentit és fruit d’una certa representació de gènere i de classe. El nomenclàtor també expressa 
pactes socials, que a Barcelona també hi ha pluralitat de minories i estan “infrarepresentades”. 

El president senyor Francisco Sierra agraeix la intervenció i dona la possibilitat d’afegir 
alguna cosa. 

El conseller senyor Pau Guix diu que no cal confondre la memòria històrica amb la 
substitució de memòria. 

El conseller senyor Xavier Cañigueral afirma s’està passant de memòria històrica a 
memòria ideològica selectiva. Que a ell tampoc no li agraden tots els noms dels carrer com per 
exemple, el carrer Sabino Arana. Però abans de fer un prec de canvi de nom pensa en la 
repercussió que pot tenir el canvi en els veïns i veïnes de la zona. 

El president, senyor Francisco Sierra, agraeix la intervenció al conseller senyor Xavier 
Cañigueral i donat que la consellera senyora Tatiana Guerrero no vol afegir res més, recupera 
l’ordre dels precs i passa el següent que presenta el grup municipal C’s i exposa el conseller 
senyor German Prado. 
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4. 	 C’s: “Que el Gobierno del Distrito inste a Barcelona Serveis Municipals (B:SM) 
a realizar la ampliación de la zona 13 del Área Verde, correspondiente al 
Distrito de Les Corts, con el fin de influir las zonas más afectadas por la 
saturación del vehículos y aquellas zonas con especial dificultad de movilidad 
por otros medios; dando respuesta a la reclamación generalizada de los 
vecinos de dichas zonas; en concreto, pedimos que se inste a B:SM a la 
ampliación del Área Verde en a) Zona Universitaria (Pedralbes); b)la manzana 
comprendida entre Avenida de Chile, Camino de la Torre Melina, Calle del 
Cardenal Reig y Calle del Pintor Ribalta (La Maternitat i Sant Ramon); y c) el 
barrio de la Mercè (Pedralbes).” 

El conseller senyor German Prado, del grup de C’s diu: “Gracias Presidente. En el 
Distrito de les Corts está ubicada una de las tres grandes zonas de la ciudad en las que no se 
ha implantado el área verde, provocando en algunos casos problemas con los aparcamientos y 
significando un agravio comparativo en relación a la mayor parte del resto de los Distritos. En 
este caso hablamos de tres casos concretos: en el caso del barrio de Pedralbes hay varias 
zonas donde existe esta saturación de demanda debido a la presencia de universidades y 
academias que congregan a un gran número de estudiantes, profesores y trabajadores de 
estos centros de enseñanza; por otro lado, se produce en esta zona el efecto ‘park and ride’, en 
el que personas de otras localidades aparcan sus coches en estas calles durante todo el día, 
desplazándose al centro de la ciudad en metro o autobús. La ampliación del área verde a 
algunas calles de esta zona no solo ayudaría la aparcamiento de los vecinos, sino que 
facilitaría la movilidad interna en el Distrito, beneficiando al comercio de proximidad, y los 
desplazamientos al CAP, gestiones del día a día, etc. En el caso del barrio de la Maternitat – 
San Ramón la manzana a la que hacemos alusión sufre esta saturación de forma constante al 
ser el límite justo de área verde por lo que estas calles se convierten  en la única posibilidad de 
aparcamiento gratuito de la zona. Esto provoca su utilización como aparcamiento permanente 
y, como en el caso de la zona universitaria, el mismo efecto ‘park and ride’. Por último, en el 
caso del barrio de la Mercè – es un poco diferente al de los dos comentados anteriormente – 
dada la casuística de este barrio y la lejanía a las zonas donde se realizan, pues, la vida 
cotidiana en cuanto a compras y gestiones más habituales, como el CAP, los bancos etc. Los 
vecinos tienen que recurrir muchas veces al vehículo privado para los desplazamientos como 
complemento a la línea 113 de autobús. Por lo tanto, no se trata en este caso de implantar el 
área verde en el mismo barrio sino de proporcionar a los vecinos la tarjeta de zona 13, que 
pertenece al distrito de Les Corts, para facilitar su movilidad en el distrito. Lo contrario es un 
agravio comparativo en relación a los vecinos del mismo distrito, que sí tienen derecho al uso 
del área verde. Por todas estas razones realizamos el siguiente ruego: que el gobierno del 
distrito inste a Barcelona Serveis Municipals a realizar la ampliación de la Zona 13 del Área 
Verde, correspondiente al distrito de Les Corts, con el fin de incluir las zonas más afectadas por 
la saturación de vehículos y aquellas zonas con especial dificultad de movilidad por otros 
medios, dando respuesta a la reclamación generalizada de los vecinos de dichas zonas.” 

El president senyor Francisco Sierra agraeix al conseller senyor German Prado la seva 
intervenció i dóna la paraula al govern per acceptar o rebutjar el prec. 

El conseller senyor Albert Pérez, del grup de BComú, explica que des de l’Àrea de 
Mobilitat s’està treballant en el conjunt del replantejament de l’estudi de les Àrees Verdes. El 
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primer punt a tractar és el d’aquestes zones amb efecte frontera, es a dir, zones que tenen 
Àrea Verda i al costat hi ha una que no té Àrea Verda, per tant, pateix aquest efecte 
d’aparcament de no residents. L’Àrea de Mobilitat s’està plantejant, entre d’altres mesures, 
ampliar aquestes Àrees Verdes o flexibilitzar-les, Àrea Verda total o parcial combinada amb 
Àrea Blava, precisament per evitar aquest efecte. L’objectiu és facilitar l’aparcament de veïns, 
reduir circulació privada dels veïns que busquen aparcament, eliminar aquest efecte crida i 
reduir la circulació per accedir a aquestes zones. Al barri de Pedralbes aquest estudi està molt 
avançat i en aquest cas les modificacions afecten al districte de les Corts i de Sarrià. Per tant, 
accepta el prec, en el sentit d’instar a la conclusió d’aquests estudis i l’execució de les mesures 
que proposi l’Àrea de Mobilitat. 

El president senyor Francisco Sierra passa al punt sis, que és un prec del grup 
municipal PP. 

6. 	 PPC: “Que el Govern del Districte insti a dotar els recursos econòmics 
suficients en el Pressupost 2016 de Les Corts pel 2016, com també dels 
instituts, entitats i empreses municipals que actuen al Districte, per tal de 
garantir l’atenció a les persones, la dignificació de l’espai públic, l’inici o 
continuïtat en la construcció dels equipaments pendents i l’avanç dels grans 
projectes urbanístics en curs durant l’any vigent. 

La consellera senyora Míriam Casanova demana al govern informació del pressupost 
per l’any vinent ja que és l’instrument més important, on queden obligades totes les actuacions 
que es volen executar durant l’any. Posa per exemple, una nova escola bressol a tot l’àmbit de 
la Colònia Castell, de la mateixa manera que havia fet abans el conseller senyor Carlos 
Hornero. Aquest projecte estava compromès al pressupost de l’any 2015 i encara no s’ha 
materialitzat. I comenta que no és un problema tant de dotació econòmica com de voluntat 
política. 

El president senyor Francisco Sierra dóna la paraula a la regidora senyora Laura Pérez 
per contestar. 

La regidora senyora Laura Pérez contesta que com a regidora del Districte és la seva 
responsabilitat assegurar que hi hagin recursos econòmics suficients per realitzar tots els 
projectes. Que el pressupost encara no està aprovat o prorrogat perquè els diferents grups 
polítics estan actuant de forma irresponsable, aturant el pressupost a l’Alcaldessa, prioritzat per 
la campanya política abans que per les necessitats de la ciutat. 

El president senyor Francisco Sierra passa al següent prec, donant-li la paraula al 
conseller senyor Jordi Castellana del grup municipal d’ERC. 

7. 	 ERC: “ Que el Districte de les Corts endegui totes les accions necessàries, 
inclosos els estudis pertinents, per tal d’implementar com a prova pilot al 
Districte de Les Corts el projecte Kan Go! l’inici del curs 2016-2017 a Centres 
Educatius del Districte.” 
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El conseller senyor Jordi Castellana, del grup d’ERC, exposa que al Districte de les 
Corts hi ha 6.632 alumnes de primària entre 6 i 12 anys, un 7,7 % del total de la ciutat. Explica 
que el projecte Kan Go, que s’aplica a Sarrià, i consisteix en que els nens de primària entre 8 i 
12 anys puguin anar sols a l’escola amb transport públic mitjançant un seguiment a través de 
mòbil. D’aquesta manera s’aconsegueix millor la mobilitat escolar i que a partir dels 12 anys ja 
hi puguin anar sense cap mena d’ajut. 

El president senyor Francisco Sierra dóna la paraula al conseller senyor Albert Pérez 
per acceptar o rebutjar el prec. 

El conseller senyor Albert Pérez, del grup de govern, afirma que aquest tema ja ha sortit 
en dues ocasions anteriorment, una al consell escolar i una altra a la implantació de l’H4. Que 
les escoles afectades per aquest pla al districte serien les de la part alta de Pedralbes, que són 
les que tenen primària. Les escoles públiques que hi ha allà són instituts i per tant no estarien 
afectades. Als barris de Sant Ramon i  Les Corts no tenen aquesta problemàtica. Les escoles 
van explicar que coneixien el projecte, però que no tenien un interès especial en iniciar-lo. És 
un compromís ferm del govern, prendre mesures per millorar la mobilitat escolar, facilitar que 
els nens i nenes pugin apoderar-se de l’espai públic- que no és només anar sols de manera 
segura a l’escola- i una eina important ha de ser la de camins escolars que s’està 
desenvolupant. Per tant, en aquest sentit i amb aquestes explicacions el prec queda acceptat. 

El president senyor Francisco Sierra continua amb el següent prec que també és del 
grup municipal ERC. 

8. 	 ERC: “Que el Districte de Les Corts es comprometi a impulsar, amb la 
participació directa de les entitats del Districte, l’organització d’una Mostra 
d’Entitats que englobi el conjunt d’entitats del Districte de Les Corts.” 

El conseller senyor Jordi Castellana, del grup d’ERC, exposa que fins a l’any 2009 el 
districte organitzava una mostra d’Entitats a l’Avinguda Carles III, amb un gran èxit i que 
permetia una gran participació d’entitats. A partir de l’any 2010 la Plataforma Infantil i Juvenil de 
les Corts, decideix organitzar una mostra de forma autogestionada i que finalment té suport del 
districte. 

Amb aquest prec es demana que el Districte de les Corts doti a les entitats dels recursos 
suficients, de suport tècnic, de suport econòmic i de suport a nivell d’infraestructures perquè la 
mostra que organitza actualment la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts pugui arribar a 
totes les entitats del Districte. 

El president, senyor Francisco Sierra, agraeix de part del govern la intervenció i dóna la 
paraula a la consellera senyora Tatiana Guerrero per acceptar o rebutjar el prec. 

La consellera senyora Tatiana Guerrero accepta el prec amb la puntualització que des 
del govern no s’impulsarà una Mostra d’Entitats, si no que es recolzarà que això surti de la 
ciutadania. 
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El president, senyor Francisco Sierra, agraeix la intervenció i continua amb el següent 
prec del grup municipal PSC que formula el Sr. Carlos Hornero. 

9. 	 PSC: “ Impulsar la creació d’un servei de mediació comunitària al Districte 
d’accés i derivació als programes municipals d’aquest àmbit, amb la dotació de 
professionals que puguin rebre de forma directa les demandes dels ciutadans i 
ciutadanes pel que fa a la resolució de conflictes de convivència i puguin donar 
els recursos necessaris per al seu abordatge. Acompanyar la creació d’aquest 
servei d’un programa de comunicació i informació dirigit a tota la ciutadania del 
Districte de Les Corts, institucions, etc., que faciliti el contacte, el faci fàcil 
d’entendre i de fàcil accés. Adequar aquest servei a les principals necessitats 
detectades al Districte, a través de l’anàlisi dels casos que s’abordin en 
l’actualitat, demandes, etc. Que el govern municipal informi al plenari de Les 
Corts cada dues sessions del nombre de casos atesos i el funcionament del 
servei. Elaborar els protocols necessaris pel funcionament d’aquest servei i els 
indicador d’avaluació.” 

El conseller senyor Carlos Hornero, del grup del PSC considera que el govern ha 
d’impulsar la creació d’un servei de mediació comunitària, ja que el conflicte és consubstancial 
amb la convivència i una de les tasques de la política local és resoldre els diferents conflictes 
que hi ha al territori. Està corroborat estadísticament que quantes més mesures de mediació hi 
ha a la societat, menys judicis n’hi ha. Per tant, considera important la creació d’un servei de 
mediació al districte. Informar a la ciutadania d’aquest servei i que sigui fàcil accedir-hi. Els 
casos que no es puguin assolir per la seva complexitat, es dirigiran als programes municipals. 

La consellera senyora Tatiana Guerrero no accepta el prec, ja que aquest servei de 
mediació ja existeix i el nombre de casos que resolt és entre un i dos a l’any al Districte de les 
Corts. Seria duplicar un servei i considera que s’ha de ser responsable amb els recursos 
públics. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna les gràcies al conseller senyor Carlos 
Hornero i a la consellera senyora Tatiana Guerrero i passa a l’últim prec que és del grup 
municipal CUP i exposa el conseller senyor Marc Faustino. 

10. CUP: “ Que el govern del Districte ens faciliti informació actualitzada mitjançant 
el Consorci Sanitari de Barcelona sobre la situació de l’atenció especialitzada i 
hospitalària del Districte de les Corts i s’abordi aquest punt en el proper Consell 
de Salut i posant en marxa una comissió de seguiment específica per tal de 
resoldre aquesta situació.” 

El conseller senyor Marc Faustino, del grup de la CUP, diu que ja van fer constar al 
Consell de Salut que es deriven als hospitals del Sagrat Cor i Hospital Plató l’atenció 
especialitzada i hospitalària del Districte quan l’hospital de referència al Districte de les Corts és 
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l’Hospital Clínic. Vol que es tracti aquesta situació en el proper Consell de Salut, amb la 
presencia de la Comissionada de Salut de l’Ajuntament. 

La consellera senyora Tatiana Guerrero, del g accepta el prec i contesta dient que és un 
tema que ja s’està treballant i s’han pres dues decisions. La primera és la realització d’una 
comissió de seguiment per fer reunions regulars amb les entitats, el consistori  i els 
responsables de l’Institut Català de Salut i el Consell de Salut de Barcelona. I la segona és el 
tractament de temes relacionats amb els indicadors de l’atenció especialitzada al Consell de 
Salut del districte. 

El president senyor Francisco Sierra informa que un cop acabats els precs es passa a la 
part de l’ordre del dia de les preguntes. 

d) Preguntes 

1. 	 PSC: “Quines accions té previstes fer el govern municipal per desenvolupar les 
determinacions de la Modificació del PGM a l’illa delimitada pels carrers de 
Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig i Travessera de Les Corts i a l’Av. d’Albert 
Bastardas?” 

El conseller senyor Carlos Hornero, del grup del PSC vol informació sobre el PGM de 
l’àrea delimitada pels carrers Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig, Travessera de les Corts i 
l’Avinguda Albert Bastardas aprovat per la Generalitat al mandat 2007-2011 perquè també en el 
programa electoral de Barcelona en Comú, surt definir el Plan Especial de reforma interior del 
carrer Danubi. Una de les accions del grup municipal PSC és instal·lar una escola bressol 
dintre d’aquesta illa delimitada. 

El president, senyor Francisco Sierra, dóna la paraula a la regidora senyora Laura Pérez 
per contestar. 

La regidora, senyora Laura Pérez, agraeix la pregunta i l’interès compartit. Explica que 
hi ha moltes accions previstes com zones verdes, expropiacions, habitatges, que és difícil 
explicar-les totes a causa de la complexitat del projecte. Ara mateix s’està negociant 
l’adquisició dels equipaments de les naus, dels equipaments que estan qualificats de 7, via 
permuta o altres opcions. 

El conseller senyor Carlos Hornero, del grup del PSC, torna a preguntar quines 
actuacions comporta el punt de definir el Plan Especial de reforma interior del carrer Danubi 
que consta al programa electoral. 

La regidora, senyora Laura Pérez, aclareix que ha contestat amb la informació que té 
com a regidora que quan es va fer el programa electoral no se sabia en quin punt estava, és un 
planejament pendent d’executar i volien aprofitar que és un espai privilegiat pel barri. Ara 
mateix no pot dir si serà zona verda o un parc infantil. 
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El president, senyor Francisco Sierra, passa a la darrera pregunta que formula el grup 
municipal de la CUP. 

2. 	 CUP: “ Quines conseqüències té aquesta proposta aprovada en el procés 
participatiu ja iniciat de Colònia Castells?” ( Proposta relativa als processos 
participatius que es va aprovar en la passada Comissió de Presidència, Drets 
de la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 18 de novembre de 
2015 : “ Reclamar que no es replantegin de nou els acords presos mitjançant 
processos participatius realitats en mandats anteriors, respectant aquest com a 
producte del treball realitzat entre ciutadans i ciutadanes, entitats 
representatives i Ajuntament, i fer sempre el seguiment i possibles ajustos dels 
esmentats projectes amb la presència i acord d’aquests, com és el cas de: 
Equipaments i espais públics de la illa Germanetes, Paral·lel, Nou equipament 
per l’Escola Cal Maiol ( antiga Escola Perú), Colònia Castells, Equipaments de 
la Sagrera, Casetes Hort de la Vila i Mercat de Vallvidrera i Equipaments per 
entitats i col·lectius LGTBI) 

El conseller senyor Marc Faustino, del grup de la CUP, exposa que a la Comissió de 
Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 18 de novembre de 
2015 es va aprovar no reobrir processos participatius de projectes de mandats anteriors. Entre 
d’altres se cita el Projecte de la Colònia Castells. Diu que des de la CUP s’entén que no hi va 
haver cap procés participatiu en cap dels mandats anteriors, per això aquest acord no té cap 
conseqüència en l’actual i primer procés participatiu de la Colònia Castells. 

El president, senyor Francisco Sierra, agraeix la pregunta i dóna la paraula a la 
consellera senyora Tatiana Guerrero per a que respongui. 

La consellera senyora Tatiana Guerrero respon que fins al moment en l’espai de 
Colònia Castells només hi havia la comissió de seguiment de Colònia Castells o la Comissió 
Mixta i que els experts expressen manca d’informació, manca d’experiència i desinformació. En 
el moment d’entrar el govern a l’Ajuntament aquest procés tenia una manca molt important en 
relació a la consideració dels afectats i afectades que viven a la Colònia Castells, que per al 
govern és l’element més important.  Per tant, l’únic que s’ha de fer es pensar a dotar de sentit el 
procés, i a humanitzar el mateix. Considera que s’ha de tenir plena consciència de les 
indicacions dels processos de reallotjament, de tots els agents que hi intervenen i de les 
conseqüències per a veïns i veïnes. 

El conseller senyor Marc Faustino diu que, independentment del resultat final del procés 
participatiu, com a mínim, en aquest espai per primera vegada s’obre un espai on els veïns i 
veïnes han pogut intervenir. 

El president, senyor Francisco Sierra, agraeix les intervencions i explica que  s’ha 
acabat la part d’impuls i control i que no n’hi ha seguiment de proposicions ni declaracions de 
grups. Passa a la lectura de les declaracions institucionals, que n’hi ha tres, una formulada per 
BComú, una per CiU, i una altra per CiU i PSC que estan signades per la totalitat dels grups. 
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

1 	 BComú-E: “ Declaració Institucional relativa al Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat Funcional.” 

2 	CiU: “Declaració Institucional relativa a la màxima condemna dels 
atemptats terroristes que va commocionar la capital de la República 
Francesa” 

La vicepresidenta consellera senyora Àngels Ventura fa lectura de les dues primeres. 

El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: 

Primer. Reafirmar el compromís de la ciutat de Barcelona amb la Convenció 
Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat que garanteix i promou els Drets 
Humans i les llibertats fonamentals de les persones amb diversitat funcional. 

Segon. Reafirmar el compromís de la Declaració per la inclusió del districte de Les Corts 
que sorgeix dels principis que conté la mesura de govern ‘Les Corts un compromís vers la 
inclusió’, presentada als membres de l’Espai de Inclusió de Les Corts, a la sessió fundacional 
que va tenir lloc al Monestir de Pedralbes el dimarts, 5 de novembre del 2013. 

Tercer. Reconèixer el valor de les contribucions que aporten les persones amb diversitat 
funcional al benestar general i a la cohesió social. 

Quart. Lluitar contra qualsevol forma d’estigmatització o discriminació de les persones 
amb diversitat funcional. Reconeixent que les dones i les nenes amb discapacitat estan 
subjectes a múltiples formes de discriminació, i en aquest sentit cal adoptar mesures per 
garantir que puguin gaudir plenament i en igualtat de condicions de tots els seus drets i les 
seves llibertats fonamentals. 

Cinquè. Garantir una educació inclusiva en la que es garanteixi la participació plena de 
tots els infants, independentment de llurs condicions i capacitats. 

Sisè. Impulsar els programes d’autonomia personal i de vida independent per tant que 
les persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar la seva vida diària amb autonomia i 
independència. 

Setè. Garantir que les persones amb diversitat funcional puguin accedir al mercat de 
treball ordinari i no es vulnerin els seus drets com a treballadors i treballadores. 

Vuitè. Garantir l’accessibilitat a l’entorn físic, social, econòmic i cultural, a la salut i a 
l’educació. I a la formació i les comunicacions per que les persones amb diversitat funcional 
puguin gaudir d’una ciutat plenament inclusiva. 
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I novè. Promoure la participació de les persones amb diversitat funcional de manera 
individual o col·lectiva, considerant que les persones amb discapacitat han de tenir l’oportunitat 
de participar activament en els processos de adopció i decisions sobre polítiques i programes, 
inclosos els que els afectin directament. 

La consellera senyora Àngels Ventura afegeix que al plenari del Districte de les Corts 
s’acorda declarar la màxima condemna als atemptats terroristes que han commocionat tant la 
capital de la República Francesa com Beirut Bamako o Tunis com la resta de ciutats del món 
que han patit la petjada d’aquesta barbàrie. Manifestar el condol per les víctimes mortals, els 
seus familiars o amics. Desitjar la ràpida recuperació de les persones que van resultat ferides. 
Manifestar la màxima solidaritat amb els pobles i ciutats víctimes d’aquests fets violents. 

3 	 CIU i PSC: “Declaració Institucional relativa a l’absolut rebuig a totes les 
violències masclistes”. 

El president, senyor Francisco Sierra, comenta que hi ha una última declaració que 
consisteix a mostrar de nou, i amb més fermesa que mai, el nostre rebuig a totes les violències 
masclistes. Comprometent-nos a fer tot el possible per garantir el dret fonamental a una vida 
lliure de violències per les dones. Col·laborar en l’elaboració d’un protocol de dol de ciutat, 
definit conjuntament amb les entitats i els moviments feministes de la ciutat, que permeti 
visibilitzar el rebuig institucional, de manera sistemàtica i ferma, que inclogui també els actes de 
nivell de barri i districte quan les víctimes siguin veïnes de Les Corts. 

Declarar irrenunciable el compromís de sostenir tots els dies i els anys els recursos 
personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció atenció jurídica, social, i 
psicològica de les víctimes de violència masclista. 

Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència masclista en tots el centres i 
en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar i amb els diferents actors 
socials dels districtes. I de la sensibilització contra el sexisme en les activitats culturals i 
organització de festes, oci nocturn i de seguretat i convivència i totes les actuacions i serveis. 

Instar a totes les forces polítiques a arribar a un pacte d’estat on els partits es 
comprometin a prioritzar aquesta lluita i a garantir solucions i posar els recursos per els serveis 
necessaris. 

El president, senyor Francisco Sierra, abans de concloure la sessió dóna la paraula al 
senyor Josep M Gòdia, recordant que per intervenir al plenari has d’apuntar-te i signar un 
document on consti el punt de l’ordre del dia sobre el que volen fer la intervenció. 

El senyor Josep M Gòdia, representant de l’Eix comercial de les Corts agraeix al 
president el torn de paraula i especifica que la seva intervenció no estava prevista i que ha 
estat arran la intervenció del conseller senyor German Prado del grup municipal Ciutadans que 
ha tingut la necessitat d’explicar la seva sorpresa i perplexitat ja que ningú s’ha posat en 
contacte amb ell, que porta molts anys representant el comerç de proximitat, i vol saber a qui 
l’ha preguntat per fer aquestes afirmacions sobre el comerç. 
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El conseller senyor German Prado, del grup de C’s, diu que ha intentat parlar amb les 
cinc associacions que surten a l’informe, però només n’ha aconseguit parlar amb dues. Que ha 
trucat en diferents ocasions al telèfon que surt a la pàgina web i que mai ha contestat ningú. 
Que l’informe que ha presentat és recuperar una feina que ja s’estaven fent les associacions i 
reactivar aquest pla que estava aturat. 

El senyor Josep M Gòdia afirma que de dilluns a divendres el local de l’associació està 
a disposició de tothom de 9.30 del matí fins a les 14 hores. I que a les tardes sempre hi és ell. 
Per tant, les dades que té són incorrectes. 

Finalitzades les intervencions i no havent-hi més temes a tractar que els que 
composen l’ordre del dia, essent les  22.40 h, el president, senyor Francisco Sierra, desitja 
Bones Festes i aixeca la sessió, el contingut de la qual, certifico.

 Vist-i-plau 

El regidor president del      La secretària 

Consell del Districte 

Francisco Sierra López 
Meritxell Cusí i Pérez 
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ANNEX I 
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DESPATX D’OFICI SETEMBRE I OCTUBRE 2015 

a) 1 Resolucions corresponents als mesos de setembre i octubre 2015: 

Concepte Quantitat 

Execució subsidiària 1 

Llicència de publicitat 1 

Llicències d’activitat 7 

Llicències d’obres 7 

Llicències gual 6 

Llicències ocupació Via Pública 151 

Responsabilitat Patrimonial 13 

Retorn aval 1 

a) 2 Adjudicacions corresponents als mesos de setembre i octubre 2015: 

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

MENOR A GENÈRICA 

15003619 SETEMBR 
E 

REALITZACIÓ ACTIVITAT LES CORTS COOPERA DINS LA FESTA MAJOR 2015 5.700,00 -

15003592 SETEMBR 
E 

SERVEIS DE SUPORT ALS ACTES FESTIUS EN LA VIA PÚBLICA DEL DISTRICTE 18.000,00 -

15003282 SETEMBR 
E 

REALITZACIÓ ACTIVITATS PER LA FESTA MAJOR DE LES CORTS 2015 35.000,00 -

15000550 SETEMBR 
E 

REAJUST DESPESA ANUAL DEL CONTRACTE DE DESPESES PROTOCOL.LÀRIES PER A L'ANY 
2015 

‐2.000,00 -

15001034 SETEMBR 
E 

REAJUST DESPESA ANUAL DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT INSTAL∙LACIÓ VEU I DADES  ‐5.000,00 -

15003775 OCTUBRE ADQUISICIÓ DE MOBILIARI NO HOMOLOGAT 14.400,00 -

15003755 OCTUBRE ORGANITZACIÓ ACTIVITATS INTERGENERACIONALS I VISIBILITZACIO GENT GRAN 6.300,00 -

15003962 OCTUBRE DINAMITZACIÓ I SUPORT A ACCIONS COMERCIALS PER ENFORTIR EL TEIXIT COMERCIAL 
DEL DISTRICTE 

16.000,00 -

15004183 OCTUBRE PRODUCCIO GRÀFICA I CAMPANYA DE COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS DE NADAL I REIS 11.200,00 -

15003964 OCTUBRE REALITZACIÓ ACCIONS TURISME INCLUSIU DEL DISTRICTE 5.000,00 -

15001080 OCTUBRE REAJUST DESPESA ANUAL DEL CONTRACTE D'EXPOSICIONS DE L'ESPAI EXPOSITIU LES 
CORTS 

‐2.454,52 -

15000620 OCTUBRE REAJUST DESPESA ANUAL DEL CONTRACTE D'ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER AL DISTRICTE DE 
LES CORT 

‐900,00 -
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15000044 OCTUBRE REAJUST DESPESA ANUAL DEL CONTRACTE DE SUBSCRIPCIONS PREMSA ESCRITA ANY 
2015 

‐1.233,24 -

15003278 

MENORS 

SETEMBR 
E 

MANTENIMENT DE L'ARBRAT DEL CARRER IGNASI SOLÀ‐MORALES 1.409,40 INST. MPAL. PARCS I 
JARDINS 

15003339 SETEMBR 
E 

OBRES DE MILLORA AL PAVELLÓ L'ILLA 29.283,42 SERVICIOS E 
INSTALACIONES ALDAGO SL 

15003371 SETEMBR 
E 

FOTOCOPIES SECRETARIA TÈCNICA JURÍDICA 247,00 ALQUÉZAR HUÉLAMO 
AMALIA 

15003401 SETEMBR 
E 

SERVEI DESRATITZACIÓ SOLAR CARRER MONTNEGRE 45‐47 423,50 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA 
SA 

15003444 SETEMBR 
E 

GESTIÓ AUDITORI CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS 7.000,00 ASS COMPANYIES TEATRE A 
LES CORTS ( 

15003445 SETEMBR 
E 

COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ PROJECTES I ACTES ATENEU FABRICACIÓ 13.967,08 LUDIC 3, S.C.C.L. 

15003556 SETEMBR 
E 

INSTAL∙LACIÓ DE 40 PALS DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA AL DISTRICTE 30.002,86 SEñALIZACIONES JICA, S.A. 

15003575 SETEMBR 
E 

COORD. SEG. I SALUT AREA JOCS INFANTILS C/BENAVENT 520,30 ESTUDIO ARQUIT.TECNICA 
RAMON AUSET, 

15003576 SETEMBR 
E 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA OBRES SORTIDA METRO L5 ERNEST LLU 907,50 E3 SOLINTEG S.L. 

15003577 SETEMBR 
E 

COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES LOCAL CARDENAL REIG 726,00 GOSOD ADELAIDU SL 

15003578 SETEMBR 
E 

PLA DE COMUNICACIÓ DEL DISTRICTE DE LES CORTS 17.532,90 COMPACTO SCCL 

15003639 SETEMBR 
E 

PROTECCIÓ SOLAR PLANTA TERCERA SEU DEL DISTRICTE DISTRICTE 7.445,29 SERVICIOS E 
INSTALACIONES ALDAGO SL 

15003665 SETEMBR 
E 

SERVEI NETEJA OBRES C.CÍVIC PERE QUART 1.862,40 LA BRUIXA, NETEGES GRALS 
I MANTENIM 

15003687 SETEMBR 
E 

ADQUISICIÓ DE MOBILIARI A MIDA PER A LA BIBLIOTECA MIQUEL LLONGUERAS 20.517,67 METALUNDIA, S.L. 

15003770 SETEMBR 
E 

ESBROSSADA I NETEJA DE SOLARS MUNICIPALS AL DISTRICTE 14.084,23 TRINIJOVE,EMPRESA DE 
INSERCION 

15002736 OCTUBRE SEGUIMENT OBRES ACCESSIBILITAT CC PQUART, BIB BELL∙LLOC i CRIST PLANELL 5.563,58 ROVIRA-BELETA 
ACCESIBILIDAD SLP 

15003792 OCTUBRE ORGANITZACIO SERIES DOCUMENTALS ARXIU DES GESTIO DEL DISTRICTE 8.869,48 NUBILUM, SL 

15003827 OCTUBRE DIRECCIÓ OBRA i SIS OBRES ARRANJAMENT DE L’ACCÉS AL CC JOSEP Mª TRIAS PEITX 3.908,30 BONET LLUCH, FRANCISCO 
JAVIER 

15003938 OCTUBRE MODIFICACIO LLICENCIA ACTIVITATS ATENEU DE FABRICACIÓ 1.089,00 LLOBET URGELL, GERMAN 

15003939 OCTUBRE ECA MODIFICACIO ACTIVITAT ATENEU DE FABRICACIÓ 363,00 ASSISTENCIA TECNICA 
INDUSTRIAL SAE 

15003975 OCTUBRE DIRECCIÓ OBRA i SIS OBRES AMPLIACIÓ VORERA PINTOR RIBALTA 4.800,00 CONSULTORIA TECNICAS Y 
PROYECTOS 19 

15003976 OCTUBRE COORDINACIÓ SEGURETAT SALUT OBRES REPAVIMENTACIÓ TRES CARRERS DISTRICTE 5.110,00 GOSOD ADELAIDU SL 

15003996 OCTUBRE ESTUDI DE LA QUALITAT DE L'AIRE D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS DEL DISTRICTE 4.349,35 TRATAMIENTOS SAMAR SL 

15004018 OCTUBRE REDACCIÓ PROJECTE RESTAURACIÓ FAÇANES SEU DISTRICTE 10.285,00 COTCA SA 

15004027 OCTUBRE RESTAURACIO DOCUMENTS MANUSCRITS 145,20 UDINA I ARMENGOL, RITA 

15004075 OCTUBRE AMPLIACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER BOSCH I GIMPERA 21.332,23 ECOMANT 2005, SL 

15004081 OCTUBRE REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE LA TRAVESSERA DE LES CORTS 56.881,77 EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SL. 
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15004084 OCTUBRE REPAVIMENTACIÓ DE VORERES EN L’AMBIT URBANÍSTIC DE LA PLAÇA SOL DE BAIX 37.567,96 AUXILIAR DE OBRA CIVIL, 
S.A. 

15004141 OCTUBRE PROJECTE DE MILLORA DELS CONSELLS DE BARRI 7.139,00 RAONS PUBLIQUES S.C.C.L. 

15004143 OCTUBRE FACILITACIÓ PROCÉS PARTICIPATIU COLÒNIA CASTELLS 629,20 FIL A L'AGULLA SCCL 

15004214 OCTUBRE ELABORACIO ESTUDIS ECONOMICS CONC. C.C.JOSEP MARIA TRIES I PEITX I C.C. CAN DEU 4.356,00 UNIAUDIT OLIVER CAMPS, 
SL 

15004254 OCTUBRE DESPLAÇAMENT ARMARI ELÈCTRIC RIERA BLANCA ‐ PINTOR PAHISSA 8.336,02 SOCIEDAD 
ESP.CONST.ELECT.,SA 

15004276 OCTUBRE OBRES PER IMPLANTAR PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER DE DOLORS MASFERRER 50.692,87 AGUSTí I MASOLIVER SA 

15004288 OCTUBRE ADQUISICIÓ GUIA PRACTICA NOU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMU 159,99 LIBRERIA BOSCH SL 

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

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

15002705 SETEMBRE ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERA CARRER PINTOR RIBALTA 59.972,38 SERVEIS INTEGRALS VICDAMA SLU 

15002705 SETEMBRE BAIXA PER ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERA CARRER PINTOR RIBALTA ‐28.092,79 ‐

15002790 SETEMBRE ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT ACCÉS C.C. JOSEP MARIA TRIAS I PEITX 58.378,43 SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO 

15002790 SETEMBRE BAIXA PER ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT ACCÉS C.C. JOSEP MARIA TRIAS I 
PEITX 

19.200,88 ‐

15003565 SETEMBRE APROVACIÓ PLECS CONTRACTACIÓ OBRES D'IGNIFUGACIÓ DEL PAVELLÓ DE L'ILLA 88.456,43 ‐

15003593 SETEMBRE APROVACIÓ PLECS CONTRACTACIÓ SERVEI REDACCIÓ PROJECTE ENLLUMENAT 
PÚBLIC AUTOSUFICIENT BARRI DE LA MERCÈ 

40.000,00 ‐

15002914 SETEMBRE ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERES CARRER VALLESPIR 130.086,27 COTESA 

15002914 SETEMBRE BAIXA PER ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERES CARRER VALLESPIR 82.611,99 ‐

15002916 SETEMBRE ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERA MAR TRAVESSERA DE LES CORTS 82.277,75 COTESA 

15002916 SETEMBRE BAIXA PER ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERA MAR TRAVESSERA DE LES 
CORTS 

49.198,35 ‐

15002922 SETEMBRE ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERES DEL CARRER TAQUÍGRAF SERRA 85.514,35 SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO 

15002922 SETEMBRE BAIXA PER ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERES DEL CARRER TAQUÍGRAF 
SERRA 

42.501,15 ‐

15002705 SETEMBRE RECTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERA CARRER PINTOR RIBALTA ‐2.644,79 SERVEIS INTEGRALS VICDAMA SLU 

15002922 SETEMBRE RECTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ OBRES ARRANJAMENT VORERES DEL CARRER 
TAQUÍGRAF SERRA 

‐3.771,18 SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO 

15001918 OCTUBRE REAJUSTAR ANUALITAT 2015 CONTRACTE SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA ‐5.807,96 IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, S.L. 

15001918 OCTUBRE REAJUSTAR ANUALITAT 2016 CONTRACTE SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA 5.807,96 IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, S.L. 

14004066 OCTUBRE REAJUSTAR ANUALITAT 2015 CONTRACTE SERVEIS AUXILIARS ‐17.300,00 ISM, S.L. 

15000655 OCTUBRE REAJUSTAR ANUALITAT 2015 CONTRACTE SERVEIS POSTALS DEL DISTRICTE ‐2.000,00 UNIPOST, S.A. 

15C00023 OCTUBRE APROVACIÓ PLECS LICITACIÓ CC JOAN OLIVER PERE QUART 2016‐2017 234.993,68 ‐
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ALTRES RESOLUCIONS 

15S04353 SETEMBRE RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 3 TRIMESTRE APORTACIÓ ECONÒMICA INSTITUT 
MUNICIPAL SERVEIS SOCIALS ANY 2015 

700.000,00 INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS 
SOCIALS 

15S06301 SETEMBRE AUTORITZAR DESPESA I APROVACIÓ CONVENI ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES UB DRET 5.775,00 NÚRIA MORAL FERRÉS 

15S06202 SETEMBRE AUTORITZAR DESPESA I APROVACIO CONVENI FP DUAL TURISME 2.997,00 PAREDES MANZANO, TANNIA 

15S06203 SETEMBRE AUTORITZAR DESPESA I APROVACIO CONVENI FP DUAL GESTIÓ ADMINISTRATIVA 2.774,00 MOLINA ORTEGA, ANA 

15S06207 SETEMBRE AUTORITZAR DESPESA I APROVACIO CONVENI FP DUAL ADM. I FINANCES 2.997,00 ALVAREZ RUIZ, NOELIA 

15S06208 SETEMBRE AUTORITZAR DESPESA I APROVACIO CONVENI FP DUAL ADM. I FINANCES 2.997,00 CORREA VALLADARES, VIVIANA 

15S06210 SETEMBRE AUTORITZAR DESPESA I APROVACIO CONVENI FP DUAL DISSENY 2.997,00 SOTA COSTA, HELENA 

15S06550 OCTUBRE AUTORITZAR DESPESA I APROVACIÓ CONVENI ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES UB 
ARXIVÍSTICA 

3.255,00 MANUEL RIVERA BLANCO 

15S06303 OCTUBRE RECONEIXER L'OBLIGACIÓ DESPESES DE GESTIÓ CONVENI ESTUDIANT EN 
PRÀCTIQUES UB DRET 

525,00 UNIVERSITAT DE BARCELONA 

GARANTIES RETORNADES 

Contracte Títol de l'expedient Import 
d’Adjudicació 

Adjudicatari Import 
Garantia 

Data Retorn 

14002125 OBRES AJARDINAMENT DEL CARRER MONTNEGRE‐BORDEUS 40.152,64 € JARDINERIA BOSCH SL 1.659,20 17/09/2015 

14001226 INSTAL∙LACIÓ ESCOCELLS DRENANTS JOAN GÜELL i GALILEU 18.938,80 € KLOTER SL 782,6 18/09/2015 

14002914 OBRES D'ARRANJAMENT LOCAL C/FÍGOLS 47.379,72 € AOCSA 1.957,84 23/10/2015 

14003169 INSTAL∙LACIÓ SEMÀFORS INVIDENTS 14.780,54 € ETRA BONAL SA 610,77 28/10/2015 

14002278 OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT CARRERS LAMONTE I MANEL GIRONA 11.500,00 € AUXILIAR DE OBRA CIVIL 
SA 

475,21 8/09/2015 

14001451 PINTURA PER VIANANTS DEL CARRER IGNASI SOLÀ MORALES 13.377,76 € SEÑALES GIROD SL 552,80 8/10/2015 

14002508 OBRES DE REORDENACIÓ SENYALITZACIÓ HORITZONAL I VERTICAL 10.400,00 € AOCSA 429,75 8/10/2015 

a) 3 Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos de setembre i 
octubre de 2015: 

Mes Quantitat 

Setembre 5 

Octubre 3 




