
 
 

 
 

   
    

    
  

    
  

 
 
 

  
 

     
  

 
 
 

              
    

        
           

            
    

      
         

        
 

 
         

     
 
        

  
 

 
          

   
 

  
 

  
 

     
 

 
  

 
  

 
 

 
   

 
  

 
  

 
       

 
 

        
        

 
 

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. 1/2017
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE
 
DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
 

El dia 2 de març de 2017, a les 18.30 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts 
de l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18, planta soterrani, 1 de Barcelona, 
sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president del Consell del Districte, i amb 
l’assistqncia del regidor del Districte, senyor Agustí Colom Cabau; la regidora adscrita senyora Sònia 
Recasens Alsina, el regidor adscrit senyor Alberto Fernández Díaz; els consellers i conselleres senyors i 
senyores Míriam Casanova Domènech, Xavier Cañigueral González, Lídia Gàllego Andrés, Àngels 
Ventura Gol, Cristian Sais Fetthauer, Èric Manzano Casalins, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón 
Mendiola, Laura Cañadas Pla, Antoni Coll Tort, Pau Guix Pérez, Sonia Reina Sánchez, Jordi Castellana 
Gamisans, Carlos Hornero Sánchez, i Marc Faustino Vidal, així com el gerent del Districte, senyor Joan 
Cambronero Fernández, i assistits per la secretària, la senyora Meritxell Cusí Pérez. 

Excusen la seva absència els regidors i regidores adscrits senyor Josep Puigcorbé Benaigues, 
senyora Montserrat Ballarín Espuña i el senyor Josep Garganté i Closa. 

El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessiñ ordinâria per 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 ORDINARIA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 1 DE DESEMBRE DE 2016 . 

B.	 PART INFORMATIVA 

a)	 Despatx d’ofici 

Comunicació resolucions corresponents dels expedients administratius tramitats: 
novembre, desembre de 2016 i gener 2017. 

b)	 Mesura de govern. 

c)	 Informes 

Informe sobre comerç 

d)	 Informe del regidor del Districte. 

C.	 PART DECISÒRIA 

C.1 	 Propostes d’acord 

A. Comissió 	 Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals 
Presidència. 

A.1 Informar la proposta de la Taula de Dones del Districte de les Corts de nomenar 
la Biblioteca de Comtes de Bell-lloc amb el nom de Biblioteca Montserrat Abelló i 
Soler. 
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B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 

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

C.2 Proposicions 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

a)	 Proposicions / Declaracions de grup 

1.	 CIU: Que el Districte de les Corts es comprometi a dur a terme polítiques que 
afavoreixin i ajudin a tots els tipus de comeroos i en el cas dels de l’anomenada 
economia col·laborativa, el Districte amb l’ajuda de la Regidoria de l’âmbit de 
referència identifiqui les diferents iniciatives que el formen, el seu estat de regulació i 
les propostes de regulació per tal que no esdevinguin economia submergida i 
competència deslleial a altres activitats econòmiques i generi una pèrdua per part 
dels usuaris i consumidors. 

2.	 C’S: Que des del Districte s’insti al Consorci d’Educaciñ de Barcelona a solucionar de 
manera immediata totes aquelles situacions que afecten negativament a diverses 
escoles i centres educatius de titularitat pública, la comunitat educativa, les famílies i 
l’alumnat, mitjançant les següents mesures: Que es doni solució immediata i definitiva 
als greus problemes de la cuina i del pati de l’Escola Ítaca; que es presenti un pla de 
millores, manteniment i posada al dia dels serveis, equipaments, espais i aules, 
respectant la normativa general prevista per als edificis públics; Que l’espai que 
queda lliure a Can Rosps no es faci servir per a fer grups provisionals d’Educaciñ 
Primâria i es retorni a l’Escola Ítaca per solucionar la manca d’espai d’aquesta Escola 
per educar els infants. Que es mantingui la pre-matriculaciñ de P3 a l’Escola Ausiâs 
March per al curs 2017-18 i es garanteixi la continuïtat d’aquesta escola i del seu 
projecte educatiu, i que així eviti la separació de germans en diferents centres 
educatius. Que l’Escola Barcelona tingui els suficients recursos educatius, econòmics, 
d’espai i de serveis per donar una educaciñ de qualitat al grup extraordinari de 
Primâria que va haver d’acollir aquest mateix curs 2016-17; que es retorni a l’Escola 
Barcelona l’espai ocupat pel CRP Les Corts per solucionar la manca d’espai 
d’aquesta Escola per educar els infants que ha suposat la inclusiñ d’aquest grup 
extraordinari. Que al solar del carrer Numància on estava previst el nou IES es 
construeixi un IES i no una nova Escola. 

3.	 PP: Instar al Govern del Districte a garantir el projecte educatiu definit pel Consell 
Escolar de cadascuna de les escoles públiques de les Corts, especialment de les 
escoles d’infantil i primâria d’Ausiâs March, Ítaca i Barcelona, portant a terme les 
següents actuacions: 1.- En el cas que el trasllat de l’Escola Ausiâs March estigui 
justificat en l’interqs general, que s’efectuï pel conjunt de la línia educativa (de P3 a 6q 
de primària) quan ja estigui construïda la nova escola; mantenint el conjunt de la línia 
educativa a la ubicació actual fins aleshores. 2.- Que es realitzin urgentment les 
inversions de reforma integral de la cuina i de millora del sistema de temperatura a les 
aules i de les ârees d’esbarjo a l’escola Ítaca, i que les instal·lacions de la Biblioteca 
Can Rosps tinguin ús per part de l’escola a partir del curs 2017-18. 3.- Que es 
transfereixi urgentment a l’escola Barcelona els recursos econòmics i materials i 
l’ampliaciñ de l’espai que necessita per encabir correctament el “bolet” o nou grup de 
P3 del curs 2016-17.Que s’informi de les actuacions realitzades i previstes en el punt 
de l’informe del Regidor en cada sessiñ del Consell Plenari de les Corts. 

4.	 ERC: El Govern del Districte de les Corts convocarà amb màxim urgència, es a dir, en 
un termini màxim de 15 dies, un Consell Escolar extraordinari del Districte amb totes 
les AMPA, la presència del Consorci d’Educaciñ de Barcelona i de tots els altres 
agents implicats per tal de debatre i poder arribar a acords amb la Comunitat 
Educativa del Districte sobre la situació prevista del mapa escolar del Districte per el 
curs 2017-2018. Tambp s’exposarâ el procps de debat i decisiñ de la configuraciñ 
d’aquest mapa. 
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5.	 CUP: Que el Consell de Districte de les Corts dóna suport a la necessària ampliació 
de les instal·lacions de l’Escola Ítaca mitjanoant la incorporaciñ de la Masia de Can 
Rosps que permetrâ millorar l’educaciñ pública i de qualitat dels i les seves alumnes 
així com l’atenciñ de la seva comunitat educativa (famílies, professorat i personal de 
serveis) sigui mps adequada a l’ocupaciñ actual. 

b)	 Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

c)	 Precs 

1.	 CIU: Que el govern escolti les reivindicacions veïnals, es faci seva la necessitat de 
preservar els espais lliures entorn de les edificacions existents al xamfrà entre els 
carrers Remei i Galileu, i iniciï un diâleg ferm amb el Bisbat, per tal d’arribar a una 
acord que permeti la propietat materialitzar els drets urbanístics en un altre indret de 
la ciutat, alhora que el barri pugui guanyar un espai lliure d’edificaciñ. 

2.	 C’S: Que el Govern del Districte garanteixi i doni als Jardins Ernest Lluch el 
manteniment necessari i suficient tant a nivell de jardineria com de servei elèctric i 
que a mps cerqui una soluciñ definitiva per acabar amb els episodis d’incivisme i 
grafittisme que afecta el mobiliari urbâ, el monument i l’arbrat que formen part 
d’aquests jardins i que tambp afecta a les parets i persianes properes als jardins. 

3.	 PP: Instar al Govern del Districte a obrir un procés participatiu amb els veïns i les 
veïnes del barri de la Maternitat-Sant Ramon, que inclogui una consulta ciutadana 
final, per definir i decidir els futurs equipaments públics i fomentar el comerç de 
proximitat al barri, abans que finalitzi el mandat i en paral·lel a l’avano del projecte de 
transformaciñ urbanística de l’Espai Baroa. 

4.	 PP: Que el Govern del Districte garanteixi una bona convivència i aporti solucions als 
conflictes veïnals actuals a Les Corts derivats de determinades activitats 
econòmiques, com és el cas al carrer Galileu per la futura residència, al carrer Maria 
Barrientos per la sala de festes, i al carrer Mejía Lequerica per les obres i l’ús previst 
als antics Tallers García. 

5.	 ERC: El Districte de les Corts acorda cercar amb urgència un espai provisional amb 
ús de biblioteca pública al barri de Les Corts per tal de garantir aquest servei públic 
durant el període comprès entre el tancament de la Biblioteca de Can Rosés i 
l’obertura de la nova biblioteca de Districte. Aquesta acció es durà a terme 
conjuntament amb els altres agents públics implicats. 

6.	 ERC: El Govern del Districte de les Corts es compromet a, conjuntament amb TMB i 
l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament , presentar una nova proposta d’implementaciñ de 
la fase V de la xarxa ortogonal al Districte de les Corts que inclogui una alternativa al 
pas de la nova línia V5 pel carrer Joan Güell, proposi solucions per reduir la distància 
entre l’H6 i l’H10 en sentit Besòs i millori la finalització de la línia H10 per tal de donar 
un millor servei al barri de Sant Ramon i la Maternitat. 

7.	 CUP: Que el govern municipal del Districte de les Corts, presenti, en la forma que 
trobi adequada, el llibre “ El Cas dels Maristes” al nostre Districte amb el seu autor i la 
participaciñ de l’Associaciñ Mans Petites per la importância de que aquests casos 
siguin coneguts i que ajudin a la prevenció dels abusos sexuals amb el seu debat 
responsable i compromès. 

8.	 CUP: Que el govern municipal del Districte de les Corts revisi la programació dels 
centres cívics municipals per tal d’assegurar que no hi hagi activitats que competeixin 
amb altres serveis municipals i que puguin estar fent difusiñ d’activitats especulatives i 
en contra del bé comú. 

d)	 Preguntes 

1.	 CIU: Quantes queixes es comptabilitzen en relaciñ amb l’incivisme durant els mesos 
de gener i febrer de 2017 i quines accions ha endegat el govern del Districte amb 
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l’objectiu de reduir el nombre d’incidqncies i queixes veïnals relatives a la convivqncia 
a l’espai públic del nostre Districte? 

2.	 C’S: Que actuaciones se han realizado o están previstas realizar desde el Distrito de 
Les Corts, con el fin de retornar a la normalidad y a la legalidad una nueva situación 
de ocupación ilegal de una propiedad, y garantizar la pacificación del vecindario. 

e)	 Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

1.	 CIU: Que el govern del Districte de les Corts informe sobre les accions que s’han dut 
a terme des de l’aprovaciñ de la proposiciñ (aprovada Consell de Districte d’1 de 
desembre de 2016) fins la data d’avui, tant respecte de la participaciñ i cerca de 
consens i diàleg amb tots els interessats en relació a la implantació del carril bici, i en 
concret al carrer Manel Girona, com respecte de l’estudi del possible replantejament 
de l’actual implantació dels carrils bidireccionals a Les Corts per garantir la seguretat. 

2.	 C’s: Que el Govern del Districte de les Corts informi de les actuacions dutes a terme 
sobre la següent proposiciñ aprovada al Consell Plenari de 5 de maig de 2016: “Que 
des del Districte es garanteixi l’existéncia de places suficients d’escola bressol de 
titularitat municipal als tres barris de Les Corts, i que el Govern presenti un pla en 
detall, amb objectius, calendarització, metodologia i pressupost per al seu 
finançament”. 

3.	 PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i 
l’estat d’execuciñ de la proposiciñ següent aprovat en el Consell Plenari del Districte 
de les Corts en sessiñ de 3 d’octubre de 2016: “Instar al Govern Municipal a prioritzar 
el mode de transport públic i a peu per als veïns i veïnes del Districte de les Corts i 
per a les persones d’altres indrets que es mouen pel Districte, impulsant les 
inversions i serveis necessaris, com exigir la posada en marxa de la parada Ernest 
Lluch de la línia 5 del Metro, modificar el trajecte de la línia 59 d’autobús, o millorar 
trams de les voreres de l’avinguda Madrid i Travessera de Les Corts, entre d’altres. 

4.	 “ERC: Que el Govern del Districte de les Corts informi de l’Estat d’execuciñ de la 
següent proposició aprovada en el Plenari del dia 7 de juliol de 2016: “El Districte de 
les Corts es compromet a estudiar de forma coordinada amb TMB i l’Àrea de Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona un Pla de Millora de la Mobilitat per tal de garantir la 
cobertura necessària amb transport públic de totes les zones del Districte de Les 
Corts amb el seu Centre d’Atenció Primària de referéncia corresponent. Les 
conclusions d’aquest estudi hauran de presentar-se abans de final d’any” 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

Declaració Institucional relativa a la millor atenció a la gent gran del Districte de les Corts. 
Declaraciñ Institucional a favor de l’acollida de les persones refugiades i en contra de les 
manifestacions xenòfobes, feixistes, lgtbifòbiques, masclistes o de qualsevol forma d’odi al 
Districte de les Corts. 

A.	 LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL 
DE DISTRICTE DE DATA 1 DE DESEMBRE DE 2016 . 

El president, Sr. Francisco Sierra, pregunta als portaveus dels grups municipals del Consell si desitgen 
presentar alguna esmena respecte a l’esborrany de l’acta de la sessiñ del 1 de desembre de 2016, que 
coneixen amb anterioritat a aquest acte. Atès que cap grup fa cap esmena, es dóna per aprovada. 

B.	 PART INFORMATIVA 

a)	 Despatx d’ofici 
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Comunicació resolucions corresponents dels expedients administratius tramitats: novembre, 
desembre de 2016 i gener 2017. 

El president, Sr. Francisco Sierra, inicia aquest punt donant compte dels extrems següents: 

DESP!TX D’OFICI NOVEMBRE, DESEMBRE 2016 I GENER 2017 

a) 1 Resolucions corresponents als mesos de novembre, desembre 2016 i 

gener 2017: 

Concepte Quantitat 

Aixecament precinte provisional 1 

Al·legacions infracció ordenances 14 

Deixar sense efecte comunicat d’activitats 3 

Desestimació desprecinte 1 

Devolució ingressos indeguts 5 

Execució sentència judicial 2 

Llicència activitat 1 

Llicència ambiental 2 

Llicència excepcional 8 

Llicència Publicitat 4 

Llicqncies d’obres majors 14 

Llicències Guals 17 

Llicències ocupació Via Pública 156 

Procediment sancionador urbanístic 4 

Responsabilitat Patrimonial 19 

Responsabilitat Patrimonial (recurs d’aloada) 2 

Retorn dipòsit 3 

a) 2 Adjudicacions corresponents als mesos de novembre, desembre 2016 i gener 2017 

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

RESOLUCIONS CONTRACTACIÓ PROCEDIMENTS NEGOCIATS I OBERTS I DERIVATS D ACORD MARC 

16002063 NOVEMBRE 
ANUL·LACIÓ PARCIAL CONTRACTE 

ACCIONS DE COMUNICACIO DE 
PROXIMITAT AL DTE 2016 

-5.961,77 € ZENITH MEDIA S.L.U. 

15000063 DESEMBRE 
INDEMNITZACIÓ SUSPENSIÓ 
CONTRACTUAL PER OBRES ATENUE DE 
FABRICACIÓ DIGITAL 

8.110,01 € ASSOCIACIO ESCLAT 
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14C00017 DESEMBRE 
ACORD DE CONTINUÏTAT GESTIÓ 
CENTRE CÍVIC LES CORTS GENER 
MARÇ 2017 

21.987,63 € 
PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS 
SOCIALS 

GENER 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 2017 

27.966,91 € AIGÜES DE BARCELONA, SA 

ALTRES RESOLUCIONS 

11C00042 NOVEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ ÚLTIM MES DE 
GESTIÓ CC CAN DEU 

14.573,95 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 

12C00014 NOVEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ SETEMBRE 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 

2.257,62 € CLUB JOVENTUT LES CORTS 

14C00017 NOVEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ 3º TRIMESTRE 
GESTIÓ CENTRE CÍVIC LES CORTS 

21.987,63 € 
PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS 
SOCIALS 

15C00023 NOVEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ 3º TRIMESTRE 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ C.C. JOAN OLIVER 
"PERE QUART" 

37.011,50 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 

16C00002 NOVEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ 3º TRIMESTRE 
GESTIÓ CC J.M. TRIAS I PEITX 2016-2019 

31.275,75 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 

16C00009 NOVEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ 3º TRIMESTRE 
GESTIÓ CC CAN DEU 2016-2019 

21.093,75 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 

16S00896 NOVEMBRE 
APORTACIÓ INSTITUT MPAL. S.SOCIALS 
NOVEMBRE 2016 

139.799,90 € INST. MPAL. SERVEIS SOCIALS 

16S10258 NOVEMBRE 
CONVENI ESTUDIANT EN PRACTIQUES 
UB - FACULTAT DE DRET 

5.467,00 € VICENÇ MARTINEZ CANTALLOPS 

- DESEMBRE DIETES CONSELLERS DESEMBRE 2016 3.500,00 € -

12C00014 DESEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ OCTUBRE 2016 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 

2.257,61 € CLUB JOVENTUT LES CORTS 

13C00007 DESEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ ÚLTIM MES 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ CC PERE QUART 

1.505,00 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 

14S05500 DESEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ CONVENI 
EXECUCIÓ PROJECTE CULTURAL SOCIAL 
I LLEURE 

7.000,00 € 
SOCIETAT CORAL L'ESPIGA DE LES 
CORT 

14S05695 DESEMBRE 
APORTACIÓ ECONOMICA 1º SEMESTRE 
2016 ENCÀRREC GESTIÓ INSTITUT 
MUNICIPAL INFORMÀTICA 

17.048,07 € INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) 
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16C00024 DESEMBRE 
PAGAMENT SUBVENCIÓ NOVEMBRE 2016 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 

3.138,33 € CLUB JOVENTUT LES CORTS 

16S06307 DESEMBRE 
PAGAMENT DESPESES DE GESTIÓ 
CONVENI 1 ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES 
UPC 

395,64 € 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE 
CATALUNY 

16S06991 DESEMBRE 

PAGAMENT SUBVENCIÓ CONVENI 
COL·LABORACIÓ CONVENI 
COL.LABORACIO FORMACIO MONITORS 
DE LLEURE 

5.257,50 € FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10 

16S07030 DESEMBRE 
PAGAMENT DESPESES DE GESTIÓ 
CONVENI 1 ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES 
UPC - ARQUITECTURA 

485,13 € 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE 
CATALUNYA 

16S10262 DESEMBRE 
PAGAMENT DESPESES DE GESTIÓ 
CONVENI ESTUDIANT EN PRACTIQUES 
UB - FACULTAT DRET 

497,00 € UNIVERSITAT DE BARCELONA 

16S13703 DESEMBRE 
PAGAMENT PRIMER PREMI CONCURS 
PINTURA RAPIDA OLI ACRILIC 

300,00 € FERNANDEZ GUERRERO 

16S13704 DESEMBRE 
PAGAMENT PRIMER PREMI CONCURS 
PINTURA RAPIDA AQUAREL.LA 

300,00 € PIÑOL SARDA 

16S13705 DESEMBRE 
PAGAMENT PRIMER PREMI CONCURS 
PINTURA RAPID. DIBUIX CROMÀTI 

200,00 € ALCARAZ MARTINEZ 

16S13706 DESEMBRE 
PAGAMENT PRIMER CLASSIFICAT 
CATEGORIA GRAL. OPEN ESCACS 

200,00 € JUAN I BARTROLI 

16S13707 DESEMBRE 
PAGAMENT SEGON CLASSIFICAT 
CATEGORIA GRAL. OPEN ESCACS 

130,00 € VENTURA BOLET 

16S13708 DESEMBRE 
PAGAMENT PREMI PRIMER CLASS. TRAM 
ELO 1751 A 1900 OPEN ESCACS 

50,00 € SANCHEZ ARCUSA 

16S14735 DESEMBRE 
PAGAMENT PREMI TERCER CLASS. CAT. 
GRAL 16è OPEN ESCACS LES CORTS 

70,00 € VILLAR REYMUNDO 

14C00017 GENER 
PAGAMENT SUBVENCIÓ 4º TRIMESTRE 
GESTIÓ CENTRE CÍVIC LES CORTS 

21.987,62 € 
PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS 
SOCIALS 

14S05695 GENER 
APORTACIÓ ECONOMICA 2º SEMESTRE 
2016 ENCÀRREC DE GESTIÓ INSTITUT 
MUNICIPAL INFORMÀTICA 

16.488,87 € INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) 

15C00023 GENER 
PAGAMENT SUBVENCIÓ 4º TRIMESTRE 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ C.C. JOAN OLIVER 
"PERE QUART" 

37.011,50 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 

16C00002 GENER 
PAGAMENT SUBVENCIÓ 4º TRIMESTRE 
GESTIÓ CC J.M. TRIAS I PEITX 2016-2019 

31.275,75 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 
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16C00009 GENER 
PAGAMENT SUBVENCIÓ 4º TRIMESTRE 
GESTIÓ CC CAN DEU 2016-2019 

21.093,75 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 

16C00024 GENER 
PAGAMENT SUBVENCIÓ DESEMBRE 2016 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 

3.138,34 € CLUB JOVENTUT LES CORTS 

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

MENOR A GENÈRICA 

16006242 DESEMBRE 
SUPORT A LA PRODUCCIÓ I 
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL 
CALENDARI TRADICIONAL 

12.000,00 € -

16005946 DESEMBRE 
PROMOCIÓ DELS CENTRES CÍVICS DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS 

4.000,00 € -

16006062 DESEMBRE 
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS 
ESTABLIMENTS ARRELATS I 
EMBLEMÀTICS DEL DISTRICTE 

4.900,00 € -

16005957 DESEMBRE 
ACCIONS DE NADAL SOSTENIBLE I 
TEATRE SOCIAL PER JOVES. 

1.300,00 € -

16005329 DESEMBRE 
ACTIVITATS CULTURALS DE NADAL 2016 
AL DISTRICTE 

8.000,00 € -

16005445 DESEMBRE 
ACTIVITATS EDUCATIVES DISTRICTE DE 
LES CORTS 

5.000,00 € -

16005337 DESEMBRE 
CAVALCADA DE REIS 2016 DEL 
DISTRICTE 

22.500,00 € -

16005732 DESEMBRE 
SERVEIS DE DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 
DE SEGURETAT I SALUT - 4T 

8.500,00 € -

16005541 DESEMBRE 
ACTIVITATS DE COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
TERRITORIAL NADAL 2016 

22.000,00 € -

16004619 DESEMBRE 
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DE LA 
SALUT 

12.000,00 € -

17000471 GENER 
ORGANITZACIÓ ACTES DE MEMORIA 
HISTORICA DE CRISTALLERIES PLANELL 

12.000,00 € -

17000107 GENER 
ADQUISICIÓ MATERIAL DIVERS PER AL 
DISTRICTE DE LES CORTS 

3.000,00 € -
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17000098 GENER 
ADQUISICIÓ MATERIAL PER ACTIVITATS 
ESPORTIVES PEL 2017 EN EL DISTRICTE 

4.000,00 € -

17000470 GENER 
REALITZACIÓ ACTIVITATS CULTURALS A 
LES BIBLIOTEQUES 

10.400,00 € -

17000182 GENER 
SUPORT TÈCNIC SESSIONS ÒRGANS DE 
GOVERN I PARTICIPACIÓ 2017 

17.000,00 € -

17000199 GENER 
SUBSCRIPCIONS PREMSA I REVISTES 
ESPECIALITZADES 

4.634,20 € -

17000111 GENER 
ADQUISICIÓ MATERIAL D'OFICINA NO 
ESTÀNDARD 

5.000,00 € -

17000114 GENER 
SERVEI DE MISSATGERIA PER AL 
DISTRICTE DE LES CORTS 

8.000,00 € -

17000103 GENER 
ORGANITZACIÓ CICLE DE CONCERTS 
“LES VEUS DEL MONESTIR” 

11.000,00 € -

17000110 GENER 
DESPESES PROTOCOL·LÀRIES DEL 
DISTRICTE PER L'ANY 2017 

4.000,00 € -

17000116 GENER 
NETEJA NUCLIS SANITARIS JARDINS 
PALAU DE PEDRALBES 

10.300,00 € -

MENORS (AD ADO) 

16004611 NOVEMBRE 
OBRES POLIESPORTIU ARISTIDES 
MALLOL 

9.394,65 € GENSERMA 2008, SL 

16004908 NOVEMBRE 
OBRES DE MILLORA DEL VERD I NOVA 
PLANTACIÓ EN EL CARRER CAVALLERS 

7.608,48 € JARDINERIA J. BOSCH, S.L. 

16005066 NOVEMBRE 
DANSA A LES CORTS 2016, 
PROGRAMACIÓ FAMILIAR 

15.500,00 € ACDAC 

16004636 NOVEMBRE 
ACCIÓ ARTÍSTICA A L'EIX COMERCIAL 
SANTS LES CORTS 

5.989,50 € REBOBINART S.L. 

16004624 NOVEMBRE 
ESTUDI ANALISI ESTRUCTURAL ANTICS 
LAVABOS PUBLICS C/NUMÀNCIA 

21.273,01 € ROSSELLO MAÑA 

16004819 NOVEMBRE 
PROGRAMA DONES A LES CORTS ABRIL
JUNY 2016 

3.291,51 € 
PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS 
SOCIALS 
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16005290 NOVEMBRE 
ESTUDI DE MOBILITAT DE LA SUPERILLA 
DE LES CORTS 

9.556,59 € 
DESARROLLO ORGANIZACION Y 
MOVILIDAD 

16005299 NOVEMBRE 
DISTRIBUCIÓ DE MATERIALS DE 
COMUNICACIÓ DEL DISTRICTE LES 
CORTS 

3.509,00 € EFISTEMI, S.L. 

16005637 NOVEMBRE 
SERVEIS DE TRANSCRIPCIÓ I REDACCIÓ 
ACTES DISTRICTE ANY 2016 

5.991,92 € MANNERS TRADUCCIONS SL 

16004911 NOVEMBRE 
REALITZACIÓ TALLERS DE RECICLATGE 
"ATENEU AL CARRER" 

326,92 € CALAIX DE CULTURA, SL 

16005113 NOVEMBRE 
ACCIÓ ARTÍSTICA AL FRONTÓ DE 
L’SKATE PARK ALS JARDINS ÀUREA 
CUADRADO. 

6.788,10 € REBOBINART S.L. 

16005322 NOVEMBRE 
TALLER DE GRAFITI I INTERVENCIÓ 
ARTÍSTICA AMB JOVES I ADOLESCENTS 

600,00 € 
EL GENERADOR ART I CREACIÓ 
CULTURAL 

16005421 NOVEMBRE 
REUBICACIO ARMARI REGULACIO 
CARRER ENTENÇA 

6.609,36 € SUMIPAR SA 

16005536 NOVEMBRE 
REDACCIO DEL PROJECTE D'UN 
SEMAFOR A L'AV.DIAGONAL 

4.731,10 € MANTENIM. I OPERACIO INFRAESTR. SL 

16005726 NOVEMBRE 
INVENTARI COMPLIMENT NORMATIVA 
GUALS I PASSOS DE VIANANTS 
ADAPTATS 

14.520,00 € PUJOL PRECIADO 

16005730 DESEMBRE 
MANTENIMENT CATIFES ENTRADA 
EDIFICIS MUNICIPALS 2017 

4.372,56 € LOGOMAT SL 

16005794 DESEMBRE 
MANTENIMENT PLANTES ORNAMENTALS 
SEU DISTRICTE 2017 

2.943,49 € TECSAL, S.A. 

16005822 DESEMBRE 
ADQUISICIÓ DE 22 MONITORS PER AL 
DISTRICTE DE LES CORTS 

4.440,70 € MICROSISTEMES, S.A 

16005826 DESEMBRE 
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 
SAI 2017 

2.171,05 € SOCOMEC IBERICA SA 

16005992 DESEMBRE 
ADQUISICIÓ 7 ORDINADORS PER AL 
DISTRICTE 

5.588,99 € MICROSISTEMES, S.A 

16004622 DESEMBRE 
ANUL·LACIÓ EXPEDIENT OBRES DE 
CONSTRUCCIO DE JARDINERES A LA 
SUPERILLA 

-23.650,94 € AGUSTí I MASOLIVER SA 

16005537 DESEMBRE 
SANITARIS FESTA MAJOR DISTRICTE LES 
CORTS 2017 

5.720,06 € TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA 
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16006084 DESEMBRE 
SUPORT TÈCNIC ÒRGANS DE GOVERN I 
PARTICIPACIÓ 2017 

3.995,42 € SIOL TECNOLOGIA SL 

16006294 DESEMBRE 
OBRES ARRANJAMENT VIA PÚBLICA 
INCIDÈNCIES IRIS DTE 

57.922,68 € OBRES I ASFALTATGES TARRACO SA 

16006302 DESEMBRE 
ACTIVITATS EDUCATIVES DE MEMÔRIA 
HISTORICA 

2.900,01 € ANTONI VILANOVA OMEDAS 

16006304 DESEMBRE 
CONTRUCCIÓ JARDINERA CARRER 
RIERA BLANCA 

18.720,33 € AGUSTí I MASOLIVER SA 

16005918 DESEMBRE 
ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA AMB 
MONEDER BIBLIOTECA CAN ROSES 2017 

1.239,12 € RICOH ESPAÑA SLU 

16006059 DESEMBRE 
LLOGUER DE CONTENIDORS FESTA 
MAJOR 2016 

1.379,40 € ALQUIBALAT SOCIEDAD LIMITADA 

16005916 DESEMBRE 
MANTENIMENT FOTOCOPIADORES I 
MULTIFUNCIONALS EQUIPAMENTS 2017 

901,61 € RICOH ESPAÑA SLU 

16005921 DESEMBRE 
ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA 
COLOR C.C. TOMASA CUEVAS 

526,39 € RICOH ESPAÑA SLU 

16006340 DESEMBRE 
GESTIÓ I DIRECCIÓ ARTÍSTICA 
CARNAVAL 2017 

8.700,00 € PUçA ESPECTACLES SL 

16006374 DESEMBRE 
SERVEIS GESTIÓ CICLE TEATRE 
AUDITORI TOMASA CUEVAS 

15.154,68 € TALLER D'ART CULTURA I CREACIO 

16006634 DESEMBRE 

ACTUACIO GRUP DE DONES LES 
GIRASOLS PEL DIA INTERNACIONAL 
ELIMINACIÓ VIOLÈNCIA VERS LES 
DONES - 26 NOVEMBRE 

1.004,30 € UNIO D'ENTITATS DE LA MARINA 

16006744 DESEMBRE 
SUBMINISTRAMENT SAMARRETES 
PERSONALITZADES DIA MUNDIAL DE LA 
SIDA 

601,98 € LOPEZ NOVELL 

16006749 DESEMBRE 
ACCIONS DE PREVENCIÓ DE 
L’ENVELLIMENT ACTIU AL DISTRICTE DE 
LES CORTS 

4.000,00 € 
PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS 
SOCIALS 

16006750 DESEMBRE 

REALITZACIÓ ACCIONS DELS 
PROJECTES ALTAVEU DEL CASAL DE 
JOVES I URBAN INGENIUM DE L'ESPAI 
ADOLESCENTS BACARDÍ 

6.399,99 € 
PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS 
SOCIALS 

16006751 DESEMBRE 
PROJECTE REFORÇ ESCOLAR GENER
JUNY 2017 

9.996,00 € BANC SOLIDARI 

16006797 DESEMBRE 
ASSISTENCIA TECNICA OBRES ESPAI 
PUBLIC DEL DISTRICTE PERÍODE GENER 
- MAIG 2017 

21.719,50 € IPLAN GESTION INTEGRAL, SL 
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16005793 DESEMBRE 
MANTENIMENT EQUIP MULTIFUNCIONAL 
COLOR ATENEU DE FABRICACIÓ 2017 

382,14 € CANON ESPAñA, S.A. 

16005744 GENER 
ARRENDAMENT MULTIFUNCIONAL 
ATENEU DE FABRICACIÓ 2017 

199,65 € CANON ESPAñA, S.A. 

16006581 GENER 
ARRENDAMENT FONTS D'AIGUA 
EQUIPAMENTS DISTRICTE LES CORTS 
2017 

4.138,20 € 
CORPORACION DE ORGANIZACIONE Y 
REP. 

16006474 GENER 
ARRENDAMENT 3 MULTIFUNCIONALS 
EQUIPAMENTS DISTRICTE 2017 

1.936,00 € CANON ESPAñA, S.A. 

16006476 GENER 
MANTENIMENT TRES EQUIPS 
MULTIFUNCIONALS EQUIPAMENTS 
DISTRICTE 2017 

225,11 € CANON ESPAñA, S.A. 

16006747 GENER 
SERVEI ANTI - TÈRMITS GUARDIA 
URBANA LES CORTS 

191,62 € RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA 

16006748 GENER 
ADQUISICIO PORTATIL PER A LA 
DIRECCIÓ SERVEIS A LES PERSONES I 
AL TERRITORI 

1.131,35 € MICROSISTEMES, S.A 

16006774 GENER 
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE 
CRISTALLERIES PLANELL GEN-MAIG 2017 

7.984,40 € CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 

16006890 GENER 
REPOSICIÓ DOS VINILS MONUMENTS 
PRESÓ I AUDIOVISUAL 

825,14 € FUNDACIO SOLIDARITAT UB 

16006892 GENER 
SUBSTITUCIÓ BATERIES SAIC SEU 
DISTRICTE 

822,80 € SOCOMEC IBERICA SA 

16006893 GENER 
SUBSTITUCIÓ BATERIES SAIC SEU 
GUARDIA URBANA 

822,80 € SOCOMEC IBERICA SA 

16006910 GENER 
COMPRA LONETES FINESTRES SEU 
DISTRICTE 

4.407,18 € COMERCIAL CONTEL, S.A. 

16006911 GENER 
GUARNIMENT NADALENC ESPAI 
EXPOSITIU SEU DTE. LES CORTS 

1.500,00 € TALLER OCUPACIONAL ARIADNA 

16006912 GENER DISSENY BANNERS INTERACTIUS 1.694,00 € FONS GRAFIC, S.L. 

16006913 GENER 
COMPRA MOBILIARI DIFERENTS 
EQUIPAMENTS I DEPENDÈNCIES DEL 
DISTRICTE 

2.463,55 € S & T 96, SL 

16006914 GENER 
SENYALITZACIÓ EQUIPAMENTS 
DISTRICTE 

3.999,99 € TAS IMAGEN Y COMUNICACION SL 
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16006967 GENER 
REVISIONS LIMITADES CONCESSIONS 
FINALITZADES EXERCICI 2016 

6.897,00 € UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

16006970 GENER 
CONTROL ECA INSTAL.LACIO ESPORTIVA 
ARISTIDES MAILLOL 

1.718,20 € DEKRA AMBIO SA 

16006971 GENER 
CONTROL ECA INSTAL.LACIO ESPORTIVA 
PAVELLO ILLA 

1.718,20 € DEKRA AMBIO SA 

16006974 GENER 
PROGRAMA PROMOCIÓ DONES LES 
CORTS DURANT L'ANY 2016 

6.500,00 € 
PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS 
SOCIALS 

16006966 GENER 
TRANSCRIPCIO AUDIO ESCRIPTURA 
AUDIÈNCIA PÚBLICA 17/11/16 

606,21 € 
FEDER.PLATAFORMA 
ENTIT.PERS.DISCAPA 

16006972 GENER 
ADEQUACIÓ SALA DE BOMBES 
BIBLIOTECA MIQUEL LLONGUERAS 

4.997,83 € 
DOSAL 2013 OBRES I MANTENIMENTS, 
SL 

16006973 GENER 
REPARACIO ALUMINI CASAL BARRI DE LA 
MERCE 

5.262,83 € 
DOSAL 2013 OBRES I MANTENIMENTS, 
SL 

16006992 GENER 
RETIRADA ARMARI ELECTRIC FAÇANA 
DISTRICTE 

2.113,54 € ETRA BONAL , S.A. 

16006993 GENER 
REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE FITONS A 
DIFERENTS INDRETS DEL DISTRICTE 

18.437,38 € CONSTRCCIONES SERVIBA- 4 SL 

16007000 GENER 
PROJECTE ASCENSOR INSTAL.LACIO 
ESPORTIVA PAVELLO ILLA 

4.982,78 € ASCENSORES ERSCE, S.A. 

16007005 GENER ESCOMESA CARRER TOQUIO 6.340,00 € JARDINERIA J. BOSCH, S.L. 

16007025 GENER 
VORERES: REPOSICIÓ PECES 
GRANÍTIQUES 

20.123,99 € DELGADO MASACHS 

16006550 GENER 
SERVEIS SUPORT GUÀRDIA URBANA 
ACTES FESTIUS DURANT L'ANY 2017 

11.000,00 € BARNA PORTERS SL 

16007046 GENER 
INSTAL·LACIÓ LAVABO QUÍMIC CARRER 
JORDI GIRONA 

1.179,27 € TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA 

16007047 GENER 
PROJECTE IMPACTE ACÚSTIC CAMP DE 
FUTBOL ARÍSTIDES MAILLOL 

1.470,15 € LACAL ALONSO 

16007049 GENER ADQUISICIO CALENDARIS 2017 1.080,00 € 
ASSOCIACIÓ CENTRO OCUPACIONAL 
LES CORTS 
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17000391 GENER 
SERVEI DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS 
ACTIVITATS VIA PÚBLICA DTE 2017 

9.000,00 € CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

a) 3 Expedients de  matrimonis civils corresponents als mesos de novembre, desembre 
2016 i gener 2017 

Mes Quantitat 

Novembre 5 

Desembre 4 

Gener 5 

El president pregunta als portaveus dels grups si desitgen fer alguna observació sobre el despatx 
d’ofici. Atqs que cap grup fa cap esmena, es dñna per aprovat. 

b) Mesura de govern. 

c) Informes 

Informe sobre comerç 

El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Carlos Hornero que presentarà 
aquest informe i li recorda que disposa de sis minuts per intervenir. 

El conseller Carlos Hornero, del grup del PSC, comença anunciant que la seva intervenció serà 
breu ja que reconeix que la prioritat del Districte de les Corts és la millora educativa. A continuació fa 
referencia al document que confirma que ha enviat a tots els presents, i que és a un informe molt 
descriptiu de línies estratqgiques que inclou les propostes de promociñ econòmica que presenta l’equip 
de govern. Tot seguit, resumeix l’Informe en tres titulars: posar en valor el comerç de tota la vida, fer un 
pla de dinamitzaciñ a l’entorn del centre comercial de L’Illa, i tambp un pla d’acciñ comercial pel futur pla 
urbanístic de l’Espai Baroa i que aquest pugui beneficiar al comero de l’entorn. I per acabar, proposa als 
grups l’opció de desenvolupar més àmpliament en un pròxim Consell Sectorial aquest informe i així 
tambp poder debatre’l amb mps tranquil·litat. 

El president agraeix la intervenció del conseller Carlos Hornero i dona la paraula al conseller 
Marc Faustino del grup de la CUP. 

El conseller Marc Faustino agraeix la presentaciñ de l’Informe al conseller Carlos Hornero i 
accepta la proposta de debatre aquest Informe en el proper Consell Sectorial d’Economia, però demana 
fer constar dues reflexions: sobre el tancament del Centre Comercial Numància, demana al govern que 
informi en el proper Consell de Districte quin ús tindrà, ja que, en aquest moment s’estan fent les obres 
de remodelació. Respecte a aquest espai, també anuncia que han tingut coneixement que Òptica 
Universitària és qui ho ha comprat. La segona reflexió que desitja que consti, és sobre el tancament del 
Red Lion: aquesta taverna del carrer Evarist Arnús tanca amb 52 anys d’història. Tanca per ser 
inassolible el preu del lloguer que li proposa el propietari del local. Demana que es reflexioni sobre el 
preu del lloguer, tant dels pisos com dels locals i afegeix que sempre es parla del boom immobiliari des 
de l’âmbit residencial, però tambp existeix aquest boom en els preus dels establiments comercials. 

El president agraeix la intervenció del conseller Marc Faustino i dona la paraula al conseller Jordi 
Castellana d’ERC. 
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El conseller Jordi Castellana inicia la seva intervenció saludant als representants de les AMPA i 
d’altres moviments que hi estan presents. A continuació exposa que vol afegir un apunt al que ha 
comentat el conseller Marc Faustino, i afegir la Barberia Magriña i la pastisseria Boages de la plaça 
Concòrdia. Comenta també que es podien afegir altres comeroos a la llista d’establiments que estan 
tancant per culpa del boom del preu dels lloguers que, no només està succeint en pisos, sinó també en 
locals. També comenta que els hi preocupa el monopoli de les botigues relacionades amb el Club al 
voltant del Camp Nou. També els hi preocupa que els veïns del Camp Nou no tinguin un comerç que 
pugui satisfer les seves necessitats I demanen garantir el vincle entre comerciants i veïns.  A continuació, 
i en referencia al pla d’acciñ de promociñ econòmica que anteriorment s’ha esmenat, entenen que va 
més enllà del comerç, i es queixa que es refereix de forma escassa a altres models d’economia, 
concretament de l’economia social i solidâria i declara que pensen que ps una mesura que s’hauria 
d’impulsar molt mps. Per últim, proposa començar a engegar el debat de l’economia “col·laborativa”, fent 
referencia a que, a Les Corts, hi ha un dels quatre Ateneus de Fabricació que hi ha a Barcelona i que 
basa els seus principis en l’economia col·laborativa, i afegeix que creu que s’hauria d’impulsar. 

El president dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral del grup del PP. 

El conseller Xavier Cañigueral, en primer lloc, comenta que l’informe de comero el troba reduït i 
que no li sembla bé que aquesta proposta arribi a mig mandat. Recorda que el Pla de Comerç ja venia 
de l’anterior mandat, que encara no s’ha presentat, i que el PP va ser l’únic que va fer esmenes. També 
comenta que el seu grup ja ha demanat vàries vegades en altres Plenaris que es presenti la proposta 
del pla de comerç i demana poder-ne disposar d’aquest en el proper ple. Tot seguit comenta que troben 
a faltar en l’Informe quins sñn els objectius i uns resultats mesurables, ja que no serveix de res un pla de 
bones intencions que després no pugui avaluar la utilitat de les accions del pla. També troben a faltar la 
calendarització de les accions, la descripció dels recursos que es faran servir i el corresponent 
pressupost. A continuació, fa referencia al fet de continuar dinamitzant el mercat de Les Corts i el seu 
entorn, i planteja que és important saber com es farà, quant costarà, etc. abans de prendre una decisió. 
Proposa pel proper Consell de comero que s’incloguin tambp mesures de simplificaciñ administrativa i 
d’agilitzaciñ dels trâmits. També proposa actuacions urbanístiques i de millora de la mobilitat que ajudin 
al comerç a connectar àrees que estan allunyades, i posa com exemple el Mirall de Pedralbes de la Zona 
universitària. 

El president dóna la paraula a la consellera Sonia Reina per part de Cs. 

La consellera Sonia Reina diu literalment: ”Gracias, presidente. Siguiendo la intención de ser 
breves, lo podíamos resumir en que llevan dos años de gobierno, llevan dos años de mandato, y en 
estos dos años han sido incapaces de realizar ningún plan de comercio ni que revitalice la eco nomía del 
distrito y mucho menos de toda la ciudad de Barcelona. Lo que han hecho durante este tiempo, lo único 
que ha sido, de lo único que han sido capaces es de tener problemas con la mayoría de comerciantes, 
con la mayoría de hoteleros, con el gremio de restauración; tenemos la cancelación de licencias, el 
problema con las terrazas..., que también afectan al Distrito de les Corts. El comercio parece que se les 
olvida que es una de las grandes potencias de la ciudad de Barcelona y también del Distrito de les Corts, 
y no ha hecho nada para dinamizarlo; al contrario, sus políticas o sus despolíticas a lo que nos ha 
llevado es precisamente a lo que estaban comentando los compañeros con anterioridad, y es a que haya 
una mayor desertización de zonas de comercio. El listado que nos han facilitado como informe de 
comercio, no solamente es un listado de acciones sino que es una mera descripción enunciativa de un 
propósito sin ningún tipo de contenido que no nos lleva a ninguna parte. Está muy bien que lo presenten 
dos años después, pero con eso no vamos a solucionar la reactivación de la actividad económica de la 
ciudad. Porque para dinamizar lo que tendrían que hacer es generar nuevos espacios comerciales en el 
distrito, destinar partidas presupuestarias para la promoción real y efectiva del comercio de proximidad, 
muy importante en la zona, planes que contemplen la necesidad además de dotar acceso a los 
transportes públicos y también al transporte privado, porque si lo que estamos haciendo es eliminar el 
transporte privado de las zonas comerciales nos encontramos que el usuario que tiene que cargar la 
compra no se va a ir a un comercio donde es imposible aparcar, se irá a una gran superficie, y entonces 
estamos desertizando nuevamente el comercio del barrio. Les podría hablar del turismo: en Les Corts 
tenemos dos puntos: tenemos un turismo que podríamos promocionar a nivel cultural, y luego tenemos, 
que está totalmente desaprovechado, el turismo que viene a can Barça, el turismo viene, ve el campo del 
Barça y se va; y se va porque no hay ningún tipo de promoción turística alrededor del campo. Por lo 
tanto esperamos que a partir de ahora ustedes reflexionen, se tomen en serio lo que es el comercio de la 
ciudad, el comercio del Distrito, que intenten revitalizarlo, y sobre todo que escuchen al resto de grupos, 
porque si no tienen ustedes ideas los demás sí que las tenemos. Gracias.” 

El president dóna la paraula al conseller Matías Ramon per part del GMD. 
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El conseller Matías Ramon comença la seva intervenció agraint al govern la presentació de 
l’Informe i apunta que feia temps que ho esperaven i que ho havien demanat tres cops. A continuaciñ 
parla sobre l’Informe i el descriu com un reflex de les demandes sorgides en Consells d’Economia i en 
altres reunions, però apunta també que no consideren que sigui suficient que aquest document només 
consisteixi en recollir aquestes demandes. Per últim, comenta que la tasca realitzada consideren que és 
insuficient i exigeixen treballar més el tema, i també anuncia que presentaran una proposta en aquest 
mateix plenari. 

El president dóna pas al torn de rèplica del conseller del PSC, el senyor Carlos Hornero. 

El conseller Carlos Hornero confirma que ha recollit totes les propostes i recorda tal com ha dit a 
l’inici de la reunió que es comentarà més àmpliament aquest pla de promoció econòmica en el proper 
consell. 

El conseller Marc Faustino, de la CUP, renuncia al segon torn d’intervenciñ. 

El conseller Jordi Castellana per part d’ERC anima a fer servir eines urbanístiques com plans 
d’usos per garantir la diversitat del comerç, proposa que es treballi amb les universitats, assenyalant que 
és important aprofitar tots els agents econòmics del Districte per millorar el Districte. Per finalitzar afegeix 
que agraeixen que s’hagi comentat l’impacte que ha de tenir el turisme amb el comerç de proximitat com 
a línia de treball i recorda que ps una proposta que va fer el grup municipal d’ERC. 

El conseller Xavier Caðigueral del PP, renuncia al segon torn d’intervenciñ. 

La consellera Sonia Reina per part de Cs diu literalment: ”Gracias. Sólo una cosa: nos gustaría 
que, ya que es totalmente inconcreto el listado que nos ha pasado, nos hubiera contestado y nos hubiera 
concretado un poquito más alguno de los puntos planteados. Gracias.” 

El conseller Matías Ramon per part del GMD renuncia al segon torn d’intervenciñ. 

El president demana al conseller Carlos Hornero si vol afegir conclusions i aquest renuncia a 
aquesta opció. 

d) Informe del regidor del Districte. 

 Inici d’any Inauguracions 
 Cristalleries Planells 
 Exposició memòria 
 Programaciñ cicle “Conqixer Les Corts” 
 Reinici activitat ateneu de fabricació 
 ... 

 treball de planificació futurs equipaments 
 Treball Pla Equipaments 

 oferta nova línia escola pública curs 2017-2018 
 Proposta oferta matriculació 

 Colònia Castells 
 Estat procés planejament 
 Espai provisional proposta d’ús 

 l’Espai Barça 
 Inici procés debat entitats i veïns 

 monument a la presó de dones de les Corts 
 Procés cap al concurs propostes 

 Nova Xarxa de Bus. 
 Jornada debat implementació nova fase 

El president, Sr. Francisco Sierra, presenta el següent punt del dia que ps l’Informe del regidor 
del Districte i dóna la paraula al regidor Agustí Colom. 
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El regidor Agustí Colom inicia la seva intervenció fent referencia a les activitats desenvolupades 
en el Districte en el període de Nadal, com l’acte d’encesa de llums, les paradetes dels patges reials, els 
mercats de Nadal i la cavalcada de reis, i assenyala al respecte que considera que moltes d’elles varen 
tenir força èxit de participació. 

A continuaciñ, recorda que en aquest inici d’any, concretament en els mesos de gener i febrer, 
s’han inaugurat dos nous espais, un equipament i un parc. 

Tot seguit fa referencia a la inauguraciñ de l’equipament de Cristalleries Planell el passat 4 de 
febrer i respecte a aquest espai comenta que està convençut que es convertirà en un espai emblemàtic 
del Districte i de la ciutat, tant per la seva arquitectura i fisonomia tenint en compte que es tractava d’un 
antic espai industrial que preservarà la memòria històrica del que va significar en el seu moment 
Cristalleries Planell, com perquè serà un espai pel Districte en el qual s’ubica el Centre de Normalització 
Lingüística, la nova Escola d’Adults i el nou espai d’entitats del Districte, i per tant, creu que serà un 
centre d’activitats per les entitats i associacions del Districte en els propers anys. En referencia a aquest 
espai, el regidor afegeix que considera que aquest també serà un equipament de referència per les 
seves característiques singulars des del punt de vista d’edifici sostenible on s’experimenten noves 
formes de regulació del que és el clima interior a través de mètodes de sostenibilitat que suposen una 
novetat al Districte de les Corts, a la ciutat i al país, i que podria ser un exemple de com dissenyar els 
futurs equipaments del Districte. Afegeix que aquest establiment va ser dissenyat en mandats anteriors i 
que dóna continuïtat a una aposta per treballar amb criteris de sostenibilitat. Per últim , i respecte a 
Cristalleries Planell, recorda que hi ha una exposició itinerant que fa referència al seu passat industrial, i 
que aquesta forma part d’un cicle de recuperaciñ de la memòria del Districte sota el nom de Conèixer 
Les Corts, que s’estâ oferint a les biblioteques del Districte. 

El regidor Agustí Colom continua amb la seva exposició fent referencia a la inauguració del nou 
parc el passat mes de febrer, conegut amb el nom del Jardí de les Infantes, un espai de jocs infantils que 
s’ha decidit dedicar a la Girafa Ona -que és un personatge de la ninotaire Roser Capdevila-, la qual va 
assistir a la inauguració juntament amb les Tres Bessones. 

Tambp assenyala que en aquest període s’ha reiniciat l’activitat de l’Ateneu de Fabricaciñ que 
suposa la recuperaciñ de l’espai bibliotecari Benet i Campabadal que pròximament també estarà a 
disposició. 

Continuant amb allò que ha explicat amb anterioritat, el regidor declara que aquests equipaments 
formen part de l’estructura d’equipaments que ha de tenir i disposar el Districte. 

Seguidament exposa que al desembre del 2015 varen presentar una mesura de govern sobre el 
pla d’equipaments sobre la que han treballat al llarg de l’any 2016 i que ja han pogut presentar als 
diversos grups municipals. Confirma que a partir d’aquest treball planificaran i prioritzaran les estratègies 
per concretar quins són els equipaments que necessita el Districte, i habilitaran els espais necessaris 
perquè aquests equipaments finalment puguin tenir la seva consecució, i donin cobertura a les 
necessitats que existeixen, tenint en compte que ps tracta d’un Districte consolidat amb dificultats per 
trobar els espais públics que es necessita per anant cobrint les diverses activitats. 

El regidor Agustí Colom tot seguit anuncia que ha centrat el present Informe en els equipaments 
educatius públics per la preocupació que hi ha en aquest assumpte i que més endavant es farà 
referencia explicita a aquest tema. A continuació explica que el Districte de les Corts és un Districte en el 
que la demanda d’escola pública ha anat creixent al llarg dels darrers anys. Respecte a aquest 
creixement de la demanda, comenta que el govern n’estâ d’acord i procura impulsar-lo, però també que 
històricament quan ha aparegut la problemàtica en la que aquesta demanda ha estat per sobre de 
l’oferta, s’ha anat solucionant cobrint traslladant o dirigint aquest excps de demanda cap a l’escola 
concertada. Sobre aquesta prâctica exposa que des de l’inici del mandat, el govern va decidir deixar de 
prendre-la com a mesura de resoluciñ de l’augment de la demanda, per la qual cosa exigia tenir o 
generar nova escola pública. 

A continuació planteja que si es mantenen les tendències dels últims anys, el curs vinent pensen 
que si no fan cap actuació, de nou apareixerà un problema que el més probable és que recaigui en 
qualsevol de les escoles públiques del Districte. Per aquest motiu, diu el regidor, que han decidit 
conjuntament amb el Consorci d’Educaciñ en el que participa la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona, que era necessari canviar d’estratqgia per tal de no seguir amb les prâctiques portades a 
terme fins aleshores perquq no es deteriori l’escola pública, i volen generar una nova escola pública que 
permeti donar una solució definitiva a aquest increment de demanda. I es va plantejar la possibilitat de 
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construir una nova escola, ocupant inicialment l’espai de Can Rosps habilitant allâ unes noves línies 
educatives que, una vegada construït l’edifici a l’espai Numância-Anglesola, es traslladarien a la nova 
escola. 

Segueix amb la seva intervenciñ parlant sobre l’opciñ de construir una escola a l’espai 
Numància-Anglesola i reconeix que són conscients que aquest és un espai que estava reservat per un 
institut que porta molts anys reclamant-se i que mai s’ha fet, però que per solucionar aquest assumpte, 
han involucrat en aquesta operaciñ l’escola Ausiâs March proposant que s’habiliti com a institut, i això 
permetrà que, a més a més de resoldre una situació de millora de la pròpia escola, poder aconseg uir 
disposar en un temps relativament breu d’una nova escola i d’un nou institut, 

Respecte al Consorci d’Educaciñ, el senyor Colom comenta que el procps i els objectius que es 
desprenen de allò comentat amb anterioritat, són els que s’han estat treballant. Respecte a la gestió que 
ha fet el Consorci d’Educaciñ, explica que ha estat manifestament molt millorable. Afegeix que el 
Consorci d’Educaciñ, que ja ha tingut dues trobades a l’escola Ausiâs March i que properament en 
tindran una altra, ha rectificat en part gràcies a la pressió del govern del Districte, que ha fet veure la 
necessitat de dur a terme aquest procps i d’atendre la situaciñ dels futurs pares i mares i els seus fills, a 
mps dels problemes que s’estaven causant en escoles com l’escola Itaca o l’escola Ausiâs March que es 
veia involucrada en tot aquest procps, motiu pel que s’ha estat parlant amb les diferents AMPA. 
Assenyala a continuaciñ que creu que en aquests moments s’estâ intentant trobar una solució que 
permeti que aquest procés sigui el menys costós pels tres implicats i atura en aquest punt la seva 
intervenció sobre aquest assumpte perquè més endavant hi tornarà a parlar. 

El regidor, senyor Agustí Colom, parla tambp d’altres equipaments del Districte que s’han estat 
desenvolupant, com la Colònia Castells. Respecte a aquest espai comenta que es troba en una fase 
molt avanoada del procps i anuncia que l’Ajuntament ha comprat l’edifici a l’Incasòl per poder agilitzar el 
procps de reallotjament i afegeix que tambp s’ha iniciat la tramitaciñ de taxaciñ conjunta de la nova fase 
un. Tenint en compte aquests avanoos, afirma que al llarg d’aquest any finalitzarâ el procps de 
reallotjament definitiu, i que això permetrà poder urbanitzar de forma provisional l’espai guanyat. 

Tot seguit fa referència a la modificació del Pla General Metropolità presentat pel Futbol Club 
Barcelona, denominat “Espai Baroa”. Explica que fa molts mesos que s’estâ treballant però que ara s’ha 
comenoat a treballar tambp amb les entitats de l’entorn fent uns tallers en els que participen de forma 
conjunta el Futbol Club Barcelona, les entitats veïnals i l’Ajuntament. En aquests tallers es debaten tots 
aquells aspectes que poden fer que millori la proposta del nou “Espai Baroa”, tant en termes de 
connectivitat, millora de l’espai públic, mobilitat, seguretat, retorn al territori com en la millora de les 
condicions de vida els dies de partit pels veïns i les veïnes de la ciutat de Barcelona. També exp lica que, 
paral·lelament, han iniciat un procés que consisteix en un espai tècnic de trobada entre els veïns i veïnes 
mps propers al camp, les entitats de la coordinadora d’associacions de veïns, els diversos cossos 
policials –tant la guàrdia urbana com els mossos-, el Districte i el Futbol Club Barcelona, per intentar 
resoldre les situacions que generen tensió amb els veïns els dies de partit, de forma que es pugui anar 
millorant i reduint les molèsties. Aquesta Taula de Coordinació, la qual diu el regidor que considera molt 
interessant i innovadora, es va reunir per primera vegada el 16 de febrer. 

Per finalitzar la seva intervenció, el regidor fa referència a un parell de qüestions: una és sobre la 
memòria històrica i, al respecte, comenta que encara està pendent de definir el tema del futur monument 
de la presñ de dones de Les Corts que s’estâ promovent conjuntament amb el grup promotor i el 
Comissionat de Memòria Històrica i afegeix que s’estâ treballant en l’elaboraciñ de les bases del concurs 
i en breu podran presentar la tipologia, fases, pressupost i organigrama. I l’altre qüestiñ que comenta per 
finalitzar és sobre la reunió que es va realitzar per la nova xarxa bus que es va presentar amb TMB i que 
permetrà configurar-la amb unes millores en les condicions, tant pel que fa al recorregut de la línia V5, 
l’H10 i l’H8, com pel que fa que aquesta nova xarxa obeeixi millor als interessos dels veïns i les veïnes. 

El president agraeix la intervenció del regidor Agustí Colom i dona la paraula al conseller Marc 
Faustino de la CUP. 

El conseller Marc Faustino inicia la seva intervenció agraint l’exposiciñ del regidor i afegeix que el 
grup de la CUP està content amb la inauguració de les Cristalleries Planell, però malauradament queda 
una part molt petita com a record de la classe treballadora, perquè restes físiques ja no hi són. A 
continuaciñ, felicita a l’equip de govern pel projecte de la memòria de la presñ de dones i felicita tambp a 
la gent que ho està fent per la seva participació i per la bona feina que considera que estan fent. A 
continuació fa referència a la comissió Barça i explica que tenen pendent reunir-se tant amb el Futbol 
Club Barcelona com amb “urbanisme” perquq se’ls expliqui el projecte i afegeix que de les dues reunion s 
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que s’han fet al Districte destaca el compromís de la regidora Janet Sanz de que la comissió de 
seguiment farà tantes reunions com siguin necessàries per parlar dels dubtes, neguits, propostes, que es 
posin sobre la taula. El conseller recorda respecte a l’assumpte d’urbanisme, que a la reuniñ de la via 
pública d’aquest mes es va parlar sobre el projecte de la “superilla” i que estava pendent la convocatòria 
de la comissió de seguiment perquè es van parlar de molts temes importants de la zona de La Matern itat 
i opina que seria important saber si aquesta comissiñ de seguiment es farâ. Tot seguit parla sobre l’oferta 
de preinscripció i aporta les següents dades: el 60% de l’escola infantil i primâria a Les Corts ps privada; 
el 75% de l’escola secundâria i batxillerat a Les Corts és privada; el 100% dels cicles formatius de grau 
mitjâ i superior a Les Corts ps privat, i recorda que aquestes dades ja les havia mencionat l’any 2015 i al 
2016. I, per finalitzar, expressa el seu suport a la plataforma contra l’hotel del bisbat, que el proper 11 de 
maro organitzaran activitats al barri per continuar denunciant que no estan d’acord amb la seva 
construcció. També expressa el seu suport, tant al nou espai alliberat de la Fogara al carrer Mejia 
Lequerica 46, un nou espai autogestionat i recuperat de l’especulaciñ immobiliâria que corre per Les 
Corts i per tota Barcelona com als pares i mares usuâries de l’ârea infantil del parc de Les Infantes, un 
espai que aquest grup considera que tp mancances respecte a l’anterior ârea infantil malgrat que s’ha 
renovat completament. 

El president dñna la paraula al conseller Jordi Castellana per part d’ERC. 

El conseller Jordi Castellana inicia aquest torn de paraula i es queixa que, en molts temes, com 
per exemple la matriculaciñ, el govern primer anuncia una cosa a l’Audiqncia Pública, desprps es tira 
endarrere, mps tard es diu que des del setembre s’estâ treballant i al final acaben una mica perduts. 
Respecte al tema de les escoles, critica també el fet de donar tota la culpa al Consorci i li sembla una 
excusa fâcil quan en aquest procps tambp hi participa l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, i a continuació explica que el seu grup polític, tant en aquest tema com en molts altre s, 
malgrat que són de l’oposiciñ intenten moure amb qui sigui i com sigui per intentar aportar solucions. El 
conseller tot seguit exposa que estâ treballant amb l’Associaciñ Catalana d’Afectats de Residqncies i 
anuncia que hi han representants de l’entitat a la sala, i segueix explicant que intenten treballar amb 
diferents agents, i que més enllà de ser govern o oposició, opina que la funció que tenen els 
representants polítics és intentar solucionar els problemes. El conseller Jordi Castellana fa a continuació 
referència al que ha comentat el conseller Marc Faustino en la intervenciñ anterior sobre l’anomenat 
Hotel del Bisbat i opina que no estâ d’acord amb el procps de diâleg perquq van demanar insistentment 
que hi participessin tots, sabent que la raó legal la tp l’arquebisbat, inclús van presentar un prec perquq 
s’intentps tornar a engegar el procps de mediaciñ i aquest es va rebutjar per part de l’ Ajuntament 
al·legant que el procés de mediació havia de ser exclusivament entre les parts privades afectades de la 
modificaciñ del pla urbanístic, i considera que no hauria de ser així perquq creu que l’Ajuntament si és 
una de les parts afectades. Afegeix respecte a aquest assumpte que creu que el que passarà finalment 
ps que s’arribarâ a un acord entre el protocol, entre la fundació Sant Josep Oriol i l’Ajuntament sense 
haver pogut participar. Respecte al Pla d’Equipaments comenta que els hi sobta que es porti un any i mig 
analitzant, diagnosticant i treballant per saber quins equipaments tenim al Districte de les Corts, i es 
pregunta que si al mes de maig es vol tenir tot aprovat, quin procés de diàleg i quin procés de treball 
conjunt es seguirà. Comenta que la seva posiciñ respecte a aquesta situaciñ serâ restar a l’expectativa 
però una mica escèptic. A mps a mps creu que ja s’ha decidit com quedarâ el mapa escolar de Les 
Corts, quin ús tindrà Can Rosés els propers tres quatre anys... i també planteja si el Districte de les Corts 
es quedarà sense biblioteques des del mes de maig fins al mes de novembre o desembre i veu que es 
van prendre decisions puntuals que afecten al conjunt del que ha de ser un Pla d’Equipaments. Valora 
positivament la feina feta amb la Colònia Castells i espera que aquest 2017 hagi pogut avançar i que un 
tema encallat durant molts anys pugui tirar endavant. Respecte a l’espai Baroa, dona rellevância al prec 
que van presentar l’any 2016 en aquest plenari, en quq demanaven que la reforma del pla urbanístic del 
Baroa inclogups algun espai i equipament d’ús públic, a determinar l’ús amb participació veïnal, i 
comenta que per ara no s’ha contemplat. Aprofita la seva intervenciñ per felicitar a tota la gent que estâ 
treballant tot el tema del monument de la presó de dones; la recuperació de la memòria històrica i 
confirma el compromís del grup polític amb aquest aspecte i encoratja a tots els presents a seguir 
recuperant el passat del Districte de les Corts. I per acabar el conseller pregunta respecte al superàvit 
de l’Ajuntament de Barcelona, gairebp de cent milions d’euros, vol saber si el Districte de les Corts es 
veurâ beneficiat per alguna part d’aquest superâvit. 

El president dóna la paraula a la consellera Míriam Casanova del PP. 

La consellera Míriam Casanova comença la seva intervenció saludant als pares i mares presents 
i donant les gràcies al regidor per la presentaciñ de l’Informe. A continuaciñ, parla en nom del PP i 
mostra gran preocupació pels darrers problemes que estan afectant al Districte de les Corts que creu que 
s’haurien d’haver reflectit a l’Informe. En primer lloc, anomena el problema de l’aturada de 15 dies en la 
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segona quinzena del mes de gener de la calefacció i aigua calenta a la Residència de la Gent Gran de 
les Corts, que va acabar amb la vida d’un resident. Sobre aquest assumpte opina que la gestiñ que 
s’estâ fent per part de la Fundació de la Residència és molt discutible i afegeix que aquest tema també 
és competència de la Generalitat de Catalunya. Tot i així pensa que el govern del Districte de les Corts 
hauria d’haver convocat de forma urgent la Comissió Social i Sanitària a mitjans de gener, tal com van 
demanar per escrit perquq considera que així s’hauria rectificat abans el problema. Tot seguit parla del 
segon punt que preocupa al seu grup polític que ps el fenomen en aloa de l’ocupaciñ a Les Corts i a tota 
la ciutat de Barcelona. Respecte a aquest assumpte, explica que el govern del Districte de les Corts va 
informar-los per escrit que només hi havia un immoble ocupat a Les Corts al 2015 i en canvi, el govern 
de la ciutat els va informar de que hi havien dotze al 2015 i quinze al 2016 immobles ocupats i afegeix 
que té constància de la recent ocupació del local de Mejía Lequerica núm.46. Enllaçant amb aquest últim 
punt, bromeja amb la sorpresa de que la Colònia Castells no estigui ocupada desprps d’un any sense fer 
ne ús. La consellera creu que aquestes ocupacions que s’estan pat int són fruit de la nul·la actuació del 
govern de BComú i el PSC i reclama al govern del Districte de les Corts que defensi el dret constitucional 
a la propietat privada, que obri una oficina d’assessorament per les víctimes d’ocupaciñ d’immobles i que 
faciliti el cens de pisos, locals i edificis ocupats. El tercer punt que vol ressaltar és la possibilitat de que 
s’obrin o no associacions de cànnabis al Districte. Sobre aquest tema recorda que el pla que es va 
aprovar al maig de 2016 amb el vot en contra del GMD i del PP, permet que els clubs de fumadors 
puguin funcionar durant 18 mesos encara que no compleixin els requisits tècnics exigits i demana al 
govern que els informi quants casos de associacions de cànnabis poden obrir o reobrir a dia d’avui al 
Districte i posa d’exemple el del carrer Bordeus. El quart punt que vol tractar ps l’augment i la intensitat 
dels conflictes veïnals per la falta de mediació del govern del Districte com ha passat en els casos de la 
residència del carrer Galileu, la sala de festes del carrer Maria Barrientos, les obres del carrer Mejía 
Lequerica i l’ús de l’espai de Talleres García. A continuació presenta el cinquè punt que es tracta del 
conflicte que han generat a la comunitat educativa del Districte que opina que és del tot inadmissible i 
impropi d’un govern. En aquest aspecte, opina que si els pares i mares no s’haguessin queixat i explicat 
el problema als grups polítics, encara no estaria solucionat. El sisè punt que exposa fa referència a que 
consideren que a dia d’avui segueixen existint les mateixes mancances d’equipament de barri que al 
principi del mandat d’aquest govern: cap nova escola bressol, cap compromís de vivenda de protecció 
oficial, cap pas endavant a favor de la residència de la gent gran del carrer Benavent, de la residència de 
persones amb discapacitat, del nou institut previst al carrer Europa i al carrer Anglesola. Respecte a 
aquest últim espai, comenta que no entpn el canvi ja que aquest espai tp mps superfície que l’escola 
Ausiàs March. També matisa, entorn als equipaments pendents de construir, que el seu grup ha 
presentat esmenes al pressupost 2017 perquè comencin les obres aquest mateix any i aquesta proposta 
ha estat declinada perquè els grups de GMD, ERC i la CUP van votar en contra. Acaba fent referència al 
setè punt que vol tractar i que és la paralització dels grans projectes urbanístics al Districte. En aquest 
cas es dirigeix directament al regidor i li diu que segons la seva opinió no ha donat suficient informació de 
la Colònia Castells, Europa-Anglesola i del Pla Danubi. Per finalitzar la seva intervenció anuncia que 
tornaran a portar una proposta per l’Espai Barça. 

El president dóna la paraula al conseller Pau Guix de Cs. 

El conseller Pau Guix per part de Ciutadans inicia la seva intervenció saludant a les AMPA, a les 
famílies, a la comunitat educativa que està present, i també agraeix al regidor Agustí Colom la 
presentaciñ de l’informe de regidoria. A continuaciñ, es dirigeix de nou al regidor i li anuncia que vol fer -li 
algunes preguntes respecte al tema educatiu però que li farâ mps tard per no fer servir el temps d’altres 
assumptes. Respecte el tema okupes i del grafisme a Mejía Lequerica, comenta que més endavant 
també hi farà referencia la seva companya perquè també presenten una iniciativa, però no vol deixar de 
comentar que el grafitisme pot ser art efímer quan estâ controlat a travps d’acord s amb les associacions 
de comerç, amb els eixos comercials i els pinten les persianes, però una altra cosa és embrutar les 
parets i embrutar la ciutat; i amb això no estan d’acord. Tot seguit pregunta pel PERI Danubi, ja que 
comenta que van presentar una iniciativa perquè es comencés a tirar endavant en aquest mandat i no 
tenen cap novetat al respecte, i aprofita per dir que espera que finalitzi aviat el PERI Bacardí. Demana 
tambp que se’ls informi de la possible data d’entrega de la residqncia del carrer Benavent, i que quan 
s’anunciï, demana tambp que es compleixi la data. Tambp suggereix que com a govern, quan es parli 
d’equipaments, incorporin tant equipaments públics com privats o mixtes. Respecte al projecte de la 
residència per persones amb discapacitat intel·lectual, que és tema que porten demanant diverses 
entitats al Districte de les Corts des de fa molt de temps i que s’hauria de donar un cop de ma. També 
troba a faltar l’ informe de serveis socials. Porten molt de temps demanant-lo, i se’ls va comentar que el 
gerent de serveis socials no podia entregar els informes quan el conseller opina que és informació 
pública, perquè tota activitat que fa qualsevol administració pública és informació pública i que per tant 
ha d’estar a l’abast de tota la ciutadania segons diu la Llei de Transparència del Parlament de Catalunya. 
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Comenta que espera tenir els informes de nou i que també els facin accessibles a través de mitjans 
digitals. El conseller demana també que el govern del Districte doni una solució definitiva al conflicte 
entre els veïns i el bisbat pel tema de Can Capellanet del carrer Remei perquè no voldrien que això 
s’allargui mps per tota la gent afectada. Respecte al tema del superâvit a la liquidaciñ del pressupost al 
2016 ha donat 97,5 milions que el govern ha dit que es destinarien a la liquiditat, a finançar vivenda 
social i a arreglar zones verdes. Una altra opció que havia plantejat el grup de Cs era rebaixar la pressió 
fiscal baixant els impostos i recorda que quan va haver-hi superàvit amb altres governs, l’actual govern 
va criticar aquest fet i va dir que en una situaciñ d’emergqncia social, ps prâcticament un crim que els 
diners estiguin al banc, i no en les cases de famílies o ciutadans que pitjor ho estan passant. Per últim , 
comenta que aquest superâvit ha sorgit per no tenir una bona previsiñ i per l’evidqncia de que en realitat 
no tenen un projecte de ciutat. Del tema de Montnegre, el seu grup ja està treballant perquè no es torni a 
repetir i la consellera Sonia Reina va estar en la comissió i opina que aquest assumpte és esfereïdor i, 
malgrat que hi hagi competència de la Generalitat de Catalunya, la residencia està en el Districte de les 
Corts i l’Ajuntament ha de fer uns controls per garantir que no torni a succeir. 

El president dóna la paraula a la consellera Lídia Gàllego per part del GMD. 

La consellera comença la seva intervenció saludant a tots els presents, especialment a les 
AMPA i les famílies. Tambp agraeix al regidor la presentaciñ de l’Informe i remarca que, desprps d’haver 
demanat tres vegades l’Informe de comero, al final els hi han deixat el “llibret” i l‘han pogut comentar una 
mica i espera que en el proper Consell puguin parlar-ne i aprofundir en totes aquestes línies esmentades. 
A continuació comenta que estan molt contents de què Cristalleries Planell sigui ja una realitat al s ervei 
dels ciutadans que ja funcioni. Tambp comenta que els alegra el reinici de l’activitat de l’Ateneu de 
Fabricaciñ i detalla d’aquest espai que ps un equipament que va arrelar en poc temps al Districte i que 
valoren com a molt útil i necessari. En relació amb el concurs pel monument de la presó de dones, també 
expressa que el grup polític estâ content de quq finalment s’estigui engegant. De la Colònia Castells 
indica que és conscient de que s’estan fent passos endavant, però que estâ pendent de saber quan es 
celebrarà la propera comissió de seguiment i demana que es faci aviat per acabar de compartir totes les 
novetats i les futures passes a seguir amb mps detall. Pel que fa al tema de l’Espai Baroa determina que 
valoren positivament la sessió de treball en la qual van participar veïns i entitats, i que hi hagi una segona 
properament. La consellera tot seguit demana que es tingui molt en compte totes les aportacions que es 
fan i que hi hagi un retorn als veïns amb transparqncia d’aquesta comissiñ. Seguida ment, opina que el 
tema mps important de l’actual Consell plenari per tractar ps l’educatiu, i fa perquq s’entengui la 
importância d’aquesta qüestiñ, referqncia a la manifestaciñ que hi ha hagut una estona abans d’iniciar la 
reunió i la presència de les AMPA no només en la present reunió sinó també a la passada Audiència 
Pública, en la quq aquestes van expressa que hi havia un problema a l’escola Itaca, i en la què el regidor 
Agustí Colom va desvetllar una reorganització de centres educatius, que assegura va sorprendre molt a 
tothom. Respecte a aquests fets, comenta que ella no recorda un conflicte d’aquesta dimensiñ amb les 
escoles del Districte de les Corts i anuncia que ho troba inaudit i que es normal que les AMPA no es 
quedin en silenci i que no assumeixin ràpidament la noticia quan una informació com aquesta es dona en 
un moment com el que es va viure, i menys encara quan hi ha qui no entén els motius. Afegeix que no 
entenen per quq es tanca Ausiâs March. Aleshores comenta que el que haurien d’haver fet és no deixar 
que es crees el conflicte i parlar-ho abans. Respecte al que ha dit el regidor Agustí Colom de la gestió 
nefasta del Consorci, apunta que la llei del parlament del 2004 diu que Barcelona es coresponsabilitza d 
la planificació educativa de la ciutat a través del Consorci, i la gerència del Consorci recau en 
l’Ajuntament. A continuaciñ es dirigeix al govern i els hi diu que si l’Ajuntament no vol un moviment 
d’escoles no es fa i opina que la gestiñ del Consorci ha estat nefasta per part del govern també. A 
continuació segueix donant la seva opinió i declara que no troba bé culpar només al Consorci i que cal 
ser proactius, abordant els problemes i resolent-los. A continuació defensa les reivindicacions de les 
AMPA i les famílies i les considera com a mps que lícites perquq al capdavall parlen d’ensenyament i del 
futur dels infants. 

El president dóna novament la paraula al regidor Agustí Colom. 

El regidor respon en primer lloc al conseller Marc Faustino dient-li que està prevista una reunió 
pel projecte de la superilla el 30 de març. 

Respecte a l’assumpte de la situaciñ de les escoles del Districte de les Corts, aclareix que a la 
passada Audiència Pública no va anunciar res, i afegeix que simplement va venir una AMPA a preguntar 
i que abans d’aquella Audiqncia Pública ja s’havia reunit amb aquesta AMPA, la direcciñ de l’AMPA i 
amb la direcciñ de l’escola. Respecte a la gestiñ d’aquest assumpte el regidor es reconeix com a 
corresponsable de totes les decisions que es fan en l’Ajuntament i també diu que no han fet una bona 
gestió, però que no és just dir que el Districte de les Corts no ha fet les coses, perquè el Districte de les 
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Corts composat pels consellers i conselleres de govern s’han involucrat des d’un comenoament per 
intentar conjuntament redirigir la situaciñ i les AMPA ho saben. Explica a continuaciñ que ell s’ha reunit 
amb les AMPA i que li han exposat els problemes i han anat veient com s’han anat resolent qüestions 
que els hi preocupaven. 

Sobre el tema de l’hotel del bisbat explica que un govern anterior va fer una modificaciñ del pla 
general metropolità que implicava augmentar la volumetria, i comenta que el govern actual ha aconseguit 
que aquesta volumetria no es donés en tota la seva magnitud, i si li haguéssim arribat a donar la llicència 
s’hagups donat aquest cas per silenci administratiu i no es volia arribar a aquesta situaciñ. Exp osa que el 
govern ha estat negociant aquest tema però que hi ha una part privada en la que té la llei al seu favor ja 
que hi ha una modificació que li dóna molta més capacitat de negociació que la que tenia abans, i en 
aquest sentit el regidor comenta que com a administració, pública només poden actuar segons el marc 
jurídic. Afegeix que el govern a fet tot el que han pogut i tot lo demés és crear expectatives, que el bisbat 
pot negociar amb els veïns però paral·lelament segueix demanant la llicència i si c ompleixen amb els 
requisits els tècnics els hi hauran de donar la llicència. El regidor comenta que el millor que han pogut fer 
fins al moment és acordar que fins que el bisbat no arribi a un acord amb els veïns no se li entregarà la 
llicència. 

En quant al “Espai Baroa”, exposa que la seva proposta no consisteix en demanar al Futbol Club 
Barcelona que construeixi un equipament públic. El que s’ estan plantejant és que les compensacions 
urbanístiques que es derivin de tota l’operaciñ reverteixin en finanoam ent per un equipament al Districte 
de les Corts. 

Respecte als temes d’inversions sostenibles i romanents, en el regidor comenta que no 
corresponen a la seva àrea però apunta que les inversions sostenibles són aquelles que no generen 
despesa corrent addicional i que s’hauria de veure quines es plasmen i quines vpnen al Districte de les 
Corts. 

Responent a la consellera Míriam Casanova i el que ha comentat dels equipaments, li reclama 
que hauria d’haver dit tambp a la seva intervenciñ, quins grups polítics van votar a favor i quins van 
presentar esmenes de la residència Benavent, ja que el regidor creu que no només va ser el PP que va 
votar sinó també altres partits. 

A continuació respon al conseller Pau Guix pel que li havia plantejat en la seva intervenció del 
grafisme i bromeja tot dient-li que ha semblat que és dirigia a ell en aquest punt com si ell el practiqués. 

I respecte a l’assumpte que ha comentat de la residència del carrer Montnegre explica que varen 
estar des dels inicis del problema i que van avisar a l’ârea de drets socials i que van estar demanant que 
la Generalitat de Catalunya reaccionés. També explica que ell, acompanyat del gerent i del consell 
tècnic, es van trobar amb els representants de la residència perquè els hi expliquessin el que estava 
passant, i des de la residència van demanar que es fes un petit informe descrivint tot el procés del que 
havia succeït. Explica tambp que han estat parlant des del primer moment amb l’ârea i amb la Generalitat 
de Catalunya que és qui tenia les competències. 

El president dóna de nou la paraula al conseller Marc Faustino per la CUP. 

En primer lloc, el conseller de la CUP pregunta per assegurar-se si la reuniñ a la que s’ha referit 
el regidor del 30 de març és la comissió de seguiment de la superilla. Respecte al tema de la residència 
del carrer Montnegre, expressa que com a grup polític també han estat preocupats com tots els grups, i 
anuncia que han promogut una declaració institucional de suport per buscar solucions en aquest tema i 
també expressa la seva alegria per la unanimitat en aquest tema i perquè considera que tots els grups 
estan units perquè no torni a passar el que ha passat aquest mes de gener. En el tema de la Colònia 
Castells apunta que no ha acabat de sentir la intervenció però que encara i així estan contents perquè 
aquest espai resoldrà una reivindicació juvenil de fa temps que és el tema dels horts urbans, en el que 
creu que s’ubicaran. A continuaciñ explica que desprps de resoldre el dubte dels conceptes d’espai 
proporcional i proposta d’ús, ho ha comentat amb la “gent que ho mou”, i afirma que aquests estan 
contents de que aquest projecte d’horts urbans que s’havia de situar precisament a l’espai del carrer 
Anglesola mentre no es construïa l’institut , que finalment s’ubicarâ a l’espai que fa cantonada entre el 
carrer Numància i el carrer Anglesola que finalment es farà a la Colònia Castells. Tot seguit fa referència 
al tema de les ocupacions, i exposa que com a grup polític que dóna suport a la ocupació, dubta de que 
hi hagin dotze o quinze ocupacions de les que tenen desconeixement total i demana més informació 
sobre aquestes ocupacions perquq apunta que de vegades es tracten d’ocupacions en les que al darrera 
pot haver-hi necessitats socials que s’haurien de solucionar d’aquesta ocupació. I per últim parla dels 
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consells sectorials i comenta al respecte que li agradaria que en els consells sectorials i en els òrgans de 
participaciñ hi hagups molta participaciñ i posa com a exemple el proper consell sectorial d’economia en 
el que es parlarâ de l’Informe de comero que s’ha presentat i opina que li agradaria que els comerciants 
assistissin i per això, proposa fer promoció dels consells sectorials i que la gent participi en tots els 
òrgans del Districte de les Corts. 

El president torna a donar la paraula al conseller Jordi Castellana i li anuncia que li resten un 
minut vint segons de temps d’intervenciñ. 

Inicia aquest torn responent al regidor respecte al que ha comentat de l’hotel del bisbat i indica 
que la crítica que ha fet no és a la soluciñ que s’ha trobat, sinñ que ps respecte al procediment que s’ha 
seguit per arribar a aquesta solució. I matisa que aquest grup va fer un prec per tornar a la mediació i 
poder treballar conjuntament aquest tema, no se’ls va acceptar. Per això declara que tenen la sensació 
que el govern no han comptat amb els altres grups polítics i opina que no ha volgut que participessin. I , 
per finalitzar, comenta que han impulsat una declaraciñ institucional que s’ha transaccionat amb 
diversos grups per un fet que va succeir el dia de la manifestaciñ “casa nostra ps casa vostra”, en la que 
el partit d’extrema dreta democrâcia nacional va posar una paradeta a Maria Cristina, per condemnar el 
discurs de aquesta formació i pel fet de que tinguessin aquesta paradeta, i que també inclou el tema de 
l’opiniñ en contra del bus transfòbic de l’organitzaciñ tambp d’extrema dreta que es diu “Hazte oír”. 

El president torna a donar la paraula a la consellera Míriam Casanova i li anuncia que li queden 
un minut cinc segons d’intervenció. 

Inicia la seva intervenció anunciant que la dedicarà principalment al col·lectiu de les persones 
més vulnerables. Recorda al regidor que li van demanar casi tots els grups, que inclogués un apartat dins 
de l’informe del regidor que fes referqncia a aquest col·lectiu ja que fins ara hi havia un informe específic 
i ja no es fa, i demana que en aquest apartat s’expliqui com estâ evolucionant la situaciñ de les persones 
que més ho necessiten al Districte de les Corts, i més concretament, el nombre i la situació de les 
persones sense llar, i quines actuacions està fent el govern al respecte. Apunta a continuació que les 
últimes dades que tenen son del primer quadrimestre del 2016 i havia augmentat un 15% les persones 
sense llar, i comenta que segueix veient molta gent que encara dorm allà on pot. Demana també que 
se’ls informi del nombre de persones ateses en els centres de serveis socials i tambp el temps d’espera 
d’atenciñ, tant per la primera visita com per la segona visita, a mps a mps de l’import i el tipus d’ajuts 
econòmics d’inclusiñ que demanen aquestes persones. I per últim tambp demana, en relaciñ al SAD, el 
servei d’atenciñ domiciliâria, la mitjana d’hores d’atenciñ a la setmana. Per acabar la seva intervenciñ  
conclou dient que creu que el regidor utilitza l’informe per fer, a l’entendre del PP, un resum de les 
notícies penjades a la web del Districte de les Corts, i que l’informe del regidor hauria de ser per debatre 
sobre els problemes i les solucions i buscar consensos entre tots. 

El president torna a donar la paraula al conseller Pau Guix, i l’informa que li resten un minut 52 
segons per la seva intervenció. 

El conseller Pau Guix respon al regidor Agustí Colom i li aclareix que en la seva intervenció es 
referia a la seva àrea professional i no política, A continuaciñ proposa que amb el superâvit s’arreglin els 
parcs del Districte de les Corts que considera que estan en molt mal estat, i que també busquin espais 
per fer vivenda social ja que opina que en el Districte de les Corts hi ha tanta necessitat com en altres 
Districtes de la ciutat de Barcelona. Sobre la web del Districte i la comunicació del Districte de les Corts, 
recorda que el grup polític que representa va demanar un prec perquè es fes en bilingüe i comenta que 
el senyor Toni Coll va comentar que la peticiñ s’havia fet molt râpidament i que per aquest motiu ho 
comenta en aquest l’informe del regidor i tambp apunta que des de la primera peticiñ han passat dos 
mesos no tenen cap novetat al respecte. Sobre el tema de l’Espai Baroa, comenta que ells ja van 
presentar diverses iniciatives per garantir l’accps dels veïns i als vehicles d’emergqncies que tenia format 
d’una espqcie de pla de mobilitat. Exposa tambp que van demanar tambp un pla de civisme que van 
acabar canviant per mesures cíviques i demanen tambp que hi hagi un estudi de l’impacte comercial que 
provocarâ tota aquesta nova espai d’oficines i saber si ps viable fer tantes oficines. Tambp comenta que 
els hi agradaria que s’imposps un acord entre la Universitat de Barcelona i el Barça perquè la Universitat 
pugui aprofitar les millores que han de venir amb la nova urbanitzaciñ de l’espai Baroa i amb tot el nou 
perímetre urbâ. Per acabar i respecte el pla d’equipaments: el conseller apunta que les necessitats fa 
molts anys que són les mateixes, i que si es preveu fer una proposta per tres mandats, es faci efectiu en 
tres mandats. 

El president dóna la paraula a la consellera Lidia Gàllego. 
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La consellera fa referencia inicialment a la residència del carrer Galileu i anuncia que més 
endavant presentarà un prec que vol que debatin. A continuació fa referència al superàvit i demana que 
una bona i quantiosa part es reinverteixi al Districte de les Corts i afegeix que no li sembla gaire lògic que 
hi hagi un superàvit de cent milions i que culpin al Sr. Montoro quan en el mandat anterior governava el 
seu partit només es va fer un superàvit de 19 milions i justifiquen que van ser perquè en aqu ell moment 
es reinvertia tot no com el govern actual que comenta que el necessiten per reequilibrar la caixa. Per 
finalitzar parla del tema de les escoles i demana que quan s’hagin presentat totes les propostes es 
debatin amb la resta de grups per tenir explicacions més coherents i detallades. 

El president Sr. Francisco Sierra dóna la paraula al regidor Agustí Colom per tancar el debat. 

El regidor Agustí Colom respon primerament al conseller Jordi Castellana sobre el tema de Can 
Capellanetes, i l’informa que es pot tornar a la mediació, però que no poden retenir la llicència esperant a 
que hagi un procés de mediació i que, per aquest motiu, han arribat al acord que ha comentat 
anteriorment perquq permetps que l’impacte fos el menor possible. Tambp informa al conseller que no es 
pot obrir un procés de mediació ad infinitum si no hi ha cap argument i que en el moment que es va 
demanar reobrir la mediació, en el procés previ hi havia, uns temps per respondre i va ser en aquest 
temps en els que el regidor diu que van fer tot el possible, i que quan el temps estava a punt de vèncer 
van arribar a un bon acord i que si no haguéssin tingut la modificació del PGM haguessin pogut arribar a 
un acord millor. A mps a mps, afegeix que desprps d’això ha parlat amb el bisbat i li ha comentat quins 
són els sentiments dels veïns entorn a aquest assumpte, però apunta de nou que de totes formes el 
bisbat és una entitat privada que té dret a la seva llicència i que pot executar aquest assumpte en funció 
de lo que ell consideri, encara que comenta que ell els hi ha demanat que no facin falses promeses, i que 
si les fan que les compleixi. Per tot el comentat anteriorment, el regidor assegura que està fent la seva 
feina amb aquest assumpte, però explica que ja no es pot fer a través d’un procps obert. Respecte al que 
comentaven dels conflictes sobre el tema d’educaciñ en el Districte de les Corts, respon que si fins ara 
ningú havia plantejat fer una altra escola pública, no existia la possibilitat de conflicte i que, parlant amb 
una escola va saber que els problemes que estan sorgint venen des de fa nou anys i apunta al respecte 
que per ell, això significa que hi han hagut vàries administracions que no han solucionat aquell problema; 
i que si s’hagups comenoat a buscar espais per una escola pública anys abans avui possiblement 
tindríem un altre tipus de soluciñ perquq ja s’hauria resolt aquesta discrepância entre la demanda que va 
augmentant d’escola pública i l’oferta d’escola pública. Per concloure, apunta que fins ara s’ha estat 
actuant en la inacció i que el govern actual intenta resoldre una situació difícil i complexa que consisteix 
en aconseguir una escola infantil i primària i un institut que son dues reivindicacions i dues necessitats 
que té el Districte de les Corts. 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

A. Comissió 	 Consultiva de Via Pública , Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals 
Presidència. 

1 INFORMAR la proposta de la Taula de Dones del Districte de les Corts de nomenar la 
Biblioteca de Comtes de Bell-lloc amb el nom de Biblioteca Montserrat Abelló i Soler. 

El president Francisco Sierra agraeix la participació de tothom, i obre la part decisòria on indica 
el contingut de la mateixa. Primerament la proposta d’ acord de la Comissió Consultiva de Via pública, 
Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència, i concreta que hi ha una proposició d’ informar la 
proposta de la taula de dones del Districte de les Corts de nomenar la biblioteca de Comtes de Bell-lloc 
amb el nom de biblioteca Montserrat Abelló i Soler. Dóna la paraula a la consellera Laura Cañadas que 
disposa de cinc minuts. 

La consellera Laura Cañadas agraeix la paraula al president. Inicia el seu torn fent un recordatori 
sobre la figura de Montserrat Abelló i Soler on indica que en la Comissió anterior, ja va acudir una 
companya de la taula de dones a explicar qui va ser Montserrat Abelló, i ens explica el procés de 
votacions on va ser la figura mps votada d’ entre setze propostes. Montserrat Abelló es considera una 
autora fonamental de la poesia i la traducciñ catalana de la meitat del segle XX. Va morir l’ any 2014 a 
Barcelona, amb 96 anys i va ser honrada amb diferents premis. El primer va ser la creu de Sant Jordi per 
la seva feina com a traductora, el premi de la crítica Serra d’ or, el premi Jaume Fuster i el premi d’ honor 
de les lletres catalanes. La consellera Laura Cañadas, considera que aquesta és una bona proposta ja 
que la figura de Montserrat Abelló ha estat un referent de la cultura catalana, tant a la ciutat de Barcelona 
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com del país. Aquesta idea ha ajudat a posar l’qmfasi en els diferents partits presents avui aquí entorn la 
importància de les dones en la cultura, la igualtat dels noms i  la paritat dels equipaments. 

El president Francisco Sierra dona les gracies a la consellera Laura Cañadas i alhora dóna pas 
al conseller Marc Faustino Vidal de la CUP. 

El conseller Marc Faustino Vidal, afirma que la CUP està a favor del canvi de nom de la 
biblioteca i que a més és molt bona elecció. En la seva intervenció agraeix la participació a la taula de 
dones de les Corts i que l’ Ajuntament hagi assumit la seva decisió. 

Pren la paraula el conseller Jordi Castellana Gamisans per part d’ ERC, afirmant el seu vot a 
favor del canvi de nom. Especifica també les diferents tasques realitzades per la taula de dones de les 
Corts, a les quals felicita per la bona feina realitzada envers la recuperació de la memòria històrica de la 
repressió franquista a la presó de dones de les Corts i en l’qmfasi que es posa en la visualitzaciñ de la 
dona en l’espai públic. 

El conseller president Francisco Sierra després de donar les gracies al conseller Jordi 
Castellana, dona pas a Xavier Cañigueral del PP. 

El conseller Xavier Caðigueral, s’uneix en favor de la proposta del canvi de nom de la biblioteca. 
Aprofita per fer un reconeixement de la trajectòria de la Montserrat Abelló com a poeta, i com a 
traductora, i també, per la seva difusió de la llengua catalana. 

El president Francisco Sierra dóna les gracies al conseller Xavier Cañigueral, i dóna pas a la 
consellera Sonia Reina de Cs. 

La consellera Sonia Reina diu: “Si, gracias presidente: “M’ ha tocat escriure avui en poques 
paraules tota la teva vida amb cura ho he anat fent desglossant-ne les teves obres. Ara potser hi haurà 
qui ho llegeixi però ningú sabrà com jo com eres de debò, tota la força que hi havia dins teu i el molt que 
ens estimaves”. Éstas son las dos primeras estrofas del poema “el meu pare” de Montserrat Abellñ, del 
que, no solamente recomiendo la lectura de poesia de Montserrat, y este en concreto, si no que además 
si tienen la oportunidad de escucharlo en la voz de Miguel Póveda, es un verdadero placer para los 
sentidos y una combinación espectacular de música y poesia. He elegido estas dos primeres estrofas 
que Montserrat dedicava a su padre porque hoy este grupo municipal, Ciutadans, se las quiere dedicar a 
ella, porque hoy nos ha tocado a todos escribir sobre ella, sobre su vida, sobre sus obres, sobre sus 
logros, sobre sus vivencias, en una época harto complicada para ser mujer y no morir en el intento, y qué 
mejor hacerlo, hemos pensado, que desde su propio arte, poniendo de manifiesto una de sus poesias. Y 
porqué además, así quizás, ahora tengan la curiosidad de leerla, de conocerla, de mantenerla en la 
memoria de todos a través de la biblioteca Montserray Abelló, y ojalá que no quede solamente su 
memória solo en el nombre de un equipamiento de cultura, sinó que seamos todos conscientes de la 
historia, de las vivencias y del arte que existe detrás de ese nombre; un arte plasmado en una poesia, 
con unas imagenes sugerentes como esperamos que, sea pasar nuestro timepo en una biblioteca que 
lleve su nombre y disfrutar del arte de despertar nuestros sentidos entre libros. El voto de Ci udadanos va 
a ser a favor. Gracias.” 

El president Francisco Sierra dona les gracies a la consellera Sonia Reina, i li cedeix la paraula 
al conseller Cristian Sais Fetthauer del GMD. 

El conseller Cristian Sais, comença donant les gracies per rebre el torn de paraula, i assegura el 
seu vot favorable envers el canvi de nom de la biblioteca. Després de felicitar per tot el procés de la tria 
de nom, conclou que la figura de la Montserrat Abelló, també va ser important per la defensa de la 
igualtat de gènere, i en el moviment feminista. Finalment torna a donar les gracies. 

El president Francisco Sierra dóna pas al conseller Carlos Hornero Sanchez, del grup del PSC el 
qual manifesta que està a favor del canvi de nom de la biblioteca. Torna a agafar la paraula el president 
Francisco Sierra per donar peu a la consellera Laura Cañadas que conclou agraint el vot favorable i 
espera retre homenatge a la Sra. Montserrat Abellñ i Soler el dia de l’ inauguraciñ. 

El president declara aprovada per unanimitat la proposta següent: “Informar la proposta de la 
Taula de Dones del Districte de les Corts de nomenar la Biblioteca de Comtes de Bell-lloc amb el nom de 
Biblioteca Montserrat Abelló i Soler”, i ofereix la oportunitat d’afegir algun comentari final, opciñ a la que 

renuncien els consellers. 
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B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 

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

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions / Declaracions de grup 

El president dona pas al següent punt, que són les proposicions dels diferents grups municipals. 
En primer lloc dóna pas a la proposició del Grup Municipal Demòcrata a càrrec del conseller Matías 
Ramon. 

1. GMD: Que el Districte de les Corts es comprometi a dur a terme polítiques que afavoreixin i 
ajudin a tots els tipus de comeroos i en el cas dels de l’anomenada economia col·laborativa, 
el Districte amb l’ajuda de la Regidoria de l’âmbit de referqncia identifiqui les diferents 
iniciatives que el formen, el seu estat de regulació i les propostes de regulació per tal que no 
esdevinguin economia submergida i competència deslleial a altres activitats econòmiques i 
generi una pèrdua per part dels usuaris i consumidors. 

El conseller Matías Ramon inicia la seva intervenció explicant que han dilatat la presentació de la 
proposta que presentaran a continuació però donat que el regidor ha fet referència creu que és un bon 
moment i que a més a més els presents podran veure el debat que el assumpte provoca. Seguidament, 
comenta que considera que el assumpte del comero ps un tema que s’ha anat evitant de ple en ple i en 
el que no hi ha propostes i que, com sempre, és el seu grup polític, abans Convergència i Unió i ara 
anomenat Grup Municipal Demòcrata, el que presenta una proposta, que concretament tracta una de les 
grans apostes del govern actual que ps l’economia col·laborativa. Recorda que a l’últim Consell 
d’Economia i Hisenda del mes de desembre el tema principal va ser l’economia col·laborativa i se’ls hi va 
explicar amb molt de detall i inclús se’ls hi va donar un llibre on s’explicava com havia sorgit aquest 
moviment, quina implantació tenia a la nostra ciutat i quins plans de futur es tenien pensat, i deixant molt 
clar per part del govern que era una de les seves grans apostes de futur. També recorda que en aquella 
presentació, es va generar un debat entre els participants de la reunió perquè en general, preocupava la 
possible pqrdua d’oportunitats pels comeroos que no fossin d’aquest tipus, i posteriorment alguns també 
van comentar el seu neguit sobre si podria existir la pèrdua de privilegis dels comerços que no siguin 
d’aquest tipus per part del govern, si aquest nomps feia polítiques dedicades a beneficiar aquest tipus de 
comerços i no als comerços convencionals. Tot seguit, exposa que aquest és un dels motius pels que el 
GMD s’ha preocupat en fer precs, preguntes, i proposicions al respecte, a mps de parlar amb tots els 
grups polítics i afegeix que com a grup intenten sempre participar activament els temes de comerç que 
hi han en el Districte de les Corts, motiu per que volen tractar aquest tema i volen saber si el govern 
ajudarà a tots aquells comerços de tipus convencional. El conseller es dirigeix ara al govern i els hi 
expressa que les mesures que han pres els dos anys anteriors no són suficients respecte al comerç i que 
considera que s’hauria d’ajudar a tots aquells que fan que els carrers del Districte de les Corts “s’omplin 
de vida”, ja que opina que al Districte de les Corts no sols compten els veïns sinó que els comerciants 
tambp sñn molt importants, i que se’ls hi hauria de facilitar la vida. A continuaciñ demana que en el seu 
grup polític volen saber què té pensat fer el govern del Districte de les Corts al respecte i que si només 
tenen pensat fer polítiques que ajudin a aquest tipus de comerços o també als comerços convencionals, 
aclarint que amb això no vol dir que el GMD no estâ en contra de l’economia col·laborativa, sinñ que 
estan a favor de tota aquella economia legal, de tota aquella economia que aporti, de tots aquells 
comerços que aportin riquesa al nostre Districte. Pel que fa a l’economia col·laborativa el conseller 
comenta que pensa que aquesta pot arribar a ser malentesa per casos d’economia submergida i que fa 
pèrdua de drets per usuaris, treballadors i treballadores i que és per quest motiu que presenten la 
proposició que el Districte de les Corts es comprometi a dur a terme polítiques que afavoreixin i ajudin a 
tots els tipus de comerços, i en el cas dels de l’anomenada economia col·laborativa al Districte, amb 
l’ajuda de la regidoria de l’âmbit de referqncia, identifiqui les diferents iniciatives que el formen, el seu 
estat de regulaciñ i les propostes de regulaciñ per tal de que no s’esdevinguin economia submergida i 
competqncia deslleial a altres activitats econòmiques, i generi una pqrdua per part d’usuaris, usuâries, 
consumidors i consumidores. 

El president dóna la paraula demanada per una persona del públic, la senyora Felisa Marco i li 
anuncia que disposa de tres minuts. 

26 



 
 

 
 

         
            

      
           

         
          

              
          

          
            

          
                

    
       

           
          

              
        

            
 

       
               

 

  

         
              

            
         

        
       

        
        

      
              

            
      

      
       

 

   

      
            

      
      

             
         

      
      

     
             

            
          

          
       

       
          

   
               

Comença la intervenció saludant a tothom i continua parlant de l’interqs pel comero històric i de 
“caliu” i planteja que hi ha un conflicte molt gran amb l’espai de Tallers García perquè a una illa veïnal 
que afecta a molta gent volen instal·lar quatre mil metres de supermercat que, segons la seva opinió, no 
cal en la zona i està provocant que tots els comerços dels voltants pensin que hauran de tancar. 
Expressa tot seguit que considera que només pensen en el negoci i que justament aquest negoci porta 
moltes complicacions a tots els nivells: econòmic, polític i per les famílies. Conclou aquestes ultima línies 
dient que creu que el comero no ha d’agredir als veïns, ha d’afavorir la vida veïnal i el conjunt de les 
relacions, Tot seguit fa referència a les terrasses dels bars i a les jardineres que sovint envaeixen l’espai 
públic i no permeten circular còmodament i proposa com a mesura de millora que es marquin les 
dimensions de les terrasses perquq quedi definit l’espai del que disposen. A continuació parla del tema 
de les escoles i considera que amb les mesures que s’estan prenent ”s’ha posat tot cap per avall”. 
Explica que ella ps mare d’uns alumnes de l’escola Les Corts i que considera que quan es van fer el 
cinemes es va treure molt espai a l’escola i que un cop han tancat els cinemes, s’ha donat aquest espai a 
l’escola de dansa en comptes de donar-lo a l’escola Les Corts, la qual considera que necessita 
instal·lacions. També opina que és despesa doble posar un institut on ara hi ha l’escola Ausiâs March. A 
més també manifesta que si es fa aquest canvi, es perdrâ part de la historia en l’educaciñ del Districte de 
les Corts i que aquest fet tampoc deixa la possibilitat a pares i avis de portar als seus fills i nets a l a 
mateixa escola. Per acabar, afegeix que considera que estan fent un embolic de tot aquest assumptes i 
que considera que no s’han de canviar cap dels centres educatius de com estan ara i que el que el 
govern ha de fer és buscar nous espais. 

El president recorda que quan es sol·licita la paraula en un determinat punt de l’ordre del dia la 
intervenciñ s’ha de cenyir a aquell punt de l’ordre del dia, i que es pot intervenir en tots aquells punts que 
desitgin. 

A continuació dóna la paraula al conseller Marc Faustino de la CUP. 

El conseller en primer lloc anuncia que la CUP votarà a favor de la proposició del GMD i recorda 
als presents que ja es va presentar el 17 de gener del 2017 i la CUP ja es va mostrar favorable. A 
continuació es dirigeix al conseller Matías Ramon i li exposa que el problema que ell veu és que, en el 
Consell d’Economia del passat 23 de novembre de 2016 no es va parlar d’economia col·laborativa, sinñ 
que s’ha confñs perquq es va parlar d’economia social i solidâria i aclareix que menciona això per no 
confondre la seva intervenciñ que es centrarâ en l’economia col·laborativa, i no en l’ economia social i 
solidâria que ps del que es va fer l’estudi. Entorn a l’economia col·laborativa comenta que totes les 
administracions públiques els hi pregunten quq ps l’economia col·laborativa i anuncia que la Generalitat 
de Catalunya ha obert un procps participatiu sobre el desenvolupament de l’economia col·laborativa a 
Catalunya fins al 30 d’abril de 2017, i apunta a continuaciñ que, mentre fan processos p articipatius per 
regular noves realitats, els jutjats estan condemnant a Uber per ser una empresa mercantil i no una 
plataforma col·laborativa de transport, i expressa que esperen que el camuflatge que utilitzen com a 
economia col·laborativa moltes empreses, vagi caient davant la societat. I, per concloure, afirma que 
desitja que aquesta proposiciñ surti endavant i que sigui útil per fer de l’autqntica economia col·laborativa 
un focus de noves activitats. 

El president dóna la paraula al conseller Jordi Castellana de grup ERC. 

El conseller explica que, conjuntament amb el conseller Marc Faustino de la CUP, comentaven 
els dubtes entorn al tema d’economies col·laboratives, socials i solidàries, i aclareix que ell també parlarà 
d’economia col·laborativa, però abans confirma que el seu grup polític votarà a favor de la proposició, 
com van fer a la Comissiñ d’Economia i Hisenda i recorda que ja la va defensar la regidora Sònia 
Recasens. Tot seguit anuncia que, de totes formes, vol fer alguns comentaris al respecte, pel que indica 
que a nivell d’economia col·laborativa ps important marcar els límits i les regulacions entorn a quq ps 
economia col·laborativa i què és aprofitar-se de l’economia col·laborativa per fer negoci com s’ha 
comentat, perquè considera que no tp res a veure l’economia col·laborativa que posa en comú recursos 
a l’hora de produir i que genera col·laboraciñ, tant a l’hora de produir com que mantp una relaciñ entre 
iguals, entre el proveïdor i el client, que en aquest tipus d’economia ps on es dif umina molts cops 
aquestes figures i les relacions no són jeràrquiques sinó que el conseller considera que han de ser entre 
iguals, i tambp els recursos comuns que s’aprofiten a l’hora tant d’innovar com a l’hora de dissenyar nous 
productes vinculats a aquest tipus d’economia. El conseller explica que justament al Districte de les Corts 
existeix un exemple fantâstic d’equipament dedicat a l’economia col·laborativa que ps l’Ateneu de 
Fabricaciñ, i recorda que aquest ps un equipament que es va impulsar a l’ant erior mandat. Afegeix per 
acabar que altres institucions com les universitats o el Futbol Club Barcelona comencen a plantejar 
temes d’economia col·laborativa. Un tipus d’economia que s’estâ vinculant tambp amb la tecnologia 
mòbil i amb tot el tema Smart City que es deia abans, i per tot això creu que és important aprofitar 
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aquestes sinèrgies per millorar a nivell de desenvolupament econòmic el Districte de les Corts, i remarca 
de nou la importància de marcar bé la línia entre el que és economia col·laborativa i el que és aprofitar
se de que no hi hagin relacions laborals per abaratir costos i explotar a la gent. 

El president dóna pas al torn del conseller Xavier Cañigueral del PP. 

El conseller Xavier Cañigueral exposa de forma inicial que la proposta que s’està presentant és 
calcada a la que es va presentar a l’anterior comissiñ que es va aprovar perquq el grup proposant va 
arribar a un acord amb el govern i apunta que si ja van votar favorablement l’altre cop, que tornaran a fer 
ho aquest cop. Tot seguit declara que troba a faltar un calendari de les accions, que estava a la proposta 
original que es va presentar a la comissiñ i que per això troba tambp la proposta “descafeïnada”. Fent 
referència al que deia anteriorment el conseller Jordi Castellana, opina que el millor es trobar un equilibri: 
ni s’ha de demonitzar l’economia col·laborativa ni tampoc que això sigui un campi qui pugui, i per això el 
grup polític estan a favor de l’economia col·laborativa perquq creuen que aquest model d’economia 
s’anirâ imposant cada vegada més, i per tant troben important regular-la. 

El president dóna la paraula a la consellera Sonia Reina per part de Cs. 

La consellera Sonia Reina diu literalment: “Gracias presidente. El voto de este grupo municipal 
va a ser a favor de la proposición de Convergencia y Unión, Grupo Demócrata, perdón, porque, bueno ya 
lo han dicho antes, no nos vamos a repetir; se habló en la comisión de casa gran del 17 de enero. 
Nosotros en ese momento ya votamos a favor y vamos a votar a favor ahora porque entendemos que se 
está repitiendo la proposición de casa gran en el distrito. Entre economía solidaria –que no sé si es del 
siglo XIX o más atrás que es donde a veces nos quiere llevar la CUP- y la economía colaborativa hay 
una diferencia bastante importante, y además nosotros entendemos, i ciudadanos es muy, entiende que 
la economía colaborativa es una economía de futuro, porque además este tipo de transacciones vienen 
ahora desarrolladas a través de las nuevas tecnologías; y las aplicaciones, como decía el compañero de 
ERC, las aplicaciones de esas tecnologías, a la idea básica de compartir una serie de recursos de forma 
colaborativa. La revolución es ésa, la revolución es precisamente el uso de esas nuevas tecnologías y de 
las aplicaciones, la utilización de excedentes, dar uso a todo aquello que se desperdicia por falta de uso 
del que tiene, del que posee la cosa, como intercambios de ropa, coches compartidos, alojamientos 
temporales, incluso intercambios de comida. En definitiva, se trata de compartir o alquilar un bien en un 
contexto de un consumo colaborativo. Y sí que es cierto que en ese contexto del consumo colaborativo 
hay que darle seguridad jurídica, hay que, a ese compartir o alquilar tanto a quien ofrece como a quien 
demanda hay que darle una regulación; pero esa regulación tiene que venir desde el pleno conocimiento 
de saber qué estamos regulando, quienes emprenden este tipo de economías, hacia quienes van 
dirigidas y las posibles repercusiones a terceros; no podemos ir regulando a la “babalá” economías que 
van a tener una repercusión muy importante en el tejido económico de la ciudad. Y además la regulación 
entendemos que debe intentar proteger este tipo de economía de quienes, bajo la etiqueta de 
colaborativa, crean una empresa que nada tiene que ver con ese concepto, por ejemplo Uber, que lo 
estaba manifestando; cuando tú creas una gran empresa que ya no tiene nada que ver con el concepto 
de economía colaborativa traspasa más allá de ese tema, no es que los estén sancionando a este tipo 
de economía en el juzgado, es que simplemente no se corresponde con el tipo de economía que 
estamos definiendo. Y por último sólo hacerle un matiz al grupo demòcrata, que es la economía 
colaborativa ni es origen ni es causa de la economía sumergida ni de la competencia desleal; que se 
pueden dar, evidentemente, pero como en cualquier otro tipo de sector; lo que tenemos que ser 
conscientes es de que se tiene que regular con cabeza y sin prejuicios.” 

El president dóna la paraula al conseller Carlos Hornero del PSC. 

El conseller Carlos Hornero inicia la seva intervenció anunciant que aquesta serà breu perquè a 
l’anterior comissiñ ja es va tenir l’oportunitat de pactar aquesta proposta i de portar-la a terme. Després 
de aclarir el assumpte de la confusió del conseller Matias Ramon, que es va confondre amb l’economia 
social i solidaria, comenta que també estan a favor de combinar ambdues economies i comenta que 
tambp s’estâ fent un estudi referit als comeroos mps tradicionals al Districte de les Corts per identificar 
tambp aquest tipus d’economia tambp social i tambp solidâria. 

El president dóna la paraula a la consellera Laura Cañadas per part de BComú la qual anuncia 
que el seu grup polític votarà a favor de la proposta i expressa que aquesta és just la línia que estan 
treballant des del govern del Districte de les Corts tal com es va mostrar al pla d’acciñ que compagina 
l’economia que es coneix com a comero tradicional, comero de barri, l’economia cooperativa, social i 
solidâria, i la col·laborativa que ps la que s’ha presentat. Tot i que la proposta que ha presentat el GMD 
no aporta res nou, el fet d’haver-la presentat fa que s’estigui parlant mps del tema. A continuaciñ 
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reconeix que, certament, hi ha casos d’empreses que es fan passar com economia col·laborativa i que 
realment no ho són com l’empresa Airbnb. Proposa la opciñ d’anar explicant quines accions va dur a 
terme l’Ajuntament de Barcelona en aquest sentit i aprofita a continuació per explicar també que una de 
les línies que està tirant endavant el Districte de les Corts en aquest àmbit, és una línia de subvencions a 
la que poden accedir tant entitats com comerç de barri, cooperatives, etc, per fer projectes que tinguin 
repercussió en el territori i que tinguin un arrelament també en el Districte de les Corts. 

El president dóna la paraula al conseller Ramon del GMD per tancar. 

En primer lloc, el conseller agraeix a tots els grups que hagin votat a favor i també a la senyora 
Felisa per la seva intervenció. A continuació aclareix que té clara la diferencia entre l’economia 
col·laborativa i l’economia social i solidâria, però que en gran part es va parlar d’economia col·laborativa i 
s’ha llegit la documentaciñ que es va entregar al respecte. Quant al fet que s’ha comentat que la 
proposta es calcada a la que va presentar el govern, el conseller comenta que no es calcada sinó que es 
una proposta que surt de l’última Comissiñ d’Economia i Hisenda ja que afegeix que alhora de fer la 
proposta tenia en compte el que havia presentat el regidor per dissenyar les seves polítiques i afegeix 
que el GMD treballa entorn a allò que es tracta a les comissions. Per acabar, declara que el que volen 
respecte a l’economia col·laborativa ps regular-ho com es regulen tots els altres tipus d’economies. 

El president Sr. Francisco Sierra dóna les gracies al conseller Matias Ramón Mendiola i declara 
aprovada per unanimitat la proposició del GMD següent: “Que el Districte de les Corts es comprometi a 
dur a terme polítiques que afavoreixin i ajudin a tots els tipus de comerços i en el cas dels de 
l’anomenada economia col·laborativa, el Districte amb l’ajuda de la Regidoria de l’àmbit de referéncia 
identifiqui les diferents iniciatives que el formen, el seu estat de regulació i les propostes de regulació per 
tal que no esdevinguin economia submergida i competència deslleial a altres activitats econòmiques i 
generi una pèrdua per part dels usuaris i consumidors”. 

En aquest punt, el president informa que a la Junta de Portaveus del dia 21 de febrer, es va 
acordar que, atès la unanimitat del tema de les quatre proposicions següents, es presentaran de forma 
conjunta. 

2.	 C’S: Que des del Districte s’insti al Consorci d’Educaciñ de Barcelona a solucionar de 
manera immediata totes aquelles situacions que afecten negativament a diverses escoles i 
centres educatius de titularitat pública, la comunitat educativa, les famílies i l’alumnat, 
mitjançant les següents mesures: Que es doni solució immediata i definitiva als greus 
problemes de la cuina i del pati de l’Escola Ítaca; que es presenti un pla de millores, 
manteniment i posada al dia dels serveis, equipaments, espais i aules, respectant la 
normativa general prevista per als edificis públics; Que l’espai que queda lliure a Can Rosps 
no es faci servir per a fer grups provisionals d’Educaciñ Primâria i es retorni a l’Escola Ítaca 
per solucionar la manca d’espai d’aquesta Escola per educar els infants. Que es mantingui 
la pre-matriculaciñ de P3 a l’Escola Ausiâs March per al curs 2017-18 i es garanteixi la 
continuïtat d’aquesta escola i del seu projecte educatiu, i que així eviti la separaciñ de 
germans en diferents centres educatius. Que l’Escola Barcelona tingui els suficients 
recursos educatius, econòmics, d’espai i de serveis per donar una educaciñ de qualitat al 
grup extraordinari de Primâria que va haver d’acollir aquest mateix curs 2016-17; que es 
retorni a l’Escola Barcelona l’espai ocupat pel CRP Les Corts per solucionar la manca 
d’espai d’aquesta Escola per educar els infants que ha suposat la inclusiñ d’aquest grup 
extraordinari. Que al solar del carrer Numància on estava previst el nou IES es construeixi 
un IES i no una nova Escola. 

TRANSACCIÓ “Que des del Districte s’insti al Consorci d’Educaciñ de Barcelona a 
solucionar de manera immediata totes aquelles situacions que afecten negativament a 
diverses escoles i centres educatius de titularitat pública, la comunitat educativa, les 
famílies i l’alumnat, mitjanoant les següents mesures: Que es doni solució immediata i 
definitiva als greus problemes de la cuina i del pati de l’Escola Ítaca; que es presenti un pla 
de millores, manteniment i posada al dia dels serveis, equipaments, espais i aules, 
respectant la normativa general prevista per als edificis públics; Que l’espai que queda lliure 
a Can Rosps no es faci servir per a fer grups provisionals d’Educaciñ Infantil i es retorni a 
l’Escola Ítaca per solucionar la manca d’espai d’aquesta Escola per educar els infant, 
sempre i quan això vagi precedit d’una soluciñ definitiva per a la Escola Ausiâs March. Que 
es mantingui la pre-matriculaciñ de P3 a l’Escola Ausiâs March per al curs 2017-18 i es 
garanteixi la continuïtat d’aquesta escola i del seu projecte educatiu, i que així eviti la 
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separaciñ de germans en diferents centres educatius. Que l’Escola Barcelona tingui els 
suficients recursos educatius, econòmics, d’espai i de serveis per donar una educaciñ de 
qualitat al grup extraordinari d’Infantil que va haver d’acollir aquest mateix curs 2016-17; que 
es retorni a l’Escola Barcelona l’espai ocupat pel CRP Les Corts per solucionar la manca 
d’espai d’aquesta Escola per educar els infants que ha suposat la inclusiñ d’aquest grup 
extraordinari. Que al solar del carrer Numància on estava previst el nou IES es construeixi 
un IES i no una nova Escola, sempre i quan això vagi precedit d’una soluciñ definitiva per a 
la Escola Ausiàs March. 

3.	 PP: Instar al Govern del Districte a garantir el projecte educatiu definit pel Consell Escolar 
de cadascuna de les escoles públiques de les Corts, especialment de les escoles d’infantil i 
primâria d’Ausiâs March, Ítaca i Barcelona, portant a terme les següents actuacions: 1.- En 
el cas que el trasllat de l’Escola Ausiâs March estigui justificat e n l’interqs general, que 
s’efectuï pel conjunt de la línia educativa (de P3 a 6q de primâria) quan ja estigui construïda 
la nova escola; mantenint el conjunt de la línia educativa a la ubicació actual fins aleshores. 
2.- Que es realitzin urgentment les inversions de reforma integral de la cuina i de millora del 
sistema de temperatura a les aules i d eles ârees d’esbarjo a l’escola Ítaca, i que les 
instal·lacions de la Biblioteca Can Rosps tinguin ús per part de l’escola a partir del curs 
2017-18. 3.- Que es transfereixi urgentment a l’escola Barcelona els recursos econòmics i 
materials i l’ampliaciñ de l’espai que necessita per encabir correctament el “bolet” o nou grup 
de P3 del curs 2016-17.Que s’informi de les actuacions realitzades i previstes en el punt de 
l’informe del Regidor en cada sessiñ del Consell Plenari de les Corts. 

4.	 ERC: El Govern del Districte de les Corts convocarà amb màxim urgència, es a dir, en un 
termini màxim de 15 dies, un Consell Escolar extraordinari del Districte amb totes les AMPA, 
la presència del Consorci d’Educaciñ de Barcelona i de tots els altres agents implicats per 
tal de debatre i poder arribar a acords amb la Comunitat Educativa del Districte sobre la 
situació prevista del mapa escolar del Districte per el curs 2017-2018. Tambp s’exposarâ el 
procps de debat i decisiñ de la configuraciñ d’aquest mapa. 

5.	 CUP: Que el Consell de Districte de les Corts dóna suport a la necessària ampliació de les 
instal·lacions de l’Escola Ítaca mitjanoant la incorporaciñ de la Masia de Can Rosps que 
permetrâ millorar l’educaciñ pública i de qualitat dels i les seves alumnes així com l’atenciñ 
de la seva comunitat educativa ( famílies, professorat i personal de serveis) sigui més 
adequada a l’ocupaciñ actual. 

El president dóna la paraula al conseller Pau Guix Pérez, de Cs, concedint cinc minuts a 
cadascun dels partits que intervindran. 

El conseller comenta que presenten aquesta proposició perquè al enterar-se dels greus 
problemes que hi ha al Districte, pensen que és només amb una escola i resulta que, pel motiu que sigui, 
la gerència del Consorci d’Educació ha decidit fer uns plans que canvien el mapa escolar del Districte i 
considera que no és a millor: provoca inconvenients i preocupacions a moltes famílies, a molts nens i a la 
comunitat educativa. Explica que van comenoar amb el tema de l’escola Ítaca i van presentar a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports una iniciativa a la darrera comissió i el senyor Essomba, el 
comissionat d’educaciñ, va dir que es faria una sqrie de millores a l’escola Ítaca i a la resta d’escoles. 
També comenta que els hi sorprèn que un cop a l’Audiència Pública es van trobar amb la noticia de 
diversos problemes, i entre ells que l’escola es tanca i explica de totes formes que encara que el senyor 
Colom ho hagups explicat quinze dies abans tampoc seria de rebut, ja que la prematriculaciñ ps d’aquí a 
pocs dies. Expressa al respecte que la gerència del Consorci correspon a l’Ajuntament; i opina que 
llavors no es pot tirar la culpa al Consorci com si fos un ens autònom o que no hi tingués cap mena de 
relació, sinó que el projecte del govern ha estat el que ha estat. A continuació acusa al govern de que 
volen fer desaparqixer l’escola Ausiâs March, que porta 125 anys, des de 18 92 a Les Corts, afectant una 
escola darrera una altra per tal de fer desaparèixer aquesta escola. Afegeix a continuació que realment a 
l’escola Ausiâs March es vol portar al que serâ la futura escola Anglesola que es farâ dins de l’espai de 
Can Rosés. En principi, fins aquest dilluns que va haver-hi una trobada de govern o que va venir fins i tot 
el comissionat d’educaciñ aquí al Districte a parlar amb les AMPA i amb les escoles afectades, l’escola 
Ausiàs March es quedava sense P3. Ara resulta que es queda amb un grup de P3 de catorze i a Can 
Rosés aniran dos grups de divuit; a més a Can Rosés hi ha sis aules, amb la qual cosa h i haurà dues 
línies. Tenim un marge de tres cursos; com a mínim s’estâ parlant de que si fan un edifici nou es trigarà 
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quatre anys en fer-ho, si ps que es fa i es compleixen els terminis, i si l’administraciñ que ha de construir 
construeix a temps. Assenyala que el seu grup pensen al respecte que no és acceptable que hagi passat 
tot això i que Ítaca hagi tingut tants problemes de manteniment durant tants anys; aquest cap de setmana 
passat s’han fet unes obres de millora que de moment no saben si funcionaran o no, s’han fet unes obres 
a la cuina i unes obres al sorral que no són les definitives, són unes obres per posar-hi el primer remei. 
Realment hi ha molts problemes que s’han de refer encara: s’ha de fer pla de millores, manteniment, 
posar al dia els serveis, els equipaments, espais i aules respectant les normatives generals previstes 
pels edificis públics per l’escola Ítaca. A l’escola Barcelona es va posar el famñs bolet de P3; han tingut 
als nens en un aula que era la sala de professors, es van construir uns lavabos que no van tenir aigua 
durant un temps, l’aula va comenoar amb mobles vells; la directora ja va dir que no hi hauria espai, que 
era un problema; podien haver anat al Duran i Bas aquests nens de P3 si no haguessin continuat a 
l’escola Ausiâs March; ha arribat la pissarra digital, però no l’ordinador per fer-la servir, etc. Amb tot això 
el conseller vol dir que hi han molts problemes i que no entenen com no es vol garantir la continuïtat 
educativa d’una escola com l’Ausiâs March. Per això explica que han fet aquesta proposició que és molt 
llarga, que s’ha entregat a l’entrada, però que desitgen que s’arregli aquesta situaciñ l’abans possible i 
sense afectar més i sense complicar més la vida a les famílies ni als nens, i donar una educació públic a 
de qualitat. 

El president dóna les gracies al conseller Pau Guix, i cedeix el torn de paraula a la consellera 
Míriam Casanova del PP, per presentar la seva proposició. 

La consellera Miriam Casanova agraeix el torn de paraula i comença la seva exposició. 
Primerament, destaca les competqncies i responsabilitats que ha de tenir l’ Ajuntament de Barcelona en 
el tema educatiu. Menciona l’ article 123 de la Carta Municipal, on es diu que: “l’Ajuntament és qui té 
competència tant en conservació i manteniment dels edificis dels centres educatius públics tant de 
primâria, secundâria com d’infantil; i per altre costat tambp tot el que es refereix a la programaciñ, la 
distribuciñ territorial i la gestiñ dels centres”. Per la seva part, comenta que el Consorci d’Educació de 
Barcelona ps l’instrument de gestiñ de política educativa que estâ tant al servei de l’ Ajuntament com de 
la Generalitat. Aquesta opiniñ es defensada per l’ex- regidor d’Educaciñ Gerard Ardenuy, qui afirma que 
finalment els que prenen les decisions són les institucions que composen el Consorci, i per tant les 
responsables de les competqncies que s’han explicat anteriorment, en la concessiñ de recursos 
econòmics i els materials necessaris per a la prestació de serveis. Coneixent ara la normativa i les 
responsabilitats que tp l’Ajuntament, el PP considera que el govern de la ciutat i la Generalitat està 
incomplint amb les seves obligacions normatives i, en conseqüència està posant en perill el projecte 
educatiu de les escoles públiques del Districte informació que arriba al partit gracies als pares i mares 
implicats. Informa que per a l’any vinent, el govern del Districte ha anunciat que a l’escola Ausiàs March 
sí que hi haurà un grup reduït i es pregunta que passarà als anys següents. Opina que es trencarà la 
línia educativa i per tant l’Escola; s’estâ posant en perill el projecte educatiu perquq impedirâ, en els 
següents anys, l’aprenentatge de la convivqncia entre els mps grans i els mps petits i que afectarâ a les 
activitats i als serveis a l’escola. Pel que fa a l’escola Itaca, el râtio d’alumnes ps molt superior al desitjat, a 

l’oficial, i no estan garantides les condicions de salubritat i de benestar dels infants. Respecte a l’escola 

Barcelona, tot i haver places vacants a l’escola Ausiâs March, el govern va decidir crear un bolet. I, a aquestes 
alçades del curs, resulta que l’escola no tp els recursos econòmics materials i especials que necessita 
per poder encabir correctament aquest bolet. Veu que aquests incompliments realment són molt greus 
per part de l’Ajuntament i de la Generalitat perquè afecten a un pilar essencial a la nostra societat que és 
l’educaciñ. També afecta als més petits, que són un col·lectiu vulnerable i a les seves famílies i a tot 
l’equip docent i directiu. El govern de la ciutat s’omple la boca dient que aposta per l’educaciñ, l’educaciñ 
innovadora, i aposta per la cohesió social i el progrés però, realment, amb aquests fets no veu que vagi 
en aquesta línia. A més, aquestes darreres decisions que s’estan prenent considera que tambp s’estan 
fent d’esquena a les escoles afectades. L’escola Ausiâs March ho va saber perquq un pare va anar a 
l’Audiència Pública de l’1 de febrer: en aquella mateixa sessió hi van haver pares i m ares de l’escola 
Itaca que van dir clarament que els havien obligat a estar callats si volien que es solucionessin els 
problemes de l’escola. I, per últim, i no mps important, no s’han tingut en compte cap de les peticions que 
ha fet arribar l’escola Barcelona respecte al bolet o a aquest grup addicional. Aquesta opacitat o mala fe 
també considera que és impropi i inadmissible per part del govern de la ciutat que parla de conceptes 
d’empoderament, de transparqncia, de participaciñ. Per aquests motius presenten aquesta proposició: 
per garantir el projecte educatiu d’aquestes tres escoles i qui millor que els pares i representants de les 
escoles per parlar amb més detalls de les necessitats. 
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El president dóna pas al conseller Jordi Castellana d’ERC. 

El conseller Jordi Castellana agraeix el torn de paraula i comunica que ERC demana una 
convocatòria urgent amb totes les AMPA i agents implicats de la comunitat educativa del Districte per 
debatre les situacions que no consideren tolerables. El partit creu que l’ opciñ de tancar progressivament 
l’escola Ausiâs March es desencertada i amb moltes incògnites, opiniñ que comparteix tambp l’AMPA. 
Algunes d’ aquestes incògnites sñn: “Com es garantirâ un espai d’esbarjo digne pels nens i nenes de 
l’escola Anglesola a Can Roses? Si per algun motiu pressupostari o administratiu s’endarrereix la 
construcció de la nova escola al solar de Numància, que farâ el govern que li toqui d’aquí tres anys 
gestionar-ho?” Amb l’exposat anteriorment, la manca d’informaciñ, i la incertesa del futur de l’escola 
Ausiàs March, el conseller Jordi Castellana planteja una manca de lideratge polític del Districte a partir 
de que tota aquesta informació es va fer visible l’1 de febrer en l’Audiència Pública, en què el regidor del 
Districte parla dels problemes de l’escola Ítaca a instâncies de l’AMPA que va venir a presentar les seves 
reivindicacions i la manca d’atenciñ rebuda per part de l’administraciñ, exposa en públic aquest procps 
de tancament de l’escola Ausiâs March i aquest procps de canvi del mapa escolar de Les Corts; i a més 
a mps diu que des del setembre ja s’estava treballant. Tot això va acompanyat de la indignació del 
conseller Jordi Castellana en referència a la roda de premsa de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona, 
Laia Ortiz, la qual comentava davant dels mitjans de comunicaciñ l’apertura d’una nova escola pública a 
les Corts, ometent el tancament de la primera. Continua exposant la falta de comunicació e immediatesa 
dels fets aportant detalls de com hauria d’haver estat la gestió de la situació des de el primer moment, i 
demana pro activitat envers els altres grups polítics participants. Per tot això, resulta la seva proposició 
d’una reunió del Consell Escolar Extraordinari per tal que es puguin presentar els diferents projectes 
relacionats amb el món educatiu. 

El president Francisco Sierra agraeix la participació del conseller Castellana i introdueix al torn 
de paraula al conseller Marc Faustino de la CUP. 

El conseller, primerament fa un recordatori pels companys del sindicat d’estudiants dels Països 
Catalans que aquell mateix matí han fet una vaga contra la privatitzaciñ de l’ensenyament universitari, i 
que per a que es compleixi la rebaixa del 30% de les taxes universitàries aprovades al Parlament, 
considera que la lluita educa. Agraeix també el paper que tenen les AMPA presents per parlar dels 
problemes relacionats amb les seves escoles, aportant l’opiniñ mps important sobre allò que estâ be o 
mal fet a les escoles públiques. En aquest moment, el conseller fa un apunt, per comunicar que la CUP 
defensa l’escola pública de qualitat, igual que ho va fer l’any anterior defensant el paper de les AMP A 
quan la regidora de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, va anunciar que es faria una inversiñ d’un 
miliñ d’euros en material escolar que complementava els tres-cents mil euros que invertia la Generalitat 
per l’any 2016. Tot això va quedar reduït a un 3,5 de la inversiñ esmentada. A conseqüqncia de la 
proposta esmentada, posen en dubte si s’estan creant desigualtats entre les diferents escoles de les 
Corts en funció de la capacitat econòmica de les famílies per assumir les mancances que estan 
complimentant les AMPA en els centres. Aquest anâlisi desprps d’ un an y no ha obtingut resposta ni 
l’obtindrâ. Arrel d’ això sorgeixen diverses qüestions i es pregunta quin és el paper del Consorci 
d’Educació, quin ps el paper del comissionat d’educaciñ i universitats i quin és el paper del Consell 
Escolar Municipal de Districte. El conseller explica la visita de presentació de la senyora Mercè Massa, 
gerent del Consorci d’Educaciñ, on va comentar el procps de preinscripciñ de l’ escola infantil i primâria. 
En el Consell Escolar del Districte del 6 d’ abril de 2016, la senyora Rosa Ríos parlant de la nova línia de 
l’IES Ausiâs March, comenta que el Consorci ja havia descartat l’opciñ de l’Institut Anglesola. En aquest 
moment, el conseller aprofita i fa una declaració particular donant a conèixer la sorpresa per la no 
participació en cap de les 42 reunions mencionades entre el Consorci i el barri per planificar l’oferta 
educativa, i declara textualment que el seu partit no entpn: “no entenem de la mateixa manera el 
concepte de participaciñ i de transparqncia si l’escola Ausiâs March ha de saber que ha de tancar 
mitjanoant l’Audiència Pública de l’1 de febrer del 2017; no entenem que l’escola Itaca necessiti venir a la 
mateixa audiència pública perquè el Consorci no contesta a les successives demandes sobre la situació 
de manteniment de la seva escola, que s’han registrat els mesos d’octubre i novembre de 2016, i no 
entenem perquq l’escola Barcelona ha d’assumir un bolet amb tres línies sense els recursos d’aules i 
material per fer-los possibles, un bolet que es podia haver evitat si s’hagups aprofitat la capacitat que tp 
l’escola Ausiâs March de ràtio en el curs 2016-2017”. En definitiva, la proposta de la CUP vol complir dos 
objectius, el primer, que la Masia Can Roses ha de mantenir una funciñ auxiliar respecte l’escola Ítaca, i 
el segon que, l’escola Ausiâs March estigui al cent per cent en funcionament de la seva capacitat. 
Finalment, el conseller conclou la seva participació demanant que es resolguin els problemes actuals de 
les escoles públiques de les Corts, dotant de més importància al consell escolar, i fer una millor 
planificació del mapa escolar de les Corts. 
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El president agraeix la col·laboració del conseller Marc Faustino, i cedeix la paraula a la senyora 
Meritxell Lázaro, de l’AMPA de l’escola Ausiâs March. 

La senyora Meritxell Lázaro, comença parlant de la satisfacció que es sent al formar part de l’ 
escola més antiga del barri, després de 125 anys, i de la no acceptació del tancament progressiu 
d’aquesta. La manca de comunicaciñ i de transparqncia amb les famílies a les quals no s’ha tingut en 
compte en un primer moment amb la decisió presa, ha creat un gran malestar i indignació. Per aquest 
motiu es decideix lluitar pels drets i interqs superior dels infants. Grâcies al recolzament d’altres AMPA 
d’escoles públiques de Les Corts, diferents comunitats educatives, associacions, sindica ts, veïns i veïnes 
del barri, es pot reivindicar de forma conjunta una educació de qualitat al barri que garanteixi assolir un 
bon procps educatiu. Des de l’ AMPA tambp s’ exigeix que no es tanqui la matrícula de P3 a l’ escola 
Ausiàs March durant els pròxim cursos, fins que no estigui construït en nou edifici que acollirâ a l’ 
alumnat d’ ambdues escoles. Les raons per les que es demana que no es tanqui progressivament 
l’Ausiâs March sñn raons de pes: ps totalment inacceptable la no possibilitat que dos germans convisquin 
a la mateixa escola per un evident motiu de conciliació familiar i de compliment de la llei educativa 
catalana. El projecte educatiu del centre posa qmfasi en la relaciñ educativa que s’estableix entre petits i 
grans i en l’aprenentatge d’aquesta convivqncia. I d’altra banda s’ha de permetre la subsistqncia de 
l’AMPA, ja que aquesta ps essencial en la comunitat educativa escolar. Si es trenca la comunitat 
educativa plural els infants surten greument perjudicats i això no es pot consentir co m a pares. El 
Consorci per donar resposta al gran malestar ocasionat a les famílies, després de prendre una decisió 
política orquestrada des dels despatxos dels tqcnics especialistes en educaciñ, s’ha compromqs a ofertar 
P3 amb ràtios baixes. Pel bon funcionament i garantir un bon procés educatiu de qualitat, es necessita 
que la râtio de P3 a l’Ausiâs March sigui digna i es mantingui al llarg de diferents cursos escolars fins que 
finalment estigui construïda la nova escola; un mínim de catorze places faria possible la subsistènc ia de 
l’AMPA i que la comunitat educativa es mantingui i no vagi desapareixent, tot i que una oferta de P3 en 
la seva totalitat ps el que es vol mantenir. Si realment l’objectiu del Consorci ps el de fusionar l’Ausiâs 
March amb la nova escola, no es pot concebre que es trenquin els cursos d’infantil al llarg de quatre 
anys. Això no ps una fusiñ sinñ l’eliminaciñ de la escola i de part de la memòria històrica del barri que 
tant s’ estâ reivindicant. Tambp s’espera que es compleixi la promesa de la construcciñ d’ un institut de 
dues línies de secundària i de batxillerat, el que comporta una gran decepció dels veïns i veïnes del barri 
si no es compleix. Tot això ha estat el manifestat des de l’ AMPA de l’ escola Ausiâs March, juntament 
amb la resta d’AMPA del barri, demanant que se’ls tingui en compte per a qualsevol decisiñ a prendre en 
relaciñ amb l’educaciñ dels infants del barri. I acaba dient textualment: “I per acabar tot l’anterior ho 
manifestem des de l’AMPA de l’escola Ausiàs March en col·laboració amb la resta d’AMPA del barri de 
Les Corts, perqué l’escola pública som totes; no jugueu amb les escoles; les famílies som part de la 
comunitat educativa i ens heu de tenir en compte. Reclamem participar en les decisions que afecten a 
l’educació dels nostres fill i de les nostres filles, per la qual cosa exigim transparència. AMPA de Les 
Corts unides”. 

Finalitzada la participaciñ de l’AMPA de l’escola Ausiâs March, el president dñna la paraula al Sr. 
Josp Ángel Gñmez de l’ AMPA de l’escola Barcelona. 

El senyor Josp Ángel Gñmez, es presenta com a representant de l’AMPA de l’escola Barcelona, 
amb intenció de sol·licitar a tots els consellers/es que recolzin a les AMPA davant del Consorci 
d’Educaciñ de Barcelona. Explica la situaciñ que va viure l’escola l’estiu passat amb la implementació 
d’un grup nou de P3, anomenat bolet. Comenta que l’espai ja era just l’escola, i que havent -hi espai a 
l’escola Ausiâs March, es va fer d’aquesta manera. Des d’aquet fet, l’AMPA ha fet un seguiment 
exhaustiu per a mesurar el grau de les conseqüqncies. Com a resultat d’aquest acte, s’ha constatat que 
el Consorci ha portat els seus compromisos tard i de forma irregular, i que actualment, a meitat de curs, 
la nova aula per P5 que es va prometre segueix sense pissarra digital utilitzable. A més, no hi ha una 
previsiñ a llarg termini d’ adaptaciñ de l’espai. És per l’exposat anteriorment, que des de l’AMPA es 
sol·licita al Consell de Districte que s’exigeixi al Consorci d’Educació de Barcelona dues coses: 
primerament un pla de gestió complert del bolet des d’ara fins a la seva finalització, i després que es 
consideri de forma seria la reivindicació de retornar els locals confrontants amb accés directe des de 
l’escola utilitzats actualment pel Consorci al carrer Galileu, coneguts com CRP, i que fins fa uns anys han 
estat utilitzats per l’escola Barcelona per les seves línies d’educaciñ infantil. El senyor José Ángel Gómez 
acaba el seu torn de preguntes aclarint el seu recolzament i defensa el dret de les famílies a la 
incorporació a les escoles públiques del barri, garantint sempre la qualitat que es busca i es defensa. I 
finalitza dient textualment: “Des de la nostra AMPA de l’escola Barcelona i en col·laboració amb la resta 
de les AMPA del barri de Les Corts, perqué l’escola pública som totes, i si toqueu una toqueu a totes. No 
jugueu amb les escoles. Les famílies som part de la comunitat educativa i deveu tenir -nos en compte. 
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Reclamem participar en les decisions que afecten l’educació dels nostres fills i filles i us exigim 
transparència. AMPA de les escoles unides”. 

El president agraeix la participació, i dóna el torn de paraula al senyor Roger Vinent Arnau de 
l’AMPA de Duran i Bas. 

El representant de l’AMPA de Duran i Bas, comenoa recordant la mala gestiñ que s’ha dut a 
terme des del Consorci d’Educaciñ i la regidoria de la ciutat. No s’entpn que es tanqui una escola sense 
avisar, no s’entpn que no es dialogui amb les famílies, ni amb la comunitat educativa per tal de saber 
quines són les necessitats reals del barri, ja que el que demana el barri és un institut no una escola nova. 
No s’entpn que s’ofereixi un projecte d’escola nova en una seu provisional. Des de l’AMPA es demana 
que s’ inverteixi en les escoles ja existents: l’ escola Ausiâs March, l’ escola Duran i Bas, l’ escola Ítaca, 
ps a dir, si hi ha diners per crear una escola nova, que s’inverteixin per a les escoles ja existents. 
Finalitza el seu torn donant suport a la resta d’ escoles públiques del barri, i dient textualment: “Des de 

l’AMPA de l’escola Duran i Bas i en col·laboració amb la resta de les AMPA del barri de Les Corts, 

perqué l’escola pública som totes, i si toqueu una toqueu a totes. No jugueu amb les escoles. Les 
famílies som part de la comunitat educativa i deveu tenir-nos en compte. Reclamem participar en les 
decisions que afecten l’educació dels nostres fills i filles i us exigim transparéncia. AMPA de les escoles 
unides” 

El president cedeix el torn de paraula al senyor Lluís Niubñ per part de l’AMPA de l’escola Ítaca. 

El senyor Lluís Niubó recolza la majoria de les qüestions esmentades pels diferents partits 
polítics presents, i no recolza les paraules del regidor en referència als objectius, que en cap cas han 
estat consensuats amb la comunitat educativa del barri. És cert que una de les primeres reivindicacions 
que es va fer, va ser demanar respostes per part del Consorci d’Educació. Aquest ja ha donat les 
primeres passes, malgrat no estar segurs del tot amb els seus actes. Això no es tot, ja que resten moltes 
qüestions a millorar, des de la millora de les instal·lacions, el canvi de temporalitat en el nou projecte de 
l’escola al solar Anglesola – Numância, adherint aquets projecte a l’escola Ítaca i afavorint el benestar 
dels infants. En definitiva des de l’AMPA no es valora la necessitat o no de crear noves escoles, sinó de 
l’actuaciñ que s’assoleix l’endemâ pel partit polític de torn. Desprps del que ha succeït avui al barri, el 
que es vol és un compromís ferm i real de totes les iniciatives, on es creu que el millor camí per arribar 
es deixar participar a les AMPA de forma directa i activa en la planificació del mapa escolar del barri. 
Concretament, des de l’escola es demana crear una comissiñ específica de treball per la millora de la 
mateixa, destinada a realitzar un anàlisi de l’estat actual de l’edifici i d’equipaments de l’escola Ítaca, a fi 
de detectar incidències i millorar-les. Tambp es comenta que en el cas de construcciñ d’una nova escola 
a l’espai de Can Rosps aquest proper curs, s’informi de la planificaciñ i de la forma d’incorporaciñ 
transitòria de tots els alumnes, de la confirmaciñ de la râtio reduïda i de la durada de l’ocupaciñ en 
relació a la construcció de la nova escola al solar del carrer Anglesola-Numància. També accés al 
projecte de reforma de la biblioteca de Can Rosps i adequaciñ de l’espai per l’ús escolar, i tambp accps a 
l’adaptaciñ de l’actual vial de la plaoa de Can Rosps com a pati de la nova escola. Donat que Can Rosps 
estâ físicament connectat amb l’edifici de l’escola Itaca i que durant l’ocupac ió temporal no serà utilitzat 
en la seva integritat, es demana tambp que es contempli un ús compartit de l’espai pels dos centres 
escolars, previ acord amb les respectives direccions. I finalment la determinació mitjançant el pla 
d’equipaments del barri, actualment en desenvolupament, de l’ús final de Can Rosps com a aulari 
complementari de l’escola Itaca en compliment del planejament urbanístic de desenvolupament del 
sector de l’illa. Donats els antecedents, es sol·licita que tot l’anterior s’acordi mitjançant els corresponents 
convenis entre les parts corresponents. I acaba dient textualment: “Des de l’AMPA de l’escola Itaca i en 
col·laboració amb la resta de les AMPA del barri de Les Corts, perqué l’escola pública som totes, i si 
toqueu una toqueu a totes. No jugueu amb les escoles. Les famílies som part de la comunitat educativa i 
deveu tenir-nos en compte. Reclamem participar en les decisions que afecten l’educació dels nostres fills 
i filles i us exigim transparència. AMPA de les escoles unides ” 

El president passa el torn de paraula al senyor Miguel Ángel Jauset de l’AMPA de l’escola 
Lavínia. Al no acudir-hi i per finalitzar, el torn de paraula l’agafa el senyor Gian Lluís Ribechini del Consell 
Escolar de l’escola Ausiàs March. 

El senyor Gian Lluís Ribechini com a pare i membre del consell escolar de l’escola pública 
Ausiàs March, pertany a una comunitat educativa que forma part de l’historia de les Corts des de fa 125 
anys, una comunitat trasbalsada fa un mes quan es parla per primera vegada del seu tancament. És en 
aquest moment on sorgeix l’enuig de tots els pares, mares i mestres de l escola, per la desconsideració 
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que s’ha tingut cap als que haurien d’haver estat la prioritat, els infants. Ara bp, el que fa mps preocupant 
aquesta situació és la manca de confiança que hi ha en vers els motius i les justificacions per prendre 
aquesta errònia decisió. En primer lloc, es comenta que al Districte hi ha una manca de places de P3 que 
no s’estâ cobrint per l’oferta pública. No obstant, aquest any l’escola Ausiàs March encara te places 
lliures a P3, mentre que a l’escola Barcelona s’ha creat un bolet en condicions precâries. Es pregunta per 
què no es va voler ensenyar als pares el cau on ara estan els infants a Barcelona, i proposar -los 
l’alternativa de l’aula en condicions a l’Ausiâs March. Però és que al Districte hi ha espai suficient que es 
podria recuperar per a les diverses escoles: a l’escola Barcelona les instal·lacions cedides on fa pocs 
anys es feia P3, P4 i P5; a l’escola Les Corts l’espai dels antics cinemes Renoir, i l’escola Itaca l’espai de 
Can Rosés. Es pregunta si no hi ha ningú al Consorci amb visió global de Districte. En segon lloc, es diu 
que la nova escola estarà en tres o quatre anys. Es pregunta quants compromisos d’equipaments públics 
escolars estan encara pendents d’acabar. En tercer lloc, es comenta que l’institut no hi cap a l’espai del 
carrer Anglesola. I també es pregunta com és possible essent la superfície edificable d’Anglesola de 
4.500 metres quadrats de sostre no pot anar l’institut i sí que pot anar a l’Ausiâs March que sñn 1.784 
metres quadrats de sostre edificat. En 4.500 no i en 1.700 sí. Seria d’agrair que algun tècnic competent i 
qualificat ho expliqups amb plânols i câlculs coherents. En quart lloc, s’explica que l’e scola Ausiàs March 
fa un procés de transició cap a una nova escola, però el que es vol fer és tancar progressivament l’escola 
mentre que es construeix una nova escola on els infants acabarien essent els últims de l’Ausiâs, fent 
finalment desaparèixer el seu nom de la història viva del barri. Des de el consell escolar es considera que 
tot el projecte en si ps un exemple de com no s’han de fer les coses, perquq ps un projecte que es vol fer 
a corre-cuita, perquè queden sense resoldre nombroses incerteses, perquè hi ha hagut una total falta de 
transparqncia informativa, però sobre tot perquq no s’ha consultat prqviament a tots aquells que s’hi 
veuen implicats. Per això, des de l’AMPA de l’Ausiâs March, es dñna suport a una reivindicaciñ comuna 
en col·laboració amb la resta d’AMPA del barri de les Corts i diu textualment: Des de l’AMPA de l’escola 
Ausiàs March i en col·laboració amb la resta de les AMPA del barri de Les Corts, perqué l’escola pública 
som totes, i si toqueu una toqueu a totes. No jugueu amb les escoles. Les famílies som part de la 
comunitat educativa i deveu tenir-nos en compte. Reclamem participar en les decisions que afecten 
l’educació dels nostres fills i filles i us exigim transparéncia. AMPA de les escoles unides ” 

El president anuncia que a continuaciñ s’obre un torn de paraules i que tot seguit es faran les 
votacions de cadascuna de les proposicions i dóna la paraula al conseller Marc Faustino per part de la 
CUP. 

El conseller es reafirma en la opinió que ha expressat anteriorment sobre aquest aspecte i 
pregunta al president si pot votar. 

El president respon que així s’ha acordat a la junta de portaveus i així estâ reflectit al guiñ i torna a donar 
la paraula al conseller Marc Faustino, recordant-li que té cinc minuts per la seva intervenció. 

El conseller comenta que bàsicament entre el que ha dit ell i el que han dit les AMPA de les 
escoles del Districte de les Corts extreu que el més important és treballar per solucionar els problemes i 
a continuació es dirigeix al regidor Agustí Colom, al conseller Antoni Coll i a la consellera Laura Cañadas, 
i els hi diu que creu que a la reuniñ que es celebrarâ l’endemâ de la present, s’han de posar d’acord tots i 
totes. Per acabar declara que aquest grup polític dona el seu vot a favor de totes les proposicions 
presentades. 

El president Francisco Sierra dóna a continuació la paraula al conseller Jordi Castellana per part 
d’ERC. 

El conseller explica que considera que ja ha donat totes les opini ons que havia de donar i que ha 
pogut donar ja les visions del quq no s’ha fet i del què encara s’hauria de fer. Tot seguit agraeix la 
participació de totes les AMPA per totes les reflexions que han fet, les quals el conseller considera que 
han estat molt encertades i pertinents. I per últim, demana fer un comentari respecte a un prec que va fer 
el grup polític fa uns plenaris en què demanava que hi hagués un augment de la partida de manteniment 
de les escoles a canvi de ampliar el projecte “Patis oberts” a altres instal·lacions dels centres escolars, 
prec que recorda que se’ls hi va acceptar, però del que no tenen cap notícia. Aprofita la seva intervenciñ 
tambp per preguntar si s’ha fet alguna experiqncia en alguna escola que tingui algun auditori o algun aula 
que es pugui aprofitar, en la que s’hagi pogut fer altres activitats en horari no escolar, i aprofitar aquest 
fet per garantir unes instal·lacions dignes a les escoles, premiant aquest ús, ja que el conseller recorda 
que sempre estan parlant de fer nous equipaments i proposa que potser el que s’hauria d’intentar fer ps 
aprofitar els equipaments que ja existeixen i  garantir-ne una bona qualitat perquè els infants del Districte 
de les Corts tinguin en unes condicions dignes d’aprenentatge. Per tot això, el seu vot és a favor. 
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El president dóna la paraula a la consellera Míriam Casanova per part del PP. 

En primer lloc, la consellera agraeix les explicacions per part de tots els representants de les 
escoles afectades i les que han fet la seva exposició com a exercici de solidaritat per part de t ota l’escola 
pública del Districte de les Corts. A continuació, avança la resolució del seu vot, anunciant que el farà a 
favor de totes les propostes ja que explica que el seu grup polític creu que totes elles comparteixen la 
mateixa finalitat de garantir una educació pública de qualitat. Comenta que considera que les 
proposicions, tant de Cs com del PP pretenen assolir un acord en el plenari sobre totes les actuacions 
que són necessàries i urgents en aquestes tres escoles principalment afectades (Ausiàs March, Itaca i 
Barcelona), mentre que la proposició d’ERC és genèrica perquè el que demana és una reunió 
extraordinària del Consell Escolar del Districte, i la proposta de la CUP és molt limitada en el sentit de 
que només es centra en la necessitat d’espai, i nomps a l’escola Itaca, perquq tambp altres escoles com 
la Barcelona tp problema d’espai. Tot seguit afegeix a la opiniñ anterior que no els hi estranya que les 
propostes tant del grup d’ERC com de la CUP hagin estat genèriques i considera que les han dissenyat 
així perquè els seus grups polítics estan governant a la Generalitat de Catalunya, i perquè creu que 
aquest grups pensen que també la Generalitat de Catalunya està incomplint en les seves obligacions. La 
consellera recorda que des del PP s’han presentat esmenes al pressupost de la Generalitat de 2017, en 
concret perquq s’iniciessin les obres de l’IES Europa-Anglesola durant aquest any i demana al govern 
que facin un pas endavant en aquest sentit a través dels seus grups parlamentaris i tam bé els hi reconeix 
que considera que han tingut valentia per plantejar una proposta sobre educació, a diferencia del que 
opina del GMD, que considera que ha “amagat el cap sota l’ala”. Tot seguit fa referqncia a un tema que 
encara troben més greu: el dany que el govern de la ciutat i el govern de la Generalitat està fent a 

l’escola Ausiâs March i llegeix una afirmaciñ dirigida a l’equip de govern i al regidor: “ la decisió presa és 
unĲ ĲpostĲ polítiĐĲ perquè l’!usiĳs MĲrĐh estĳ etiquetĲt des de prĳĐtiĐĲment els seus orígens, perquè 
l’esĐolĲ vĲ néixer per ĲĐollir Ĳls ĐĲstellĲns d’Ĳquí que estĲven treĿĲllĲnt Ĳl voltĲnt. No hi hĲ dret, 
reĲlment no hi hĲ dret el que li estĲn fent Ĳ l’esĐolĲ !usiĳs MĲrĐh, lĲ més ĲntigĲ del DistriĐte, ĲmĿ un 
bon projecte educatiu i ĲmĿ el suport dels pĲres i mĲres de l’esĐolĲ. No hi hĲ dret que estigui sotmesĲ Ĳ 
aquesta persecució política. Mai cap govern ha plantejat trencar una línia educativa que, a més a més, 
només en té unĲ l’esĐolĲ !usiĳs MĲrĐh, i Ĳixò suposĲ per tĲnt l’iniĐi del seu fi. Per tant jo em dirigeixo a 
vostè, regidor, vostè és la màxima autoritat aquí al DistriĐte, jĲ ho sé que vostè no té totĲ l’oĿligĲĐió ni lĲ 
ĐulpĲ dĲvĲnt d’Ĳquest proĿlemĲ, però jo Đonfio en vostè i Ĳ més Ĳ més és Ĳquí lĲ mĳximĲ ĲutoritĲt Ĳl 
DistriĐte, i li demĲno que vetlli per reĐtifiĐĲr lĲ situĲĐió que estĳ pĲtint espeĐiĲlment l’esĐolĲ !usiĳs 
March, i també donar resposta i de manera urgent a les necessitats de les escoles Itaca i Barcelona. 
Gràcies.” 

El president  agraeix la participació de la consellera Míriam Casanova i dóna pas al conseller Pau 
Guix per part de Cs. 

El conseller comença agraint les intervencions de totes les AMPA per explicar la problemàtica 
que sorgeix, i lamenta la situaciñ en la que ha sorgit, ja que l’ educaciñ pública de qualitat és el que 
diferencia una societat avanoada d’ un altra tipus de societat. Aquesta educaciñ pública ps la que permet 
donar les mateixes oportunitats a tothom, i que no hi hagi ningú en situació discriminatòria. Aquesta és la 
base del que els partits d’esquerra anomenen l’ascens social. Des de el partit es creu que, sigui quin 
sigui el color d’un govern, s’ha d’invertir en educaciñ, perquq aquesta ps la millor inversiñ que es pot fer. 
No obstant, aquesta inversiñ s’ha reduït, perquq si el Consorci tenia unes partides, un pressupost general 
de 161 milions l’any 2014, 166 el 2015 i el 2016 de 141. La diferqncia de 15 milions no desapareix de la 
partida de la Generalitat, sinñ que desapareix de l’aportaciñ de l’ Ajuntament. En definitiva, si l’Ajuntament 
té superàvit, que es pressuposin més diners, i evitar així possibles mancances. Tot això es veu reduït en 
el fons, on la major part dels grups de l’oposiciñ estan d’acord en alguna cosa i amb una ideologia molt 
diversa. El conseller opina a continuació que el que ha de fer el Consorci i el govern de la ciutat és 
decidir, abans de començar un projecte amb les AMPA, les comunitats educatives i les famílies, quina és 
la millor opció, i fomentar un format de decisió participativa, que incorpori a la ciutadania. En referencia 
al que ha dit el senyor Ribechini respecte a posar un institut en 1.800 metres quadrats i una escola en 
4.000 metres quadrats. Un institut de dues línies en una escola que té una línia en menys de la meitat 
d’espai, considera també que és del tot incomprensible. El conseller demana poder tenir accés si hi ha 
projectes executius redactats, a aquests per part dels grups polítics, qualsevol ciutadà i tots els membres 
de les AMPA i les famílies en concordança a la Llei de transparència. A continuació menciona que 
aquest institut del que es parla es deia que estava aprovat dins el Pla d’Equipaments Educatius de 
Barcelona 2008-2011, en la signatura del protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona de 24 de gener de 2008 i apunta que també es va aprovar en el PAD del 
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mandat anterior, quan a dia d’avui no s’ha construït encara. I per concloure, declara que el partit estâ 
d’acord en el fons i en la forma amb totes les proposicions presentades i anunc ia que votaran a favor de 
les altres tres proposicions. 

El president dóna la paraula al conseller Rodolf Mancho per part del GMD. 

El conseller defensa el seu grup polític al·legant que en cap moment s’han amagat i dient tambp 
que han estat escoltant i treballant al costat de les AMPA des del primer dia. A continuació constata que 
la majoria de les proposicions presentades corresponen a les inquietuds i a les diverses problemàtiques 
que les escoles del Districte tenen respecte al seu futur i també a les condicions que necessiten per 
poder educar de forma òptima als infants del Districte de les Corts. Afegeix entorn a aquestes 
proposicions, que aquestes demostren que el govern municipal no està donant la resposta ni la solució 
adequada. Comenta que creu que el més convenient hauria sigut parlar i convidar a seure a dialogar a 
les parts per trobar un acord positiu per a tots i per això demana al govern municipal del Districte procedir 
a l’aprovaciñ de les proposicions presentades davant la justificaciñ legítimes de les demandes i les 
necessitats que s’han comprovat en aquest plenari. Respecte a l’escola Itaca, explica que les millores a 
realitzar sñn urgents i creuen que la millor soluciñ a la manca d’espai seria fer servir la masia que estâ 
annexa a l’escola. Respecte a l’escola Ausiâs March afirma que si s’arriba a la conclusiñ que en un nou 
edifici es podrà disposar de millors instal·lacions per garantir una educació òptima, valoraríem 
positivament aquesta mesura. En el cas de l’escola Barcelona, el conseller opina que la solució de 
reclamar una ampliaciñ del seu espai degut a l’increment del nombre d’alumnes, seria en aquest cas el 
més lògic i eficient, utilitzant, com ha dit avui un representant de l’AMPA de l’escola Barcelona, el CRP 
per cobrir aquesta mancança i aquest espai. Tot seguit anuncia que el GMD votarà a favor de totes les 
proposicions presentades, i agraeix al partit de Cs, en aquest cas haver coincidit i que hagi acceptat la 
transacció de la seva proposició per evitar posicionaments contradictoris entre aquestes, i així poder 
defensar tots i uns les demandes sol·licitades. 

El president dóna la paraula al conseller Carlos Hornero per part del PSC. 

En primer lloc, el conseller saluda a tots els representants de les AMPA i del Consell Escolar de 
les diferents escoles de Les Corts, i fa una menció especial al senyor Manuel Barbero que és el president 
de la fundació Mans Petites, que també està molt involucrat a la part educativa amb la valentia que va 
tenir amb la denúncia de la protecció de menors a l’escola dels Maristes de Les Corts i Sants. Explica 
que creu que totes les proposicions tenen el mateix punt de partida que ps la necessitat d’augmentar la 
capacitat d’espais per crear mps línies educatives de primâria, secundâria dins del Districte de les Corts, 
i realment poder donar compliment a les peticions que les famílies van realitzant any rere any; i apunta 
que ja es sabut que aquest problema que estan tenint no és el primer bolet que existeix dins del territori, 
que va ser el de l’escola Barcelona, sinó que també va haver-hi un altre anteriorment a l’escola Les 
Corts, i no podem anar assumint que cada any les escoles del Districte de les Corts puguin anar 
assumint bolets permanents. El conseller considera que han de procurar posar-se d’acord perquè 
considera que queda fatal donar les culpes mútuament. Opina tot seguit que el tema del PP donant 
llioons sobre la qualitat de l’escola pública no li encaixa tenint en compte la quantitat de retallades que 
s’han fet al govern central. A continuaciñ, demana disculpes al Consell Escolar de l’Ausiâs March perquè 
no han rebut una bona informaciñ i l’explicaciñ no ha estat la millor possible però tambp comenta que 
sempre han tingut molt clar obrir el procps de negociaciñ amb l’AMPA de l’Ausiâs March per poder 
arribar als acords que òbviament segur s’havien d’haver realitzat anteriorment; però estan sobre la taula i 
van pel bon camí, i afegeix que esperen arribar a un acord aviat. Sobre la resta de temes que les 
diferents AMPA estan plantejant i que també plantegen els diferents grups polítics dins de les 
proposicions que hi ha al ple. El conseller creu que el més convenient és convocar una reunió del 
Consell Escolar del Districte de les Corts, tal com sol·licita ERC. Respecte a aquesta proposició, ERC 
considera que no ha hagut una bona gestió per part del govern del Districte i creu també que les 
competències vénen una mica des de dalt i apunta que el que el seu partit ha intentat és que des de dalt 
vinguin a l’escola i puguin negociar, i apunta que ERC digui que no ha hagut una bona gestió quan estan 
al govern de la Generalitat i que tenen un 60% de responsabilitat dins del Consorci, i obviar aquesta part 
és, al seu parer, una mica passar de perfil. Apunta que, per part seva, accepten el compromís de que es 
faci el Consell Escolar, però afegeix un prec a la proposició d’ERC, que ps que pugui venir la consellera 
d’educaciñ tambp a aquest Consell Escolar i que també escolti les AMPA del territori i que escolti el que 
està també passant en aquests edificis, en aquest sistema educatiu. Per acabar, el conseller expressa el 
seu en vot en contra de les proposicions que presenten Cs, PP i la CUP, i a favor de la proposició que 
presenta ERC. 

El president dóna la paraula al regidor Agustí Colom per part de BComú. 
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En primer lloc el regidor torna a saludar a tots els membres de les AMPA. Exposa que la situació 
del Districte ps que hi ha un increment de la demanda d’escola pública que satisfâ al govern, però que 
significa que hi ha famílies que quan aniran a matricular-se en una escola pública, no tindran plaça 
d’entrada, perquq l’oferta pública ps insuficient en l’actualitat i per tant no es pot esperar per solucionar 
aquest assumpte. Planteja llavors que hi han només dues solucions: bolet en algunes de les escoles, i ja 
s’ha parlat del que significa pel trencament del projecte educatiu en una escola com pot ser la Barcelona 
i lo que deteriora, o generar una nova escola. L’únic problema ps quan es pot generar, perquè si fos un 
Districte en el qual hi ha espai públic, es podria generar una nova escola en un espai adequat i 
provisionalment estarà en un altre espai que està només adequat. Però es parla del Districte de les Corts 
en que l’únic espai públic que hi ha en aquests moments és un espai on ha d’anar un institut, i per altra 
part Can Rosés que queda alliberat. Pensa que s’ha pres la millor decisiñ dins del marc del que tenien. I 
aquesta decisiñ s’ha pres per evitar enviar a les famílies que volen escola pública, cap a la concertada. A 
part, el regidor explica que el Districte en té una situaciñ en la que hi ha una escola que a data d’avui 
encara no té la seva línia complerta; i els motius diu que no els comentarà però són inacceptables i 
aclareix que com a màxima autoritat política del Districte assegura que no es persegueix mai a ningú, ni 
perseguirà, ni permetrà que es persegueixi a ningú. Tot seguit comenta que en el mes de setembre van 
dir que havien de buscar una solució, i al començament de gener se’ls hi va portar una proposta del 
Consorci en la se’ls hi va plantejar una situaciñ d’una escola en la qual fqiem el procps que s’ha explicat i 
que de retruc aconseguíem tindre un institut que havia estat demandat durant molts anys. El regidor 
assegura que ell mai ha parlat de que es tanqués Ausiàs March i que el que han dit és que el nou edifici 
absorbia a l’Ausiâs March i que amb això intentâvem resoldre dues realitats: les necessitats d’unes 
noves places, i intentar resoldre una situaciñ d’una escola que avui per avui no cobreix totes les seves 
places. A continuaciñ el regidor explica que quan s’ha reunit amb l’AMPA de l’Ausiâs March s’han 
plantejat tambp per quq podent anar a l’Ausiâs March no s’ha anat a l’Ausiâs March. I fa menciñ a 
l’AMPA d’aquesta escola que estâ lluitant perquq aquesta tiri endavant i comenta també què la resta de 
ciutadans, de cortsencs i cortsenques o de gent del territori, podien haver pres una decisió en 
determinats moments i quan se’ls hi ha ofert tampoc no l’han adoptat. I per tant aquí s’ha de considerar 
com resolen aquesta situaciñ, i per tant tambp s’ha de pensar com resolen la situació de les famílies que 
vindran el curs vinent per fer la matrícula i que volen tindre plaça pública a Les Corts. Comenta sobre 
aquest projecte, que afecta als pares i mares i als seus fills que vindran i que estan provisionalment, als 
de l’escola Itaca perquq d’entrada estaven en una situaciñ d’espais compartits, i als de l’Ausiâs March 
que en aquest procps es plantejava una transformaciñ de l’escola. Tot seguit parla de l’escola l’Itaca i 
reconeix que ps cert que durant vuit anys a l’escola Itaca no s’havia resolt el tema de la cuina i es 
pregunta durant aquests vuit anys quq s’ha estat fent en aquest Districte. Referent a la problemàtica de 
l’escola Itaca, el regidor explica que va parlar amb el Consorci només arribar al Districte i els va dir: “s’ha 
de solucionar el tema de la cuina” i, avui, ja s’ha fet una primera operaciñ. I el sorral, explica el regidor 
que quan va anar a l’Itaca que ho desconeixia, i li van ensenyar com tenien el sorral un dia que estava 
plovent, li van dir com s’inunda i afegeix que ja s’ha fet una actuaciñ. A més hi ha un forat per poder 
posar-hi un arbre. Considera que un problema que portava vuit anys afirma que l’han resolt en quatre 
mesos. A continuació, introdueix el tema de les reunions amb el Consorci i explica que des de les 
primeres en les que tenien propostes lamentables, a la última, la posició del Consorci s’ha vist que no ps 
la mateixa i afirma que l’AMPA de l’Ausiâs March sap quin ps el criteri que tenia el Districte abans de 
tindre una reunió, la del dilluns, amb el Consorci, i explica que ells poden valorar realment si la solució 
que s’estâ construint en aquests moments s’apropa a la de la primera versiñ o s’apropa a lo que es va 
parlar en aquest Districte. El regidor expressa el seu desig d’arribar a una proposta que s’apropi a lo que 
vam parlar al Districte, perquq ps una proposta que preserva l’Ausiâs March; en un edifici nou, que ps 
l’únic que proposen canviar segons diu el regidor i insisteix en que tot això no està escrit, ni que el nom 
hagi de canviar, encara que ara de moment es diu Anglesola i que dins tres o quatre anys, quan la 
comunitat educativa decideixi el nom d’aquell edifici, es decidirâ el nom que la comunitat educativa 
d’aquella escola decideixi, i si aquella escola ps la transformaciñ, ps l’absorciñ, ps el trasllat, d’Ausiâs 
March, tots saben quin serà el nom que prosperarà. Sobre aquest tema, anima a tothom a treballar 
conjuntament perquè pugui arribar en aquests quatre anys a tenir nova escola pública i una demanda 
forta que permeti resoldre els dos temes que avui s’havien posat sobre la taula i que a més a més 
comenta el regidor, d’una vegada l’Ausiâs March es mereixi el respecte de tots els veïns i les veïnes de 
Les Corts i que vulguin portar els seus fills tots i cada un d’ells, i tingui un excps de demanda; i que per 
altra part s’hagi aconseguit incrementar les línies educatives. Per acabar, fa referència a les quatre 
proposicions i comenta que dues el que ens diuen: “espereu-vos, no feu escola pública i envieu-los a la 
concertada, perquq la realitat la tenim, fem bolets” i per això anuncia el regidor que votaran en contra I en 
quant a la propostes d’ERC, planteja lo del Consell que serà el 14 de març, i anuncia que votarà a favor. 
I respecte a la proposta de la CUP explica que pel projecte de govern necessita l’espai de Can Rosps en 
aquests moments per poder ser un espai d’una escola provisional; ho necessita Les Corts, i per tant fins 
que aquest espai provisional finalitzi, en el marc del pla d’equipaments, s’haurâ de decidir a què es 
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dedica, i no podran votar a favor la seva proposta perquè prioritzen vetllar pels interessos de les escoles 
existents però també de les famílies que volen tindre escola pública, i afegeix que no vol obrir un debat 
però s’ha de tenir en compte en tot això, que porten uns quants anys que les retallades ens han obligat a 
retallar. 

El president, senyor Francisco Sierra obra el torn de rèplica dels grups proposants de dos minuts 
abans de fer el recompte de votacions. 

El president dóna la paraula al conseller Pau Guix per part de Cs. 

El conseller es dirigeix al regidor en resposta al punt de la seva inter venció i li contesta que per 
tapar la seva mala gestió els acusa de no voler escola pública i assegura que es mentida i que en cap 
moment han dit que no volen escola pública. A continuació li parla respecte a les dues solucions que 
donava el regidor en el seu torn, o fer el bolet i tancar un projecte educatiu, o generar una nova escola, i 
comenta entorn a aquest tema que estan completament d’acord en generar una nova escola pública, 
deixant tranquil·la a l’escola Ausiâs March, creant-ne una de nova i un nou institut, i afegeix que per això 
hi ha un Pla d’Equipaments; i per això tenen superâvit i es poden plantejar per l’any vinent fer altres 
coses. El conseller és conscient que hi ha una part del tema de l’educaciñ que recau en la Generalitat de 
Catalunya, però proposa que el que pot fer el govern és arreglar les escoles i poder fer un Pla 
d’Equipaments per construir-ne una escola i un institut i afegeix que li sembla fatal que acusi a l’Ausiâs 
March de que no hi volen anar els ciutadans a estudiar o no volen portar als seus nens a estudiar allà, i 
que li sembla increïble que el regidor acusi a un AMPA i un col·legi de què no hi volen anar o que no es 
prematriculen, criteri que li agradaria conèixer. A continuació es dirigeix al conseller Carlos Hornero en 
referencia a una frase que ha dit en una de les seves intervencions i li diu de forma literal “ mire, aquí ni 
piscina de barro ni debates parlamentarios; aquí estamos para hablar las cosas porque esto es 
democracia y porque a nuestros partidos políticos les han escogido las urnas; pero como a usted le 
gustaría que fuera partido único, al estilo de su ideología, pues mire, señor Hornero, ya sé que está 
demás con Barcelona en común, pues parece que le gusta esto. Mire, son excusas de mal pagador 
porque su excusa, su problema se llama improvisación, que es lo que están haciendo con todo el tema 
de las AMPA. I le voy a decir una cosa tanto al señor Colom como a ustedes, como al PSC, supuestos 
partidos de izquierda: ustedes no votan en contra de las proposiciones de la CUP, de PP y de Cs, sinò 
de la educación pública, de las familias, de las AMPA y de la comunidad educativa de este Distrito. 
Gracias.” 

El president dóna la paraula a la consellera Míriam Casanova per part del PP. 

La consellera afirma que mai havia sentit un argument tant pobre per una proposició tan 
important dirigint-se al regidor i recorda que aquest ha dit votem no a la proposició del PP, també a la de 
Cs, perquè el contingut de la proposició, està en contra de l’escola pública i respecte a això la consellera 
afirma que la proposició no ho diu ni per activa ni per passiva. Afegeix a continuació que ella esperava 
per part del govern del Districte que hi hagués el compromís ferm de resoldre aquestes necessitats i de 
manera urgent, de manera immediata, i a mps a mps adoptar el compromís de garantir la vida de l’escola 
de l’Ausiâs March, encara que els terminis fossin una miqueta mps llargs i no ha estat així. Afirma que a 
partir d’ara, seguiran amb aquest tema en cada plenari i no el deixarem fins que no quedi resolt. Apunta 
tambp que ella no ha entqs en tot aquest debat, el per qup l’IES Europa-Anglesola s’ha d’anar a l’edifici 
de l’Ausiâs March si la finca d’Anglesola tp 4.500 metres quadrats de sostre, mentre que l ’Ausiâs March 
té 1.845. I si realment el problema està en que hi ha una demanda immediata dels més petits, dels que 
han d’anar al CEIP, proposa que busqui altres espais com Can Rosps, el centre de recursos pedagògics, 
els antics cinemes Renoir; o que comprin una finca privada. 

El president dóna la paraula al conseller Jordi Castellana de ERC. 

En primer lloc, el conseller agraeix el suport unànime a la seva proposició i desitja que el Consell 
Escolar a partir d’ara sigui un òrgan polític on es prenguin les decisions de forma proactiva i no reactiva 
com ha estat en aquest cas, i que per tant es puguin dissenyar amb tota la comunitat educativa del 
Districte el mapa escolar i totes les polítiques que s’han de fer al Districte. Agraeix de nou el suport i diu 
que dñna per entqs que ps un propòsit d’esmena del govern municipal. Respecte a comentaris que s’han 
fet, aclareix que consens educatiu i LOMCE li sembla que és oxímoron, per tant creu que no cal entrar -hi 
més, però amb la llei Wert pensa que parlar de consens educatiu havent impulsat la llei Wert és una de 
les coses mps surrealistes que es poden dir. I per altra banda, respecte als comentaris que s’han fet de 
que passen de perfil i volem fer trampes, explica que responent a l’informe del regidor en quq el regi dor 
acusava a la Generalitat tota l’estona, ell ha dit que el Consorci sñn la Generalitat i l’Ajuntament; per això 
opina que cadascú que faci el que li pertoqui, i que ells, com a grup de l’oposiciñ a l’ Ajuntament, el que 
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els hi toca és prémer al govern, com en govern fan en altres instàncies quan hi ha altres grups al govern. 
Per últim, el conseller planteja una qüestiñ política referida a que no s’ha dit que es tanqui una escola, 
però ell no sap què passarà aquí entremig, perquè amb els recursos retòrics que s’han fet servir aquí no 
ho ha entès. Per acabar, aporta una reflexió que, l’únic que es fa és un canvi de cromos entre un solar i 
l’altre i així es solucionaran tots els problemes educatius que se suposa que tp l’escola Ausiâs Marc. 

El president dóna la paraula al conseller Marc Faustino del grup de la CUP. 

En primer lloc, agraeix als grups municipals que han votat a favor de la seva proposició malgrat 
que el govern en aquest cas no ha votat a favor. El conseller explica que hi ha moltes maneres 
d’aconseguir les coses i afegeix que els que venen de la lluita al carrer, saben que al carrer 
s’aconsegueixen les coses; i ps veritat que s’ha de continuar sortint al carrer a reivindicar aquelles coses 
que són bàsiques. Opina a continuació que creu que si les AMPA volen aconseguir allò que volen han 
d’estar on han d’estar, reivindicant on han d’estar, i desitja que escoltin el que diu la gent al carrer. 

El president declara aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte els del govern, la 
proposició de Cs amb la transacció següent: Que des del Districte s’insti al Consorci d’Educació de 
Barcelona a solucionar de manera immediata totes aquelles situacions que afecten negativament a 
diverses escoles i centres educatius de titularitat pública, la comunitat educativa, les famílies i l’alumnat, 
mitjançant les següents mesures: Que es doni solució immediata i definitiva als greus problemes de la 
cuina i del pati de l’Escola Ítaca; que es presenti un pla de millores, manteniment i posada al dia dels 
serveis, equipaments, espais i aules, respectant la normativa general prevista per als edificis públics; 
Que l’espai que queda lliure a Can Rosès no es faci servir per a fer grups provisionals d’Educació Infantil 
i es retorni a l’Escola Ítaca per solucionar la manca d’espai d’aquesta Escola per educar els infant, 
sempre i quan aixô vagi precedit d’una solució definitiva per a la Escola Ausiàs March. Que es mantingui 
la pre-matriculació de P3 a l’Escola Ausiàs March per al curs 2017-18 i es garanteixi la continuïtat 
d’aquesta escola i del seu projecte educatiu, i que així eviti la separació de germans en diferents centres 
educatius. Que l’Escola Barcelona tingui els suficients recursos educatius, econômics, d’espai i de 
serveis per donar una educació de qualitat al grup extraordinari d’Infantil que va haver d’acollir aquest 
mateix curs 2016-17; que es retorni a l’Escola Barcelona l’espai ocupat pel CRP Les Corts per solucionar 
la manca d’espai d’aquesta Escola per educar els infants que ha suposat la inclusió d’aquest grup 
extraordinari. Que al solar del carrer Numància on estava previst el nou IES es construeixi un IES i no 
una nova Escola, sempre i quan aixô vagi precedit d’una solució definitiva per a la Escola Ausiàs March. 

El president declara aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte els del govern, la 
proposició del PP següent: Instar al Govern del Districte a garantir el projecte educatiu definit pel Consell 
Escolar de cadascuna de les escoles públiques de les Corts, especialment de les escoles d’infantil i 
primària d’Ausiàs March, Ítaca i Barcelona, portant a terme les següents actuacions: 1.- En el cas que el 
trasllat de l’Escola Ausiàs March estigui justificat en l’interés general, que s’efectuï pel conjunt de la línia 
educativa (de P3 a 6è de primària) quan ja estigui construïda la nova escola; mantenint el conjunt de la 
línia educativa a la ubicació actual fins aleshores. 2.- Que es realitzin urgentment les inversions de 
reforma integral de la cuina i de millora del sistema de temperatura a les aules i d eles àrees d’esbarjo a 
l’escola Ítaca, i que les instal·lacions de la Biblioteca Can Rosès tinguin ús per part de l’escola a partir del 
curs 2017-18. 3.- Que es transfereixi urgentment a l’escola Barcelona els recursos econômics i materials 
i l’ampliació de l’espai que necessita per encabir correctament el “bolet” o nou grup de P3 del curs 2016 
17.Que s’informi de les actuacions realitzades i previstes en el punt de l’informe del Regidor en cada 
sessió del Consell Plenari de les Corts. 

El president declara aprovada per unanimitat la proposiciñ d’ERC següent: El Govern del 
Districte de les Corts convocarà amb màxim urgència, es a dir, en un termini màxim de 15 dies, un 
Consell Escolar extraordinari del Districte amb totes les AMPA, la preséncia del Consorci d’Educació de 
Barcelona i de tots els altres agents implicats per tal de deba tre i poder arribar a acords amb la 
Comunitat Educativa del Districte sobre la situació prevista del mapa escolar del Districte per el curs 

2017-2018. Tambè s’exposarà el procès de debat i decisió de la configuració d’aquest mapa. 

El president declara aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte els del govern, la 
proposició de la CUP següent: Que el Consell de Districte de les Corts dóna suport a la necessària 
ampliació de les instal·lacions de l’Escola Ítaca mitjançant la incorporació de la Mas ia de Can Rosés que 
permetrà millorar l’educació pública i de qualitat dels i les seves alumnes així com l’atenció de la seva 
comunitat educativa ( famílies, professorat i personal de serveis) sigui mès adequada a l’ocupació actual. 
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b)	 Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

El president comunica que no hi han proposicions amb contingut de declaració institucional. 

c)	 Precs 

1.	 GMD: Que el govern escolti les reivindicacions veïnals, es faci seva la necessitat de 
preservar els espais lliures entorn de les edificacions existents al xamfrà entre els carrers 
Remei i Galileu, i iniciï un diâleg ferm amb el Bisbat, per tal d’arribar a una acord que 
permeti la propietat materialitzar els drets urbanístics en un altre indret de la ciutat, alhora 
que el barri pugui guanyar un espai lliure d’edificaciñ. 

El president, senyor Francisco Sierra presenta l’apartat de precs que s’inicia amb la intervenció 
de la consellera Lídia Gàllego del GMD. 

La consellera Lidia Gàllego dona les gràcies al president i inicia el torn dels precs amb el tema de 
la residqncia per a docents i investigadors a l’indret de la residqncia sacerdotal al xamfrâ dels carrers 
Galileu i Remei. Comenta que aquesta construcciñ genera rebuig en l’entorn i veïns i que hi ha una 
reivindicaciñ popular a favor de preservar els espais lliures d’edificaciñ dels voltant de Can Capellanets, 
ja que el barri hi manquen espais lliures; tot i que afirma que el propietari del solar té uns drets 
edificatoris establerts en el PGM de l’any 1976, i que es van concretar posteriorment en el Pla Especial 
Urbanístic Integral de Millora Urbana. Per últim, la consellera Lidia Gállego destaca que el govern 
municipal fa bandera política de la necessitat d’atendre i escoltar les reivindicacions dels veïns. D’acord 
amb tot l’exposat amb anterioritat el GMD formula el prec següent: “Que el govern escolti les 
reivindicacions veïnals, es faci seva la necessitat de preservar els espais lliures entorn de les edificacions 
existents al xamfrà entre els carrers Remei i Galileu, i iniciï un diâleg ferm amb el Bisbat, per tal d’arribar 
a una acord que permeti la propietat materialitzar els drets urbanístics en un altre indret de la ciutat, 
alhora que el barri pugui guanyar un espai lliure d’edificaciñ. Dona les gracies. 

El president agraeix la intervenció de la consellera Lidia Gállego i presenta una intervenció 
demanada pel públic. Dona la paraula al senyor Àlex Vallejo, que disposa de dos minuts per la seva 
intervenció. 

Pren la paraula el senyor Alex Vallejo i inicia el seu discurs saludant a tothom i reitera que vol 
denunciar públicament el greu perjudici ecològic, urbanístic i de mobilitat que pot suposar pel barri el 
projecte que vol engegar l’arquebisbat de Barcelona a les Corts. Planteja un seguit de preguntes al 
respecte i diu que després d’haver parlat amb altres entitats del barri i d’obtenir el suport d’aquestes 
demana un referèndum no vinculant al respecte. Reclama al govern que sigui coherent amb el programa 
electoral i que posin en pràctica els arguments esmentats. També demana que tots els partits polítics 
representats al Districte facin el possible per portar a terme la iniciativa popular, que s’escolti l’opiniñ dels 
veïns en els espais de decisió de la ciutat. Demana que no es rendeixin i que no es doni el tema per 
tancat i que es prengui consciencia de la importância d’aquest projecte. Cita la frase de Clâudia 
Casanovas (antiga veïna de les Corts) “si alguna vegada tenen curiositat per fixar la data en quq Les 
Corts va passar a ser un barri més devorat pel depredador turístic, marquin l’inici a la construcciñ de 
l’hotel de l’arquebisbat al solar del carrer Galileu; així comencen els processos de gentrificaciñ.” Demana 
que el govern s’impliqui i escolti la demanda veïnal. Per últim, aprofita per convidar a tots els presents a 
un acte reivindicatiu que es farà el dissabte 11 de març a les 11,30 a la plaça Comas. 

Agraeix la participació del senyor Vallejo i dona la paraula al conseller Antoni Coll, del grup de 
BComú. 

El conseller indica que separarà la seva resposta per contestar a les dues intervencions. Per una 
banda respon al veïns indicant el seu respecte i suport en les reivindicacions veïnals tot i que potser no 
es posen d’acord, entenen la seva lluita. Per altra banda, respon al grup GMD i els acusa que si la 
situació està actualment així es degut a que ells van aprovar un Pla Especial que augmentava 
l’edificabilitat d’aquest edifici. I posa qmfasi en les negociacions que el seu partit ha fet juntament amb els 
veïns i pressionant al bisbat perquq l‘estat d’edificabilitat torni a ser el que hi havia en el PMG del 1976. 
Dirigint-se al GMD els hi diu que nomps estan comptant amb l’edifici de Galileu, i l’edificabilitat que tenia 
Remei, i explica que el promotor en aquest cas el bisbat, ha renunciat a ella, i que li han fet firmar un 
protocol perquè presenti en sis mesos un Pla Especial per tal d’adequar-se. També indica que després 
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d’haver-se aprovat un planejament i haver-lo proposat ara se’ls demana que se li doni a un promotor una 
altra possibilitat de fer més edificabilitat en un altre lloc. Per tant, es rebutja el prec. 

El president Francisco Sierra alerta a la consellera Lidia Gállego que li queden 36 segons 
d’intervenciñ. 

La consellera agraeix al president i respon que demanen que s’estudiï aquesta possibilitat. 
Reclama que en la meitat del mandat en el que es troben és una mica agosarat donar la culpabilitat de 
tot al govern anterior. I que estan mostrant un nou exemple de incoherència entre les paraules i les 
accions. 

El president agraeix la participació de la consellera i anuncia el següent prec que el formula el grup 
municipal de Cs. L’exposa el conseller Pau Guix. 

2.	 C’S: Que el Govern del Districte garanteixi i doni als Jardins Ernest Lluch el manteniment 
necessari i suficient tant a nivell de jardineria com de servei elèctric i que a més cerqui una 
soluciñ definitiva per acabar amb els episodis d’incivisme i grafittisme que afecta el mobiliari 
urbà, el monument i l’arbrat que formen part d’aquests jardins i que tambp afecta a les 
parets i persianes properes als jardins. 

El conseller Pau Guix, primer de tot agraeix el torn de paraula al president. Exposa el prec del 
seu partit que fa referència al manteniment dels jardins Ernest Lluch, tant a nivell de jardineria com de 
servei elqctric , pels episodis d’incivisme i de grafitisme que afecten a mobiliari urbâ, a monuments i 
arbrat dels jardins i parets i persianes. El conseller prossegueix en castellà i diu: “Realmente es un 
problema que existe, que es continuado; iba a traer fotos pero como conocen muy bien el problema no 
las he traído, pero están los árboles pintados, los asientos pintados, ha estado una temporada – 
bastantes días, veinte días- sin luz eléctrica, etc. Y luego una persona que tiene un jardín dedicado por 
su lucha política y que dio la vida por defender unas ideas y por defenderla democracia, hombre, 
pensamos que todos los jardines merecen mantenimiento, pero en este caso creemos que, vamos, 
especialmente, también el monumento y el tipo de persona a que se dedica el jardín se merece todos los 
esfuerzos para que esto tambipn se acabe. Gracias.” 

El president Francisco Sierra López agraeix la intervenció anterior i dona la paraula al conseller 
Carlos Hornero del govern. 

El conseller li agraeix el torn de paraula al president i declara que des del govern són 
coneixedors dels usos incívics que es realitzen en aquest parc. I explica les actuacions que se’n fet 
durant els anys per evitar la presencia massiva de gossos que deterioren l’espai. Confirma els actes 
incívics, les restes d’escombraries i els grafitis que hi ha al parc i especifica que s’estâ treballant per la 
millora d’aquest espai públic, que actualment estan fent converses amb els veïns per aconseguir donar 
dignitat al parc i al seu nom. Accepta el prec. 

El president agraeix la seva participació al conseller Carlos Hornero. I li pregunta al conseller Pau 
Guix si vol el torn de paraula. 

Parla el conseller Pau Guix, que expressa literalment: “Bien. Grâcies senyor president. Bien, 
agradecer al gobierno del Distrito la aceptación del ruego y esperemos que se solucione el problema lo 
antes posible. Gracias.” 

El president agraeix la seva participació al conseller Pau Guix. I li pregunta al conseller Carlos 
Hornero si vol el torn de paraula i el conseller hi renuncia. Dona pas al següent prec que el presenta el 
PP i el formula el conseller Xavier Cañigueral. 

3.	 PP: Instar al Govern del Districte a obrir un procés participatiu amb els veïns i les veïnes del 
barri de la Maternitat-Sant Ramon, que inclogui una consulta ciutadana final, per definir i 
decidir els futurs equipaments públics i fomentar el comerç de proximitat al barri, abans que 
finalitzi el mandat i en paral·lel a l’avano del projecte de transformaciñ urbanística de l’Espai 
Barça. 

El conseller Xavier Cañigueral agraeix el torn de paraula i planteja la gran transformació que 
suposarâ el projecte de l’espai Baroa al Districte al llarg dels propers anys a nivell urbanístic, de mobilitat, 
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l’impacte econòmic que suposarâ pels comeroos de la zona. Per tot això, veu com una oportunitat que 
els veïns puguin indicar les seves necessitats en quant a equipaments i com volen que sigui l’activita t 
comercial de la zona. Demana al govern una consulta, un procés participatiu. El conseller dona les 
gracies. 

El president agraeix i dona la paraula al conseller Carlos Hornero del govern. 

El conseller Carlos Hornero inicia la seva intervenció anunciant que no accepten el prec ja que 
considera que ja existeix una Comissió de Seguiment del Barça i que ja és prou representativa dins el 
Districte de les Corts. El conseller Carlos Hornero diu que el que no farà òbviament, és treure la 
representaciñ d’aquestes entitats que estan treballant a la Comissió de Seguiment que actualment estan 
tenint amb el Barça i amb Urbanisme. 

Intervé el conseller Xavier Cañigueral per aclarir que en cap moment ha demanat que s’elimini la 
Comissió de Seguiment del Barça. Reitera que demana crear un procés de participació amb una 
consulta final perquè els veïns puguin expressar-se sobre quins equipaments i quin model de teixit 
comercial volen pel seu barri. En cap moment creu que això contradigui la Comissió de Seguiment. 

El president agraeix l’aclariment i torna el torn de paraula al conseller Carlos Hornero que té la 
paraula una altra vegada. 

El conseller Carlos Hornero justifica el perquq no s’accepta el prec, perquq entén que és 
suficientment participativa la Comissió. De fet, a les normes de participació, opina que el Barça influeix 
més al barri de La Maternitat-Sant Ramon, és un equipament que abasta molt més. Tot i que el conseller 
estâ d’acord que hauria de ser una consulta de Districte, d’altres barris, com Sants i fins i tot podria ser 
de ciutat. 

S’agraeix la participaciñ del conseller Carlos Hornero. Se li atorga la paraula el Partit popular 
pel següent prec que formula la consellera Miriam Casanova. 

4.	 PP: Que el Govern del Districte garanteixi una bona convivència i aporti solucions als 
conflictes veïnals actuals a Les Corts derivats de determinades activitats econòmiques, com 
és el cas al carrer Galileu per la futura residència, al carrer Maria Barrientos per la sala de 
festes, i al carrer Mejía Lequerica per les obres i l’ús previst als antics Tallers García. 

La consellera Míriam Casanova agraeix el torn de paraula al president. Indica que avui en dia 
malauradament hi ha conflictes veïnals al Districte vinculats a determinades activitats econòmiques que 
ja estan funcionant o que estan previstes, com és el cas del carrer Galileu per la futura residència, el 
carrer Maria Barrientos per la sala de festes, i el carrer Mejia Lequerica per les obres i l’ús previst als 
antics talleres García. Per molt que aquestes activitats econòmiques tenen cobertura legal, això no 
alleuja, no redueix el conflicte veïnal, fins a tal punt de posar en qüestió la bona convivència en el 
Districte. I prova d’això sñn les contínues peticions i queixes que els veïns afectats estan fent 
contínuament en les successives audiqncies públiques. És davant d’aquests conflictes veïnals, els mps 
greus a les Corts en els darrers anys, que des del PP demanen al govern del Districte que desenvolupi 
una tasca de mediador aportant solucions per resoldre’ls. 

El president Francisco Sierra López indica en aquest moment que hi ha tres intervencions del 
públic i anomena a la següent persona que intervindrà, el senyor Joan Hernández. 

El senyor Joan Hernández demana permís per a dirigir-se al públic i exposa que estan al carrer 
Mejía Lequerica i que, juntament amb la seva companya porta 25 anys amb els temes del carrer, amb La 
Maternitat, amb el cinturó, i mai havia vist una situaciñ com la que hi ha ara d’enfrontament amb els 
veïns, de manca d’informaciñ, de transparqncia, de consensuar, de credibilitat. Desprps de l’exposiciñ 
demana a tots recolzament amb totes les situacions que estan fent els veïns. Afirma que durant l’últim 
any han realitzat nou denúncies d’obres il·legals i totes reals. A mps, han fet queixes, moltes no s’han 
contestat i altres sí. S’ha demanat poder fer les queixes, tal com diu la llei, en format electrònic i s’estan 
posant molts impediments. Remarca que vol concloure dirigint-se al regidor i li demana poder parlar amb 
ell i que estigui al costat dels veïns. Pel que fa al tema del bisbat el senyor Joan Hernández declara que 
no es normal les explicacions contradictòries que se’ls hi diuen als veïns, “va haver un afinament de 
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patrimoni a favor del bisbat i en contra dels veïns; deia que estava protegit el jardí; va haver un afinament 
i va dir que no, era el jardí interior i no l’exterior”. Explica que el mateix ha passat a la Masia Can Barça. I 
ell el que demana és que estiguin al costat dels veïns. Amb Talleres García existeix un problema greu, i 
acusa al govern de saber, des del juliol de l’any passat, que allâ havia d’anar un súper, que estaven fent 
unes obres que no eren legals, ningú els va dir res, i al final s’han adonat que sí, que sí que ho sabien i 
que ja van pactar i els hi van donar. 

El president agraeix la intervenció i dóna la paraula a la senyora Felisa Marco del públic i li 
informa de que disposa de dos minuts. 

La senyora Felisa Marco afirma que ja sabien des del mes de juny a l’espai dels antic Talleres 
García i afirma que els hi havia dit que no sabien res. A continuaciñ parla d’un projecte i que s’havia de 
estudiar la viabilitat i sembla que per part del Districte es va dir que era fàcil. També comenta que ella 
havia parlat amb els tqcnics dient l’interqs que tenien en el projecte i que va presentar una instância i que 
al cap de dos mesos de no saber res, va adonar-se que s’havia perdut la instância, encara que informa 
de que a l’endemâ de la present sessió, té una reunió del tema en la que confia que avanci. La senyora 
comenta tambp que aquest es un tema que afecta a l’illa interior en la que hi conviuen molts veïns des 
de fa ja quaranta anys. A més a més informa que el carrer Mejía Lequerica és un carrer amb molts 
problemes ja sigui pel Barça, que a més han sentit que volen fer un camí que talli el parc històric per 
desallotjar més ràpidament, i els múltiples conflicte que existeixen amb els vehicles, i altres problemes 
afegits com la eliminació dels autobusos i la cabuda del supermercat a on els Tallers García. Opina que 
el govern està provocant molts problemes i que hauria de seguir exemple, segons ella, de la senyora 
Carmen Servitje i del senyor Llongueras que van ser regidors d’aquest Districte. Per acabar, torna a 
demanar que no permetin que el nou supermercat s’ubiqui a Talleres García perquq no es pot posar en 
un lloc que no es pot entrar i sortir, i a més amb tot allò que comporta aquest barri. 

El president dóna la paraula a una altra intervenció sol·licitada en aquest punt per part de la 
senyora Lourdes Santane i li informa que té dos minuts per a la seva exposició. 

La senyora Lourdes Santane explica que ella és veïna de Les Corts de fa cinquanta anys, i com 
a veïna ve a fer la seva denúncia a tots. Explica que primer la va fer a l’alcaldessa Ada Colau, referència 
4642, fa un mes i desprps n’ha fet dues mps al Districte de Les Corts amb el número de referència 88753 
i 83285, tot elles degudes al projecte d’obres majors que s’ha aprovat a l’espai de Tallere s García per fer 
un gran supermercat de 2.894 metres quadrats a la primera planta i de 1.334 metres quadrats d’altell, i 
això fa un total de 3.862 metres quadrats, amb una ocupació de treballadors de 595. Exposa com a veïna 
la seva disconformitat, i no ja només ella, sinó també els veïns de Les Corts i la Coordinadora de Mejia 
Lequerica, sobre aquest projecte d’obres majors de talleres García. Es demana un permís per obres 
menors primer, i en realitat són obres majors, i la normativa és molt diferent: alçad a, distància de 
seguretat, diferents accessos, etc. S’ha de tenir present que en aquest espai s’abocarâ una sqrie de 
perills de seguretat i pèssima qualitat mediambiental que afectarà a tots els veïns del seu entorn; i que ja 
fa 45 anys que en repetides ocasions s’ha denunciat al Districte, i es pot comprovar que hi ha moltes 
actes de plens amb la comissió del Districte de Les Corts. Segona: en aquest projecte hi ha errors de 
mides, perquè els ha mirat; de mides, informació incompleta, accessos no propis, distribuciñ d’espais 
qüestionables; i per tant no es pot classificar com a comunitat intern. Assenyala els errors d’aquest 
projecte, perquq hi ha coses molt grosses. Tercer: referent a l’accps projectat i ús d’activitat per l’entrada 
particular, la futura activitat pretén fer servir un terreny que no és de la seva propietat, i de molt difícil 
accps amb la sortida de dos pârquings veïnals d’alt risc; sobrepassaria la capacitat circulatòria i per tant 
repercutirà amb molèsties, inseguretat a tots els veïns en la seguretat, circulació i congestió. Recorda 
que ps un supermercat que s’instal·larâ en una illa interior de Mejía Lequerica, de 4.000 metres quadrats 
amb 595 persones ocupacionals, amb una sola entrada per la mercaderia, amb aquest passatge 
particular que no és particular perquè és una andana, però a part d’això existeixen antecedents de 
llicència a Talleres García molt dubtosos. Cinquè: irregularitats urbanístiques, ja que és una finca anterior 
a edificis existents disconforme al planejament, amb alçada superior al reglament i les distàncies a les 
edificacions enfrontades sñn inferiors a les permeses en cas d’incendi i habitabilitat. Sisè: inseguretat, ja 
que alguns habitatges estan completament enganxades a les naus; Setq: congestiñ d’entrada i sortida 
difícil de compartir amb la dels garatges ja existents; a més les olors, sorolls, llums, evacuacions, 
escombraries, etc, les viuen ells. Vuitè: grans instal·lacions de maquinària de gran potència 
funcionament continuo de dia i nit, aire condicionat i tot aquesta, que pot ocasionar lesions a tots els 
veïns. Seguretat, oferta de supermercats, pèrdua de comerç de proximitat i perill de mantenir el mercat 
municipal del barri de Les Corts. Desè: protecció a la ciutadania. 
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La senyora afegeix que al dia següent del plenari anirà a parlar amb el govern perquè ha fet tres 
denúncies fa un mes i no ha rebut cap contesta i perquè sap que altra gent ha fet denúncies i l’han 
convocada. 

El president dóna la paraula al conseller Carlos Hornero. 

El conseller Carlos Hornero anuncia que accepten el prec quq ja s’estâ gestionant aquests tres 
temes que exposàveu al prec. Per una part, sobre la residència del carrer Galileu, ja abans ho ha 
comentat el conseller Antoni Coll aquesta mateixa setmana han tingut una reunió amb la plataforma 
d’afectats i afectades. Sobre la sala de Maria Barrientos el conseller explica que ja es va dir al ple 
anterior que s’havia gestionat el conflicte i no s’ha rebut cap queixa mps. I sobre l’ús previst d’un 
supermercat als antics Talleres García, l’endemâ d’aquesta sessió, es farà una reunió precisament per 
gestionar el conflicte, però comenta que a nivell particular ha parlat amb la Felisa i li ha dit que 
òbviament vigilaran aquest projecte però si compleixen tots els informes favorables, no es pot aturar; són 
llicències reglades. 

El president dóna la paraula a la consellera Míriam Casanova del PP. 

La consellera explica que el que han acceptat és que desenvoluparan una tasca, una funció de 
mediador i intentaran trobar una solució entre ambdues parts i afegeix que està molt bé dir -ho de paraula 
però s’ha de complir en la prâctica i opina que si ja s’han fet vâries denúncies i el problema ja es veu que 
ps greu, râpidament el govern hauria d’estar al costat dels veïns i iniciar immediatament una tasca de 
mediació. La consellera assegura que igual que en el cas anterior, van fer la mateixa recomanació pel 
problema amb la residència del carrer Galileu i considera que el govern no han aportat cap solució. A 
Maria Barrientos tampoc. I ja veurem què passarà amb Tallers García, i explica que ha demanat 
l’expedient i el govern encara no li ha donat accps, però sí que sap que és un supermercat de gran 
superfície i que aquests veïns porten molts anys , com deia la senyora, patint els sorolls, les molèsties de 
tallers García, i no mereixen continuar amb aquesta vida. 

El president dóna pas al següent prec que presenta ERC. 

5.	 ERC: El Districte de les Corts acorda cercar amb urgència un espai provisional amb ús de 
biblioteca pública al barri de Les Corts per tal de garantir aquest servei públic durant el 
període comprqs entre el tancament de la Biblioteca de Can Rosps i l’obertura de la nova 
biblioteca de Districte. Aquesta acció es durà a terme conjuntament amb els altres agents 
públics implicats. 

El conseller Jordi Castellana d’ERC presenta un prec que estâ relacionat amb tot el debat que hi 
ha hagut anteriorment, de fet, unes possibles conseqüències que té tot el canvi de mapa escolar que 
s’ha debatut i fa referqncia a que el proper mes de maig en principi tancarâ la biblioteca Can Rosps i fins 
al novembre aproximadament que és quan està previst que obri la nova biblioteca de Districte, ens 
quedarem sense biblioteca pública al barri de Les Corts. Per tant, a més tenint en compte que hi ha 
qpoca d’exâmens, demanen que es busqui urgentment un espai que supleixi en aquest període aquest 
ús de biblioteca. 

El president dóna la paraula al conseller Antoni Coll per part del govern. 

El conseller Antoni Coll accepta el prec i comenta al respecte que han estat parlant amb el 
Consorci de Biblioteques a veure si podíem assumir el trasllat de tota la biblioteca a algun altre espai 
provisional i com a resposta anuncia que tota la biblioteca no aconseguir an traspassar-la però sí que es 
farâ una sala d’estudi des de que tanqui la biblioteca de Can Rosps fins al mes de juliol, perquq es fa al 
Centre Cívic Tomasa Cuevas, a l’espai que ha quedat lliure i que ocupava normalització lingüística i 
l’escola d’adults. Allà hi posaran no nomps la sala d’estudis sinñ tambp una sala de lectura que serâ, 
complirà el mateix horari que fins ara complia la biblioteca de Can Rosés. 

El conseller d’ERC agraeix la resposta i l’acceptaciñ del prec i llanoa una pregunta: el tema de 
retorn de llibres i aquestes gestions es podran fer tambp en aquest espai o s’haurâ d’anar a algun altre... 

El conseller Antoni Coll del govern respon que no es podrà fer en aquest espai la devolució de 
llibres, però si es podrâ fer a l’altra biblioteca que tenen en el Districte que és al costat del Centre Cívic 
Trias i Peitx. 
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El president dona pas següent prec que també formula ERC i dóna la paraula al conseller Jordi 
Castellana. 

6.	 ERC: El Govern del Districte de les Corts es compromet a, conjuntament amb TMB i l’Àrea 
de Mobilitat de l’Ajuntament , presentar una nova proposta d’implementaciñ de la fase V de 
la xarxa ortogonal al Districte de les Corts que inclogui una alternativa al pas de la nova línia 
V5 pel carrer Joan Güell , proposi solucions per reduir la distância entre l’H6 i l’H10 en 
sentit Besòs i millori la finalització de la línia H10 per tal de donar un millor servei al barri de 
Sant Ramon i la Maternitat. 

El conseller Jordi Castella, en primer lloc, aclareix un error de tipografia en el text d’aquest prec: 
no és l’H6 sinó l’H8. I, per tant, li agradaria que constés. Explica a continuació que a finals de gener es va 
presentar la proposta del govern d’implementaciñ de la fase cinquena de la xarxa ortogonal a Les Corts i 
recorda que, per una banda, aquesta proposta implica que la línia V5 passarà pel carrer Joan Güell i 
opina que no li sembla del tot bé que passi pel principal carrer comercial del Districte amb tots els 
problemes que hi ha amb la cârrega i descârrega que implica l’activitat comercial agreujades per la 
implementació del carril bici. I en segon lloc, recorda la proposta de l’altre dia a la sessiñ de l’espai 
Barça, que inclou deixar sense servei en sentit Besòs els autobusos per Travessera de Les Corts. Per 
tant, en aquest sentit, només passaran busos en sentit Besòs per la Diagonal i per avinguda Madrid, que 
sñn l’H6 i l’H8 respectivament. A tall d’exemple, les distàncies entre les dues línies a la Zona universitària 
i avinguda Madrid ps de 1,4 km, Pius XII 1,2 km i la plaoa Maria Cristina 1 km amb l’avinguda Madrid; 
aquesta distància en tots casos supera amb escreix la separació màxima teòrica de 800 metres que 
preveu la implementació de la xarxa ortogonal. Per tant, també hi ha un altre canvi, que és que la 
finalitzaciñ de l’H10 a plaoa de Sants hi deixa sense servei d’aquesta línia a Les Corts; per tant es 
queden només amb la línia H8 que és una línia que va encara molt més per la banda muntanya de la 
ciutat que a la banda H10, i demanen que facin una nova proposta d’implementaciñ de la xarxa ortogonal 
a Les Corts que respongui a les necessitats de millorar el transport públic i no que provoqui un efecte 
contrari, que és precisament allunyar el transport públic de les persones. 

El president anuncia que hi ha intervencions del públic. 

El president dona a la paraula al senyor Joan Hernández. 

EL senyor Hernández es dirigeix de forma inicial al senyor Cambronero, i li recorda que va 
demanar-li fa onze mesos que havia una problemàtica específicament en la V3 de unes cues a certes 
hores i de manca de servei, i molts autobusos junts. Respecte a aquest assumpte comenta que ell 
considera que es tracta d’un tema importantíssim pels veïns, és un tema importantíssim pel Barça i 
considera que no es pot anar deixant passar i que s’ha de reaccionar amb menys temps. 

El president dóna la paraula a la senyora Felisa Marco. 

La senyora Felisa Marco considera que la Travessera no pot perdre el carril d’anada i tornada. 
Indica que allà giren molts per poder anar a totes les direccions. Explica que es necessiten els autobusos 
H8, V3, 59, 75, i no es pot permetre que no funcionin bé perquè es podrien perjudicar. Té la impressió 
per tots els temes que s’estan tractant, que l’equip de govern i el PSC el que han de fer és defensar-los 
perquq sempre han estat d’una altra manera amb els veïns, i ara veuen molta complicitat per desfer els 
barris: en educació, en transport, en mobilitat. Els transports són els que són, no es pot ara canviar la 
ciutat pel Barça, perquè al Barça van tots i es pot anar de moltes maneres. Vol que no toquin els 
autobusos i els millorin. El 15 funcionava molt millor que l’H8 i el 59 ps emblemâtic. No es pot prescindir 
de les direccions. Per concloure, afegeix que aquesta xarxa vertical i horitzontal només persegueix 
cobrar-les més bitllets, perquè encara que diguin que canvien, la gent no està per deu minuts esperant 
un autobús. 

El president agraeix la intervenció de la senyora Felisa i li dóna a continuació la paraula al 
conseller Antoni Coll 

El conseller Antoni Coll es dirigeix al conseller d’ERC i li diu que ells no poden assumir el 
compromís de que les línies es canviaran però si assumeix el compromís de treballar com han estat fent 
ja fins ara amb la V5, que van canviar ja la meitat del recorregut i que van deixar que no passés per 
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Galileu i que no passps per Joan Güell. Per treballar perquq tots aquests temes de l’H10, de l’ H8 i de la 
V5, en mobilitat els estan treballant i estan demanant perquè són sensibles, i comenta que son un grup 
conscient de que aquestes línies en aquests moments provoquen una sèrie de problemàtiques que són 
sensibles. Per tant, tant la tornada per Travessera voldrien que la tornada fos per Travessera; que el V5 
no baixps per Joan Güell i que intentps fer un altre recorregut, i tambp voldrien que l’H10 mantingups el 
final a on el té ara. Per tant, aquestes coses actualment les estan posant sobre la taula, estan parlant 
amb mobilitat, i en aquest sentit es compromet a treballar encara que això sigui una realitat perquè no 
només depèn d’ells. El conseller declara que no accepta l’últim prec presentat perquq comenta que ell no 
es pot comprometre a que això es canviarà perquè ell no pot fer-ho. 

El conseller d’ERC, respon a la negativa del conseller Antoni Coll i li diu que valora les bones 
intencions i que en el seu moment valorarà els resultats. 

El conseller Antoni Coll torna a reafirmar la seva negativa cap al prec. 

El president presenta el següent punt i dóna la paraula al conseller Marc Faustino del grup 
municipal de la CUP. 

7.	 CUP: Que el govern municipal del Districte de les Corts, presenti, en la forma que trobi 
adequada, el llibre “ El Cas dels Maristes” al nostre Districte amb el seu autor i la 
participaciñ de l’Associaciñ Mans Petites per la importância de que aquests casos siguin 
coneguts i que ajudin a la prevenció dels abusos sexuals amb el seu debat responsable i 
compromès. 

El conseller Marc Faustino inicia el seu torn de paraula recordant que fa un any van aprovar una 
declaraciñ institucional per protegir i garantir els drets de la infância contra l’assetjament a l’escola, la 
violència masclista o els abusos sexuals; i explica que aquesta Declaració Institucional la van fer perquè 
van tenir coneixement dels fets que van passar als Maristes de Sent-Les Corts. Explica a continuació que 
en aquest mes de gener de 2017, s’ha presentat un llibre del cas dels Maristes que recull la investigaciñ 
periodística que ha fet l’autor, Guillem Sánchez. Apunta respecte a la presentaciñ d’aquest llibre, que des 
de la CUP es demana que es faci aquesta presentaciñ conjuntament amb l’associaciñ que ha defensat 
les víctimes dels abusos sexuals, l’associaciñ Mans petites, per donar el suport institucional al llibre i 
demana que es doni pues en una data propera. 

El president dóna pas a una intervenció del públic a càrrec del senyor Manuel Barbero i li recorda 
que té dos minuts per parlar. 

El senyor Manuel Barbero explica que es troba a la sessió del Consell del Districte a pocs metres 
d’on el seu fill amb altres nois van ser violats per uns docents indecents de la escola Maristes Sants-Les 
Corts i aporta com a dada al respecte que un de cada cinc nens en la infànci a és abusat i que de les 43 
denúncies nomps es podran donar resposta a quatre d’elles, pel que afegeix que a 39 d’elles injustament 
no se li podrà donar resposta. I, a més a més, els experts diuen que només es denuncien el 10%, i 
també aporta com a informaciñ que aquest any passat han pujat les denúncies d’abusos sexuals a 
menors a un 68% i que a l’Hospital Sant Joan de Dpu arriben 300 nous casos tots els anys. Un any 
després el senyor Barbero planteja diverses preguntes: una vegada vist que el jutge processa al 
professor que va abusar del seu fill i l’imputa dos delictes d’agressiñ sexual i dos delictes d’abusos, una 
vegada vist que el síndic posa de manifest que moltes de les institucions de Catalunya han fallat a l’igual 
que el Consorci d’Educació, i sabent que com Ajuntament tenen la titularitat del 40% té al Consorci, es 
pregunta si pensen demanar explicacions a l’altre 60%. Si no creuen que s’ha de sancionar a la instituciñ 
Maristes o si pensa demanar responsabilitats a la denigrant investigació realitzada pel Consorci 
d’Educació, més que qüestionada pel síndic. Tot seguit fa referència a la llei del 14/2010 que és la llei de 
protecciñ del menor i de l’adolescent que afirma que nomps s’ha desenvolupat en un 50% desprps sis 
anys de la seva aprovació i vist des del seu punt de vista que la llei no disposa de la cor responent 
dotació econòmica, els hi pregunta què en pensen com regidors, i es pregunta que en pensen que la llei 
que ha de protegir als menors no estigui desenvolupada ni tan sols dotada econòmicament. Tenint en 
compte que es va votar per unanimitat aquí –i també a la casa gran- considerar Barcelona tolerància 
zero en els abusos sexuals a menors, més enllà de la personació i de la Declaració Institucional, 
pregunta si des de l’Ajuntament se ha realitzat alguna acció per la protecció del menor. Vist que només 
s’ha realitzat des que va saltar el cas, una comissiñ interdepartamental que ha trigat nou mesos a reunir-
se, i té dos anys per arribar a unes conclusions, demana si poden preguntar i demanar explicacions . En 
aquesta comissió, a la que el senyor Barbero va ser convidat, es va posar de manifest la falta de 
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lideratge i de coordinació i opina que el sistema no facilita la denúncia; no hi ha suficients professionals 
formats per tractar abús sexual, només hi ha dos centres de referència en tot Catalunya, un de públic i un 
de privat que s’ho paga una entitat. Aquestes preguntes les fa tothom: ell i la resta dels ciutadans. Per 
acabar, prega que donin respostes en la mesura que s’ho permetin els seus cârrecs. 

EL president agraeix la intervenció del Manuel Barbero i dóna la paraula respondre al prec a la 
consellera Laura Cañadas per part del govern. 

En primer lloc, la consellera li agraeix al senyor Barbero que torni per exposar el que ha 
comentat, que a part de recollir-ho la consellera també diu que ho comparteixen. 

En el cas que els hi pertocaria al Districte comenta que estan intentant realitzar algunes xerrades 
i formacions a professorat, però també en aules a través de la fundació Vicki Bernadet, que comenta que 
ja han realitzat i que també ho van expressar a la Comissió Social i Sanitària. Explica que també sobre 
aquest assumpte van intentar una transacció amb aquesta proposta ja que normalment els governs no 
presenten llibres d’entitats privades, però ho han estat valorant i finalment han decidit que els hi donaran 
tot el recolzament, difusió, espais, que necessitin. Així doncs, afegeix la consellera, queda acceptat el 
prec entenent que la proposta era aquesta voluntat de que es pogués presentar aquest llibre. 

El president dóna la paraula de nou al conseller Marc Faustino. 

En aquest cas, el conseller es dirigeix inicialment al senyor Manuel Barbero per agrair-li la seva 
intervenció i per anunciar-li que segueix la seva activitat a través de les xarxes socials. També agraeix la 
acceptació del prec i proposa que es posin totes les parts en contacte perquè es faci una bona 
presentació en el Districte de les Corts sobre el llibre, de l’associaciñ, i sobre tot de la feina que s’estâ 
fent amb l’ajuda de la Vicki Bernadet. 

8. CUP: Que el govern municipal del Districte de les Corts revisi la programació dels centres 
cívics municipals per tal d’assegurar que no hi hagi activitats que competeixin amb altres 
serveis municipals i que pugin estar fent difusiñ d’activitats especulatives i en contra del bp 
comú. 

El president torna a donar la paraula al conseller Marc Faustino de la CUP per presentar el seu 
segon prec. 

El conseller Marc Faustino comenta que han sigut coneixedors de que en la programació del 
centre cívic Can Deu i del centre cívic Pere Quart s’estan realitzant unes conferqncies sobre l’activitat 
mercantil d’una empresa amb títols que per part de la CUP no troben correctes, com “Guia antiestrés per 
la venda del meu habitatge”, o “Els millors contractes i els millors trucs per treure el millor profit del teu 
pis”. Atenent que els centres cívics municipals formen part d’una activitat que exerceix el govern i que no 
hauria d’entrar en competiciñ amb les oficines de l’habitatge o amb campanyes com L’habitatge ps un 
dret com una casa”, demanen que a la programaciñ dels centres cívics s’assegurin que no hagin 
activitats que competeixin amb els altres serveis municipals i que puguin estar fent difusiñ d’activitats 
especulatives. 

El president dóna la paraula de nou a la consellera Laura Cañadas per donar resposta al prec al 
conseller Marc Faustino. 

La consellera de BComú explica que aquesta proposta va sorgir dels mateixos professionals dels 
centres cívics, que creien que aquestes xerrades podien aportar informació útil a les persones assistents, 
igual que s’ha convidat a un advocat per parlar d’herqncies o altres professionals o entitats per parlar de 
temes diversos que anaven detectant en els centres cívics. I que el fet de que fos compartit entre Pere 
Quart i Can deu era perquè els gestors parlen entre ells per no contraprogramar-se i si havia alguna cosa 
que podien aprofitar doncs aprofitar-ho. També aclareix que la persona que va impartir la xerrada no va 
cobrar, no va ser contractada per part del centre cívic ni l’empresa que gestiona l’equipament, que tambp 
això marca una diferència. La consellera reconeix que sí va haver un moment on es van repartir targetes 
a demanda de les persones assistents, igual que passa en qualsevol altra entitat que realitza una 
xerrada, però que aquesta prâctica doncs s’eliminarâ perquq entenen que sent una empresa pot generar 
algun tipus de conflicte. Tot i així, per properes ocasions que podria haver diferents visions d’un mateix 
assumpte s’intentarâ crear una taula rodona on estiguin diferents representacions alhora. Respecte al 
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que comentava el conseller Marc Faustino de que entrava en conflicte amb l’oficina d’habitatge; explica 
que ella mateixa va assistir a una d’aquestes xerrades, perquq tambp li semblava estrany que una 
empresa entrés en un centre cívic a fer aquest tipus de form acions, i durant la primera mitja hora es 
dedicava a ensenyar-te com fer una foto, que no la fessis contrapicat perquè si no semblava més petit, 
que obressis les finestres, en resum, conclou que ensenyaven una sqrie de conceptes que l’oficina 
d’habitatge no t’ho explicarâ, encara que diu que hi ha una part que seria molt important que l’oficina hi 
entrps, i per això ara estan valorant que l’oficina faci xerrades en els centres cívics i per tant arribi a mps 
gent, i seguir impulsant campanyes com “L’habitatge ps un dret com una casa”. Encara i així la 
consellera informa que rebutgen el prec perquq entpn que l’administraciñ pública no ha de ser un òrgan 
censor de les diferents apostes que puguin haver-hi però si detecten que afecta i atempta a drets 
humans o incita a l’odi a alguns col·lectius com desprps firmaren una declaració institucional, doncs 
òbviament aquesta activitat no es farà. 

El president dóna la paraula de nou al conseller Marc Faustino de la CUP. 

En primer lloc, expressa la seva alegria pel fet de que l’oficina de l’habitatge entrarâ en els 
centres cívics, perquè creu que dos serveis municipals haurien de col·laborar i trobar en aquest espai 
formes perquq les persones que tenen dubtes sobre el mñn del lloguer o el mñn de la venda d’un 
habitatge, mitjançant el servei públic es puguin informar. A continuació expressa que no pretenen 
censurar el taller, i que malauradament no ha pogut assistir-ne a cap, però sí que els hi han fet arribar 
que s’havien repartit targetes, i per tant que havia, com a mínim, la sospita de que s’estava fent una 
activitat lucrativa. 

La consellera de Barcelona en comú esgota el temps. Es passa al següent apartat de preguntes, on 
comença el conseller Eric Manzano Casalins del GMD. 

d)	 Preguntes 

1.	 CIU: Quantes queixes es comptabilitzen en relaciñ amb l’incivisme durant els mesos de 
gener i febrer de 2017 i quines accions ha endegat el govern del Districte amb l’objectiu de 
reduir el nombre d’incidqncies i queixes veïnals relatives a la convivqncia a l’espai públic del 
nostre Districte? 

El conseller Èric Manzano, inicia el torn de paraula, explicant les reiterades queixes dels veïns, 
representants veïnals i comerciants envers l’ incivisme i la manca la convivqncia a l’ espai públic del 
Districte, fet que estâ en augment en el barri, i una dinâmica d’ increment a Barcelona, on l’ increment ha 
estat un 18,5% durant l’any 2015, i un 11,5% el 2016, casualment des de hi ha l’actual govern. 
Finalitzades les qüestions sobre incivisme, passa a parlar entorn a l’ âmbit viari, on s’ han produït 95.537 
infraccions l’any 2015 i 113.707 durant el 2016. El conseller formula una pregunta per finalitzar la seva 
aportaciñ: “Quantes queixes es comptabilitzen en relaciñ a l’ incivisme durant els mesos de gener i febrer 
de 2017 i quines accions ha endegat el govern del Districte amb l’objectiu de reduir el nombre 
d’incidqncies i queixes veïnals relatives a la convivqncia de l’espai públic del nostre Districte? 

El conseller dóna les gràcies, i es dóna pas al senyor Manuel Pedraz, president de l’ AMPA de l’ 
escola bressol Bambi. 

El senyor Manuel Pedraz, explica la recent reforma que hi ha hagut davant de l’ escola en el Parc 
de Les Infantes, on no s’ha tingut en compte ni a l’AMPA, ni la direcciñ de l’ escola, per a la modif icacions 
recents. Les modificacions han estat a la zona d’ oci, concretament a les pistes de petanca, on s’ han 
construït dues pistes mes, deixant un espai d’1,40 m. aproximadament per a la resta del Parc, i un espai 
de 2,20 metres entre les pistes. Evidentment, les famílies, pares, i fills al sortir de l’ escola passen per 
aquest espai, i els jugadors de petanca no ho entenen. Amb tot això, el que es vol expressar és la mostra 
d’incivisme per part d’ aquest usuaris envers l’ espai públic del qual es disposa. És per aquestes 
situacions, per les quals els membres de l’ AMPA s’estan desgastant, ja que no es pot considerar que 
s’insulti als nens petits, ni que es prohibeixi el pas per una zona pública. Es per això que des de l’ AMPA 
es creu que ha de ser l’Ajuntament qui ha de comunicar als usuaris de petanca que el pas que hi ha 
entre pistes és per tothom. 

El president Francisco Sierra dóna les gracies al senyor Manuel per la seva aportació i cedeix la 
paraula al conseller Carlos Hornero. 

El conseller Carlos Hornero, comunica que l’ endemâ a primera hora es trucarâ a l’Associació de 
petanca del Parc de Les Infantes, i s’intentarâ resoldre aquest problema de convivqncia, ja que com s’ha 
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comentat el parc és un espai públic, i no d’ús exclusiu per a l’ associaciñ. I en relaciñ a la pregunta que 
es formula des de el GMD, comentar que des del dia 1 de gener de 2017, fins a dia d’avui s’han registrar 
59 trucades per molqsties a l’espai públic, on la guârdia urbana ha realitzat 38 denúncies per infraccions 
de l’ordenanoa del civisme, d’igual manera que les polítiques que s’estan duent a terme al territori, com 
són els agents comunitaris, les molèsties amb els gossos, la convivència als parcs o el tema dels 
graffitis. 

El president dóna les gràcies al conseller Carlos Hornero, i dóna pas al conseller Eric Manzano, 
el qual demana al conseller Carlos Hornero que li envii el llistat amb les accions concretes per saber 
quines sñn les accions que s’ han dut a terme. Agraeix tambp l’ intervenciñ del senyor Manuel Pedraz. 

2.	 C’S: Que actuaciones se han realizado o están previstas realizar desde el Distrito de Les 
Corts, con el fin de retornar a la normalidad y a la legalidad una nueva situación de 
ocupación ilegal de una propiedad, y garantizar la pacificación del vecindario. 

La següent pregunta la formula el grup municipal de C’s. La consellera Sonia Reina. 

La consellera Sònia Reina exposa: “Bueno, pues tenemos una nueva ocupación ilegal en el 
Distrito de Les Corts, en la calle Mejia Lequerica, y la pregunta de Ciudadanos es exactamente la que 
está en la pantalla: que qué actuaciones se han realizado o piensan realizar para retornar a la 
normalidad y a la legalidad y para garantizar la pacificaciñn del vecindario? Gracias.” 

El president dóna les gràcies a la consellera, i dóna pas a una petició de paraula del públic, el 
senyor Joan Hernández, el qual rebutja el torn de paraula i cedeix el torn de paraula a la senyora Felisa 
Marco. 

La senyora Felisa Marco comença el seu torn aclarint el rebuig del torn de paraula del senyor 
Joan Hernández degut a la poca amabilitat que ha tingut el senyor regidor amb ell. Argumenta la seva 
insatisfacciñ com a ciutadana, i crítica l’actitud que tenen els diferents representants polítics que es 
troben en la sessió. Expressa també la seva sol·licitud, on demana una mica de dignitat per els veïns del 
barri, ja que són el motiu per el qual avui estan aquí. I en relació al tema dels okupes, dir que no són gent 
necessitada, que han vingut de manera intencionada degut a la batalla d’ocupaciñ estratqgica que tenen. 
És perfecte, afegeix. Continua explicant una anècdota sobre tres veïns sense sostre, on considera que 
aquests tres veïns haurien de ser acollits per la casa ocupa. Quan ho parla amb una de les persones que 
viu en la casa ocupa, aquesta li comenta que no és la seva lluita, pel que la senyora Felisa Marco opina 
que no tenen cap sensibilitat entorn aquest altre col·lectiu. I en relació al tema dels grafitis, opina que la 
situació es descomunal. Argumenta que ha de ser l’Ajuntament qui netegi les pintades, indiferentment 
d’on es trobin, i que mai ha de ser una qüestiñ particular. 

El president dóna les gracies a la senyora Felisa Marco i dóna pas al conseller Antoni Coll. 

El conseller Antoni Coll, explica que s’ha actuat com pertoca, verificant primer el local ocupat no 
es una propietat municipal, comprovant si el propietari ha presentat denúncia, i comprovant que els 
mossos tenien constância de l’ocupaciñ. Des de l’administraciñ municipal, s’ha avisat a la guàrdia urbana 
per tal que se’ls vigili i no provoquin molqsties al veïnat, de la mateixa manera que s’ ha parlat amb el 
veïnat per veure quin es el grau real de molqstia. Conclou dient que, a dia d’avui, no hi ha cap queixa. 

Ara es dóna pas a la consellera, Sonia Reina, la qual expressa: “Le voy a ser muy franca, muy 
sincera y muy directa. Si desde las instituciones públicas se promueve, se alienta y se apoya a la gente 
que realiza ocupaciones ilegales no desde una necesidad habitacional ni desde una situación de 
exclusión ni de necesidad vital, sino simplemente porque tienen un movimiento político, porque tienen 
una ideología y porque hacen servir esos locales para sus propios intereses, lo que ocurre es 
precisamente que pues desde la propia institución se está promoviendo. En Barcelona cada vez vamos a 
tener más ocupaciones si el ayuntamiento no pone vía. Usted me dice: se ha mirado si era propiedad 
municipal; en Sarriâ, en l’Hort de la Vila era propiedad municipal y allí lo que se ha hecho desde el 
teniente de alcalde Pisarello es retirar, ordenar a la guardia urbana que se retirara para que pudieran 
entrar los okupas allí, y además el otro día en la comisión de presidencia tuvo a bien decir que si además 
Hort de la Vila había que hacer reformas, pues que pobres chicos, que ya las haría el ayuntamiento a 
cargo de los fondos públicos, vaya a ser que tuvieran algún problema allí dentro. Por lo tanto yo les pido 
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de verdad, como les pedí la otra vez, que reflexionen sobre este tema. Es una comisión de un delito. 
Gracias.” 

El president dóna pas al conseller Antoni Coll. Aquest comença la seva aportació comentant que 
no obrirâ de nou el debat de si l’ocupaciñ ps una qüestiñ legitimada o no, no obstant, aclareix que 
l’administraciñ estâ fent el que ha de fer, tenint en compte que la vivenda de la qual es parla és 
particular. Aclareix que ha de ser el particular qui decideix si es segueix endavant o no amb la denúncia, i 
comenta que en el cas que fos una propietat municipal, s’actuaria de forma diferent per protocol. Finalitza 
explicant que no es pot fer res més al respecte per el moment. 

El president dñna les gracies i dñna pas al següent apartat de l’ordre del dia. El seguiment de 
proposicions per part del conseller Cristian Sais del GMD. 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

1.	 CIU: Que el govern del Districte de les Corts informe sobre les accions que s’han dut a 
terme des de l’aprovaciñ de la proposiciñ ( aprovada Consell de Districte d’1 de desembre 
de 2016) fins la data d’avui, tant respecte de la participació i cerca de consens i diàleg amb 
tots els interessats en relació a la implantació del carril bici, i en concret al carrer Manel 
Girona, com respecte de l’estudi del possible replantejament de la actual implantaciñ dels 
carrils bidireccionals a Les Corts per garantir la seguretat. 

El conseller Cristian Sais comença la seva aportació parlant del darrer plenari on es va aprovar 
una proposta envers la participació ciutadana tot cercant el consens i el diàleg amb tots els interessats a 
l’hora de decidir la implantació dels carrils bici, i, que en qualsevol cas, es prioritzés que la implantació 
dels mateixos es realitzés en una sola direcció, sempre en el sentit de la via del carrer; i a la vegada que 
s’estudips la possibilitat de valorar el plantejament actual dels carrils bici bidireccionals implantats a Les 
Corts, a fi que es pugui garantir la seguretat tant dels usuaris com dels vianant, per tal de poder cercar el 
consens i el diàleg amb tots els interessats en relació a la implementació del carril bici, en concret al 
carrer Manuel Girona, i l’ implantaciñ dels carrils bidireccionals a les Corts. 

El president agraeix la intervenció i dóna el torn al conseller Antoni Coll. 

El conseller Antoni Coll comenta que des de l’últim plenari el que s’ha fet en relació al carrer 
Manuel Girona, ha estat parlar amb l’Associació de Veïns, on s’ ha presentat el projecte, que en previsiñ 
s’inaugurarâ l’any 2018. Per tant, el partit es compromet a seguir actuant i treballant d’ aquesta manera. I 
en referència a l’estudi de bidireccionalitat dels carrils bici, ps un tema que es porta des de mobilitat, on 
s’estâ estudiant en quins casos es efectiu, i en quins no. Finalment, exposa la notícia que ha aparegut 
recentment a la premsa, on es comenta que està previst im plantar 62 km de carril bici, per aquest 2017. 
N’hi ha tres que afecten directament al Districte com són París, Berlín i Carles III. No obstant, el projecte 
ja està aprovat per mobilitat. 

El president dóna les gracies al conseller Antoni Coll, i dóna pas al següent seguiment per part 
del grup de Cs, on formula el conseller Pau Guix. 

2.	 C’s: Que el Govern del Districte de Les Corts informi de les actuacions dutes a terme sobre 
la següent proposició aprovada al Consell Plenari de 5 de maig de 2016: “Que des del 
Districte es garanteixi l’existéncia de places suficients d’escola bressol de titularitat 
municipal als tres barris de Les Corts, i que el Govern presenti un pla en detall, amb 
objectius, calendarització, metodologia i pressupost per al seu finançament”. 

El conseller Pau Guix, dóna les gràcies al president, i explica la demanda que es va fer des del 
Districte, demanant que es garanteixi l’ existqncia de places suficients d’escola bressol de titularitat 
municipal als tres barris de Les Corts, on el govern presenti un pla en detall amb objectius, 
calendarització, metodologia i pressupost pel seu finançament. En definitiva, el que es vol saber és en 
quina situació es troba, i quina és la resposta per part del govern. 
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La consellera Laura Cañadas que exposa la resolució i intenció del plenari passat, on relata la 
voluntat de seguir ampliant el volum de places disponibles d’escoles bressol de titularitat pública, 
afirmant també, que no només és una demanda de Les Corts, sinó que de tota la ciutat. Seguit exposa, 
que l’aprovaciñ al plenari no significa que es dugui a terme, ja que si tot fos una qüestiñ de voluntat ja 
estaria fet. En aquest sentit destacar que a escala de ciutat s’estan fent una desena de centres d’escoles 
bressol, que són un augment de 847 places públiques, i els criteris per decidir-ne la distribució ha estat 
per barris, que a vegades diuen que és per Districtes i no, ps per barris. Els criteris a part d’aquest ps la 
població de zero a dos anys, el nombre de naixements, la demanda no atesa en escoles bressol pública, 
la població de 25 a 34 anys, la renda familiar i el nombre de places totals distribuïdes pel territori. 

El conseller Pau Guix dóna les gràcies a la consellera Laura Cañadas per la seva aportació, no 
obstant li comenta que, el que es demanava era una resposta a una proposició concreta, i el que ha fet 
ha estat propaganda de la seva acció de govern una vegada més. 

Se li cedeix el torn de paraula a la consellera Laura Cañadas novament. 

Aquesta respon dient que ha fet la mateixa propaganda que la vegada anterior, i que la última 
vegada tampoc va haver-hi cap queixa. Finalitza recordant novament, que la inversió de les escoles 
provp de la Generalitat, explicant així, que no sñn recursos que es treuen d’ un lloc i van a un altres, 
simplement provenen d’ un altre departament. 

3.	 PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i l’estat 
d’execuciñ de la proposiciñ següent aprovat en el Consell Plenari del Districte de les Corts 
en sessiñ de 3 d’octubre de 2016: “ Instar al Govern Municipal a prioritzar el mode de 
transport públic i a peu per als veïns i veïnes del Districte de les Corts i per a les persones 
d’altres indrets que es mouen pel Districte, impulsant les inversions i serveis necessaris, 
com exigir la posada en marxa de la parada Ernest Lluch de la línia 5 del Metro, modificar el 
trajecte de la línia 59 d’autobús, o millorar trams de les voreres de l’avinguda Madrid i 
Travessera de Les Corts, entre d’altres. 

El president Francisco Sierra dóna pas al següent seguiment que presenta el PP. 

La consellera Míriam Casanova agraeix al president el torn de paraula i exposa que volen saber 
les actuacions concretes que ha fet el govern en quan a prioritzar el transport públic i a peu a les Corts, 
que es va aprovar el passat 3 d’octubre. 

El conseller Antoni Coll inicia el seu torn de paraula indicant que ja va respondre el mateix en el 
seu moment. Que en la proposició es demana prioritzar la mobilitat sostenible com son el transport públic 
i a peu. I que es una prioritat de partit i que ja s’estan fent actuacions al respecte, com la xarxa de 
bicicletes, la nova xarxa d’autobusos que milloren la mobilitat i la freqüència de pas, eliminant 
motocicletes aparcades a les voreres, voreres lliures d’impediments que facilitin el transit a peu, 
propostes de millora de trams de carrer que estan malmesos, i ampliació de voreres del Districte. 

La consellera Míriam Casanova agraeix la resposta del conseller, però no acaba d’estar d’acord, 
ja que explica que hi ha una sqrie d’actuacions prioritâries en la proposta, com l’estaciñ d’Ernest Lluch de 
la línia 5 de metro que està aturada tot i que hi ha hagut una inversió de 57 milions d’euros. També 
presenta queixes perquq no s’ha parlat de com evitar un gir perillñs del autobús de línia 59 en el punt de 
Gran via de Carles III amb Travessera de les Corts, que es un punt de major risc d’accid ents del 
Districte; reclama que en el pressupost de l’Ajuntament no s’hagi contemplat diners destinats a arreglar 
trams de voreres; tambp es qüestiona la xarxa ortogonal d’autobusos i els canvis en algunes de les línies 
H8, H10, parla també la D30 i especifica que aquesta havia de recórrer tota la Diagonal, però que 
finalment no la faran perquè hi haurà el tramvia, però reivindica que aquesta línia esta aprovada per 
unanimitat i que s’haurâ d’esperar almenys 10 anys per tenir el tramvia en aquesta zona. 

El president agraeix la intervenció de la consellera Miriam Casanova i dona la paraula al 
conseller Antoni Coll. 
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El conseller inicia la seva intervenciñ explicant que s’estan estudiant mesures per evitar el gir 
perillós del 59. Transports metropolitans ha proposat una soluciñ que ps posar un sensor a l’autobús que 
canviï el temps de semaforització. 

4.	 ERC: Que el Govern del Districte de les Corts informi de l’Estat d’execuciñ de la 
següent proposiciñ aprovada en el Plenari del dia 7 de juliol de 2016: “El Districte de les 
Corts es compromet a estudiar de forma coordinada amb TMB i l’Àrea de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona un Pla de Millora de la Mobilitat per tal de garantir la cobertura 
necessària amb transport públic de totes les zones del Districte de Les Corts amb el seu 
Centre d’Atenció Primària de referéncia corresponent. Les conclusions d’aquest estudi 
hauran de presentar-se abans de final d’any” 

El conseller Jordi Castellana, del grup d’ERC fa una pregunta referent a una proposició del 
passat 7 de juliol que es va aprovar al plenari, de que s’estudips la millora de la cobertura de transport 
públic amb els CAPS de referència (Maternitat i Montnegre). Comenta que la xarxa ortogonal només 
faria que empitjorar la connectivitat sobretot amb el CAP Montnegre. El conseller demana que com que 
abans de finals d’any s’havia de presentar aquest estudi es pregunta quines mesures s’estan fent al 
respecte. 

El conseller Antoni Coll respon al conseller Jordi Castellana que TMB ha de fer arribar un estudi 
de les connexions amb tots els CAP del Districte, però volen comprovar si amb la nova xarxa això 
millora. També es pretén estudiar en quina freqüència els usuaris del CAP Montnegre van al CAP, com 
es desplacen i els impediments que es troba la gent. Anuncia que un cop es tinguin aquests dos estudis, 
tant el de TMB com el dels usuaris del CAP, s’acabarâ de formalitzar aquesta connexiñ. 

El conseller Jordi Castellana diu que agraeix l’estudi però que volen poder valorar els resultats. 
Reitera la mala connectivitat de la xarxa de busos amb els CAP de referència del Districte. 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

1. Declaració Institucional relativa a la millor atenció a la gent gran del Districte de les Corts. 

El president manifesta que aquesta declaració institucional té el suport de tots els grups del 
Consell del Districte, i llegeix només la part dispositiva: 

“Que el Districte de les corts està compromès amb la millor atenció a la gent gran del nostre 
Districte, i que per això tots els grups municipals de forma unànime reclamem que es faci un seguiment 
exhaustiu de les causes que ocasionen les queixes de les famílies de la residència assistida de Les 
Corts, ubicada al carrer Montnegre 33-35. 

Que el Districte de Les Corts insta a la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, a solucionar les mancances que expressen per part de les famílies, en 
especial les fetes per l’Associació Catalana d’Afectats/des per les Residéncies, amb l’únic objectiu de la 
millor atenció a les persones usuàries d’aquest servei públic”. 

La següent declaració institucional la llegirà la vicepresidenta Àngels Ventura. Però abans de 
donar-li pas a la vicepresidenta s’introdueix un torn de paraula al senyor Joan Hernández que parla 
respecte l’atenciñ a la gent gran del Districte. 

El senyor Joan Hernández relata qui té i qui no té competències per solucionar aquest tema 
sobre les queixes dels familiars de les persones usuâries de les residencies. Remarca que l’ Ajuntament 
de Barcelona té per escrit els drets de les persones grans amb dependència i concreta cinc coses: 
dignitat, independència, autorealització, assistència i participació. Per finalitzar el senyor demana l a 
involucració del Districte i que aquest ajudi a que les persones usuàries de la residencia siguin felices. 
Per finalitzar dona les gràcies a tothom. 
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2.	 Declaraciñ Institucional a favor de l’acollida de les persones refugiades i en contra de les 
manifestacions xenòfobes, feixistes, lgtbifòbiques, masclistes o de qualsevol forma d’odi al 
Districte de les Corts. 

El president manifesta que aquesta declaració institucional ha rebut el suport de tots els grups 
del Consell, excepte els del PP i Cs i a continuació cedeix la paraula a la vicepresidenta. 

La Sra. Àngels Ventura llegeix la declaració: 

“El Districte de les Corts rebutja qualsevol manifestació de caire xenòfoba, feixista, masclista, 
LGTBlfòbica o de qualsevol formĲ de propĲgĲndĲ del disĐurs de l’odi, com la parada del partit 
Democràcia Nacional del dissabte passat a la plaça Reina María Cristina, o la presènĐiĲ de l’ĲutoĿús de 
Hazte oír. 

Dos: el Districte de Les Corts es suma al manifest Casa nostra és Casa Vostra, a favor de 
l’ĲrtiĐulĲĐió de les mesures Đorresponents per a gĲrĲntir l’ĲĐollidĲ de les persones refugiĲdes Ĳl nostre 
país. 

Tres: el Districte de Les Corts deĐlĲrĲ l’ĲssoĐiĲĐió Hazte Oír i la seva campanya com a “non 
grata” a Les Corts i a Barcelona, tal com reclamen, entre altres col·lectius, les associacions LGTBI de la 
ciutat. 

Quatre: el Districte de Les Corts dóna suport als procediments de denúncia oberts pels 
Ajuntaments de SĲnt CugĲt del VĲllès i de l’HospitĲlet de LloĿregĲt, entre altres, i el Govern de la 
GenerĲlitĲt de CĲtĲlunyĲ per deliĐte de l’odi. 

Cinc: el Districte de Les Corts instarà a les administracions corresponents a seguir articulant els 
mecanismes que evitin aquest tipus de manifestacions a la via pública o en recintes com a mínim de 
titularitat municipal. 

Sis: el Districte de Les Corts comunicarà els acords presos a la campanya Casa nostra és Casa 
VostrĲ, Ĳ l’Observatori Contra la Homofòbia, a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol”. 

El president Francisco Sierra agraeix la intervenció de la vicepresidenta. Dona per acabat el 
plenari a les 23.15 h i obre el torn d’intervenciñ de les persones assistents a la sala que desitgen 
participar. Pregunta si algun dels assistents vol fer alguna intervenció. 

Intervé la senyora Marco i exposa el tema de les persones que estan vivint al parc de Can 
Bacardí des de fa almenys tres anys i insisteix que la situaciñ no s’hauria de “cronificar” i s’hauria de 
mirar de fer alguna cosa. 

La senyora Maite Rosell expressa la seva queixa sobre Talleres Garcia. 

El regidor, Agustí Colom, respon a la senyora Felisa dient que estâ d’acord en la situaciñ indigne 
d’aquestes persones, però com a ciutadans tenen drets i un dels drets es poder escollir lliurement. 
Comenta les accions i els serveis que estan treballant darrera de tot aquest tema. També respon sobre la 
temàtica de la llicencia d’obres de Tallers Garcia i conclou dient que no tenen la llicencia d’obres i 
convoca a la gent interessada a una reuniñ que es du a terme l’endemâ per veure detalls, plânols i 
documentaciñ del que s’estâ treballant en referqncia amb el tema dels T allers Garcia. Especifica que hi 
ha un equip tqcnic de l’Ajuntament que està treballant perquè es compleixi tota la normativa abans de 
poder concedir la llicencia d’obres. Hi ha debat sobre el tema i molta gent que opina. 

Finalitzades les intervencions i no havent-hi més temes a tractar, el president, senyor 
Francisco Sierra, agraeix a tothom l’assistqncia i aixeca la sessiñ a les 23.30 h, el contingut de la qual 
certifico. 
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