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Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

Pl. Comas, 18, 1r 
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934 027 000 
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ACTA NÚM. 3/2017 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

  
 

El dia 4 de maig de 2017, a les 18.30 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts de 
l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18, planta soterrani, 1 de Barcelona, sota la 
presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president del Consell del Districte, i amb l’assistència 
del regidor del Districte, senyor Agustí Colom Cabau; 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 senyora Montserrat Ballarín Espuña, 
senyor Josep Garganté i Closa, senyor Alberto Fernández Díaz, senyora Sònia Recasens Alsina i Joan 
Josep Puigcorbé Benaigues 

 
El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió ordinària per tractar els punts de l’ordre del dia 

de la convocatòria, remesa en temps i forma, punts que es transcriuen a continuació: 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL 
DE DISTRICTE DE DATA 2 DE MARÇ DE 2017 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINADRIA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE DE 5 D’ABRIL DE 2017. 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici 

 
Comunicació resolucions corresponents dels expedients administratius tramitats: febrer i 
març de 2017. 
 

b) Mesura de govern. 
 

c) Informes 
 
Informe de Serveis Socials 

 
d) Informe del regidor del Districte. 

 
C. PART DECISÒRIA 

 
C.1  Propostes d’acord 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i  
Presidència. 
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1,.PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts per optar 
a les Medalles d’honor de Barcelona. 
 
2,.INFORMAR sobre el projecte normatiu Reglament de Participació Ciutadana. 

 
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.-GMD: Que es realitzi un estudi de necessitats del Pavelló (Pavelló de la Illa). Que, a 
partir d’aquest estudi, es programin les actuacions i inversions necessàries per 
solucionar les problemàtiques funcionals actuals, així com dotar l’equipament d’unes 
instal·lacions adequades a les necessitats i requeriments que necessita el barri. Que el 
pla presentat, estigui realitzat i vist per executar en un termini no superior a 4 mesos. 
 
TRANSACCIÓ: “Que es realitzi un estudi de necessitats del Pavelló (Pavelló de la Illa). 
Que, a partir d’aquest estudi, es programin les actuacions i inversions necessàries, 
cadascuna acompanyada del pressupost i calendari d'execució corresponents, per 
solucionar les problemàtiques funcionals actuals, així com dotar l’equipament d’unes 
instal·lacions adequades a les necessitats i requeriments que necessita el barri. Que el 
pla presentat, estigui realitzat i vist per executar en un termini no superior a 4 mesos” 
 
2.-Cs: El Consell del Districte de Les Corts acorda ( en relació a la Residència de les 
Corts ) : realitzar totes aquelles accions i actuacions per requerir a la Generalitat per que 
dugui a terme les obres necessàries en el termini mes breu possible; i presentar una 
petició per escrit a la Generalitat a fi i efecte de remeti un informe a aquest Consell en el 
que constin : totes les inspeccions que s’han dut a terme a la Residència de Les Corts 
des del 2012, quantes han estat favorables i quantes desfavorables, quantes sancions 
s’han imposat i si es compleixen, per part de la Residència, els protocols d’inspecció en 
l’actualitat i la normativa ISO. 
 
3.-PP: El Consell del Districte de les Corts acorda instar al Govern del Districte a: 1. 
Crear una taula de conciliació entre les parts afectades per tal de conciliar els 
posicionaments vers el projecte d’obres per instal·lar un supermercat en els antics 
Talleres García a l’interior d’illa del carrer Mejía Lequerica amb Gran Via de Carles III. 2. 
Realitzar un estudi jurídic i tècnic, per part d’un expert independent acordat amb els 
veïns, per aclarir les qüestions d’àmbit jurídic, econòmic, urbanístic, de seguretat i 
mobilitat, derivades d’aquest projecte. 3. Estudiar la possibilitat que aquest interior d’illa 
pogués incloure usos públics i/o equipaments. 
 
4.-ERC: Que el Districte de les Corts, conjuntament amb la Facultat de Belles Arts de 
Barcelona i el teixit associatiu de persones amb discapacitat del Districte, impulsarà la 
creació d’un recorregut artístic i cultural per tot el conjunt d’obres escultòriques situades 
a l’Avinguda Diagonal  des de la plaça de Francesc Macià fins al Parc de Cervantes. 
Es tindran en compte les següents consideracions: 1. En el disseny d’aquest recorregut 
es prioritzaran aquelles mesures que facilitin a les persones amb discapacitat física o 
psíquica participar-hi activament i el gaudi de les obres. 2. En el recorregut s’ubicaran 
espais perquè es puguin exposar temporalment obres escultòriques al carrer d’estudiants 
i professors de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 
 
5.- CUP: Que el Consell de Districte de les Corts insta a la restitució del nom original de 
Jardins de Magalí per a la zona enjardinada coneguda actualment per la denominació de 
Jardins de les Infantes a la ponència del nomenclàtor de Barcelona. 
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b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

c) Precs 
 

1.-GMD: Que el Govern del Districte de les Corts dugui a terme una campanya de 
conscienciació entre propietaris d’establiments d’oci així com entre els ciutadans del nostre 
Districte, posant a disposició els recursos humans i econòmics necessaris, per a reduir les 
molèsties acústiques que genera l’oci nocturn i garantir una bona convivència entre 
aquestes activitats i el descans veïnal. 
 
2.-GMD : Que el Govern del Districte es comprometi a escoltar, tenir en compte i donar 
resposta als veïns quan es dugui qualsevol tipus de modificació de la xarxa actual de bus i 
informi amb antelació dels canvis que és duran a terme i de la seva data d’implementació. 
 
3.-Cs: Que el Govern del Districte faci una anàlisi de la situació del comerç al barri de La 
Maternitat i Sant Ramon juntament amb les associacions de comerciants i representants 
dels comerços del barri que pugui donar lloc a unes accions específiques pel barri dins el 
futur Pla de Comerç: 1) evitar la desertització comercial i incentivar-ne l’activitat; 2) fer un 
estudi de l’impacte i afectació que poden tenir els possibles futurs usos comercials que 
preveu el projecte del Nou Camp Nou sobre el teixit comercial del barri i proposar mesures 
específiques per tal de protegir el comerç ja arrelat al Barri. 
 
4.-Cs: Que, en compliment del conveni subscrit amb la Generalitat, l’Ajuntament de 
Barcelona realitzi les gestions necessàries per reconvertir el Centre d’Atenció Primària de 
Numància (CAP) perquè doni el servei de Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), 
amb assistència sanitària les 24 hores del dia, tots el dies de l’any, inclòs servei 
d’analítiques, radiologia i boxes d’observació. 

 
5.-PP: Instar al Govern del Districte a adquirir el compromís de destinar una part 
significativa dels ingressos derivats del projecte de transformació urbanística de l’Espai 
Barça a dotar d’equipaments públics, actuacions a la via pública i foment del comerç de 
proximitat, entre d’altres, en el barri de la Maternitat-Sant Ramon de Barcelona. 
 
6.-PP: Que el Govern del Districte ens lliuri, en la sessió del Consell Plenari d’avui, còpia 
dels informes, estudis i/o projectes tècnics que avalen la decisió del Govern Municipal i de 
la Generalitat  de tancar l’Escola Ausiàs March i substituir- la per la nova Escola Anglesola. 
 
7.-CUP: Que el Consell de Districte de les Corts presenti l’informe “Oportunitats educatives 
a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat” al Consell Escolar 
del Districte de les Corts del 3r trimestre i que es faci un debat ric i necessari amb la 
comunitat educativa sobre la situació al territori. 
 
8.- CUP: Que el Govern del Districte de les Corts insti a la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials  i Famílies a solucionar les mancances 
que s’expressen per part de les famílies, en especial les fetes per l’Associació Catalana 
d’Afectats/des per les Residències, mitjançant la seva participació a la Comissió Social i 
Sanitària de les Corts per tal d’elaborar entre totes les parts implicades el protocol 
d’actuació de la comissió amb acords per escrit i objectius definits. 

 
d) Preguntes 

 
1.-ERC:  Quines accions durà a terme el Districte de les Corts en cas que qualsevol 
eventualitat permeti obrir un nou procés negociador amb el propietari de la finca 
anomenada Can Capellanets sobre els usos, volumetria , protecció dels jardins i altres 
qüestions relacionades amb el projecte per tal de garantir una participació real i efectiva 
dels col·lectius veïnals, el teixit associatiu i els grups municipals? 
 
2.-ERC: Quina ubicació tindran les estacions previstes amb la nova licitació del servei de 
Bicing a la Zona Universitària i quantes places es preveu que hi hagi en aquesta zona? 
 

e) Seguiment de proposicions / Declaracions de Grups 
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1.-GMD:  Quines gestions s’han dut a terme per a l’aplicació de la proposició aprovada 
amb el vot a favor de tots els grups menys BeC, que va votar en contra, i PSC que es va 
abstenir? I amb quins resultats? ( la proposició va ser aprovada en el Consell de Districte 
de 5 de maig de 2016 i deia textualment: “ Que el Districte de les Corts expressi al govern 
la imperiosa necessitat d’una reforma d’organigrama municipal perquè es reincorpori la 
Regidoria d’Adolescència i Joventut en l’actual mandat 2015-2019 amb la finalitat 
d’adquirir un compromís públic real de l’Ajuntament amb els i les nostres joves perquè 
siguin un col·lectiu pres en consideració i es prioritzi el desenvolupament de polítiques de 
joventut, transversals i integrals, en els propers anys per tal de fer front a les 
problemàtiques que pateix la joventut barcelonina”). 

 
2.-Cs: Que el Govern del Districte de Les Corts informi de les accions dutes a terme sobre 
la següent proposició aprovada al Consell Plenari de 5  d’abril de 2017: “Que, tot partint 
d’un compromís absolut i irrenunciable amb una educació pública i de qualitat, el Govern 
del Districte de Les Corts instarà 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: 
 

1. Que es mantingui la preinscripció d’un grup complet de P3 a l’Escola Ausiàs March 
per al curs 2017-18, i que es garanteixi per al futur la continuïtat d’aquesta escola i 
del seu projecte educatiu, tot rebutjant explícitament el seu tancament. 

2. Que al solar del carrer Anglesola núm. 50 on estava previst el nou Institut Europa-
Anglesola acordat al Pla d’Equipaments Educatius de 2008, es construeixi un Institut 
i no una Escola, amb el compromís que estigui en funcionament per al curs 2020-
21. 

3. Que es construeixi una nova Escola a Les Corts de forma que estigui en 
funcionament per al curs 2020-21, i que s’inclogui en el Pla d’Equipaments del 
Districte, a fi i efecte de: 
 traslladar els alumnes que començaran a l’espai educatiu provisional de 

Can Rosés des del curs 2017-18. 
 Acollir els nous alumnes del primer curs de primària que ja no tindran aules 

disponibles a l’espai educatiu provisional de Can Rosés. 
 Que el nou Escola tingui en compte la previsió de possible creixement de la 

demanda d’escolarització i tingui la capacitat per acollir-la. 
4. Destinar la masia de Can Rosés per a la construcció d'una Escola Bressol que pugui 

compartir projecte educatiu amb l’Escola Itaca, un cop construït l’equipament docent 
al solar situat a la cantonada entre els carrers Anglesola i Numància. Els espais 
polivalents així com els espais que no ocupi l’Escola Bressol a la Masia de Can 
Rosés seran utilitzats per l’Escola Ítaca. 

5. Que es resolguin les necessitats d’espai del Escola les Corts; que el Govern del 
Districte adopti el compromís de que això sigui recollit i tractat al Pla d’Equipaments 
d’aquest mandat per tal de trobar-hi una solució. 

6. Que es resolguin les necessitats d’espai de l’Escola Barcelona, retornant l’espai que 
actualment ocupa el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), un cop aquest tingui 
una nova ubicació d’acord a les seves necessitats; que el Govern del districte es 
comprometi a incloure en el Pla d’Equipaments del Districte un nou espai per al 
CRP. 

7. Aprofitar els nous equipaments docents públics previstos al Districte per tal 
d’implantar un projecte d’Institut Escola i un Centre Docent públic de Formació 
Professional al Districte de Les Corts. 

8. Garantir una partida pressupostària suficient i necessària d’inversió anual i, si 
s’escau, plurianual, per al manteniment i millores de tots els centres educatius del 
nostre Districte. 

9. El Districte de les Corts convocarà un Consell Escolar extraordinari abans del dia 20 
d'abril per tal de valorar amb el conjunt de la Comunitat Educativa de Les Corts les 
dades de la preinscripció escolar del segon cicle d'educació infantil, educació 
primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.  
Tots aquests acords quedaran sotmesos al diàleg i consens necessari amb la 
Comunitat Educativa del Districte.” 
 

3.-CUP: Quines són les gestions i actuacions dutes a terme pel govern del Districte per tal 
de donar compliment a l’acord i amb quins resultats que es va aprovar en el Consell de 
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Districte de data 5 de maig de 2016 que deia textualment : Que el Govern del Districte de 
les Corts actualitzi la situació d'ús de l'edifici del Carrer Bordeus 16-20 amb la empresa 
Telefònica per tal de vetllar pel compliment del conveni subscrit entre l'Ajuntament i la 
companyia que possibilita que les seves instal·lacions que hagin caigut en desús 
tecnològic puguin destinar-se a usos d'equipament comunitari, tot millorant la capacitat 
dotacional del barri on s'ubiquen. 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 
Declaració Institucional relativa a la situació Veneçuela. 
 
Declaració Institucional relativa al rebuig d’actes de vandalisme. 
 
 

 
A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL 

CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 2 DE MARÇ DE 2017 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA 
DEL CONSELL DE DISTRICTE DE 5 D’ABRIL DE 2017. 

 
El president, Sr. Francisco Sierra dona la benvinguda a tots els presents i a continuació demana als 
consellers i conselleres si desitgen presentar alguna esmena respecte als esborranys de les actes de les 
sessions de data 2 de març de 2017 i de la sessió extraordinària de Consell de Districte de data 5 d’abril de 
2017 que coneixen amb anterioritat a aquest acte. Atès que cap grup fa cap esmena, es donen per 
aprovades.  
 

B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici 
 
Comunicació resolucions corresponents dels expedients administratius tramitats: febrer i 
març de 2017. 
 

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

1. Resolucions corresponents als mesos de febrer i març 2017: 
 

 
 

Concepte 
 

Quantitat 
Aixecament suspensió d’obres 1 
Canvi titular activitat 2 
Devolució d’aval 2 
Devolució ingressos indeguts 3 
Infracció ordenances 23 
Llicència de modificació no substancial 1 
Llicència excepcional 18 
Llicència paisatge urbà 2 
Llicències d’obres majors 13 
Llicències gual 30 
Llicències ocupació Via Pública 153 
Nova llicència 3 
Procediment sancionador urbanístic 2 
Recurs d’alçada 1 
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Responsabilitat patrimonial 1 
Retornar dipòsit 20 
Sol·licitud desprecinte provisional 1 

 
 
 

 2. Adjudicacions corresponents als mesos de febrer i març de 2017. 

 
 

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

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

         

17000202 FEBRER ADJUDICACIÓ DERIVAT ACORD MARC SERVEIS POSTALS DTE. LES CORTS 
2017 5.000,00 € UNIPOST, SA 

17000223 FEBRER APROVACIÓ DESPESA LICITACIÓ DINAMITZACIÓ CASALS GENT GRAN DTE 
LES CORTS  ANYS 2017-2019 132.388,78 € - 

17000856 FEBRER ADJUDICACIÓ DERIVAT ACORD MARC SERVEIS DE CORRECCIÓ I 
TRADUCCIÓ DE TEXTOS 2017 8.000,00 € 

LINGUASERVE 
INTERNACIONALIZ. 
SERV. 

16C00035 FEBRER APROVACIÓ DESPESA LICITACIÓ GESTIÓ CC TOMASA CUEVAS 2017-2018 110.250,00 € - 

17001105 MARÇ APROVACIÓ DESPESA LICITACIÓ GESTIÓ I ORGANITZACIÓ ACTIVITATS 
ATENEU FABRICACIÓ 2017-2018 120.532,29 € - 

14C00017 MARÇ ACORD DE CONTINUÏTAT CONTRACTE DE GESTIÓ CENTRE CÍVIC TOMASA 
CUEVAS ABRIL-MAIG 2017 14.658,42 € 

PROGESS 
PROJECTES I GESTIO 
DE SERVEIS SOCIALS 
S.L. 

     
ALTRES RESOLUCIONS 

     

- FEBRER APROVACIÓ DIETES CONSELLERS PE RL'ANY 2017 60.000,00 € - 

15000858 FEBRER PRÒRROGA CONTRACTE LLOGUER C/CARDENAL REIG NÚM 15 ANYS 2017-
2018 10.890,00 € ENCARANACIÓN 

MAMPEL PARDO 

16C00024 FEBRER PAGAMENT SUBVENCIÓ MES DE GENER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 
PAVELLÓ ILLA 3.138,34 € CLUB JOVENTUT LES 

CORTS 

17S00690 FEBRER APROVACIÓ DE CONVENI 1 ESTUDIANT EN PRACTIQUES AMB L' UPC 5.727,15 € ALEJANDRA DE 
POUPLANA QUERALT 
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16C00024 MARÇ PAGAMENT SUBVENCIÓ FEBRER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 3.138,34 € CLUB JOVENTUT LES 
CORTS 

17S00691 MARÇ PAGAMENT DESPESES DE GESTIÓ CONVENI 1 ESTUDIANT EN 
PRÀCTIQUES AMB L'UPC 777,15 € 

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA 

17S02138 MARÇ APROVACIÓ CONVENI COL.LABORACIO CONCURS INTERNACIONAL 
MUSICA I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 15.600,00 € VOXMUSIC 

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         
MENOR A-GENÈRICA 

         

17000108 FEBRER ADQUISICIÓ MATERIAL PER A L'EDUCACIÓ VIAL I LA MOBILITAT SEGURA 
DE LA GUÀRDIA URBANA  5.000,00 € - 

17000608 FEBRER PRODUCCIÓ DE MATERIAL GRÀFIC DE COMUNICACIÓ PER A LA DIFUSIÓ 
D'INFORMACIÓ I ACTIVITATS DEL DISTRICTE 45.000,00 € - 

17000610 FEBRER SUPORT A LA DIFUSIÓ DE LES D'ACTIVITATS DEL DISTRICTE DE LES 
CORTS 10.000,00 € - 

17000648 FEBRER ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DIADA DE SANT JORDI 2017 15.000,00 € - 

17000656 FEBRER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES ANY 2017 25.000,00 € - 

17000812 FEBRER ACTUACIONS D’ECONOMIA SOCIAL, CONSUM RESPONSABLE I COMERÇ 
VERD 2.000,00 € - 

17000997 FEBRER GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS CULTURALS EN 
EL DISTRICTE PER L'ANY 2017 12.000,00 € - 

17000998 FEBRER ORGANITZACIÓ DE LA SETMANA LITERÀRIA (MAIG 2017) EN EL DISTRICTE 16.000,00 € - 

17001140 FEBRER MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIÓNS DE VEU I DADES DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2017 3.000,00 € - 

17001141 FEBRER SERVEI DE COPISTERIA PER DOCUMENTS DE GRAN FORMAT 2017 1.000,00 € - 

17001143 FEBRER MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS IMATGE I SO DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2017 1.000,00 € - 

17001144 FEBRER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES AL DISTRICTE DE LES CORTS PER L'ANY 
2017 30.000,00 € - 
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17001432 MARÇ DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PER A LA GENT GRAN DEL 
DISTRICTE  16.000,00 € - 

17001518 MARÇ ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 40.000,00 € - 

17001677 MARÇ SERVEI DE SUPORT A L’ORGANITZACIÓ D’ACTES FESTIUS ORGANITZAT 
PEL DISTRICTE I ENTITATS VEÏNALS ANY 2017 12.000,00 € - 

17001687 MARÇ ADQUISICIÓ DE MOBILIARI NO HOMOLOGAT PER LA SEU DEL DISTRICTE I 
ALTRES EQUIPAMENTS DEL  DISTRICTE 15.000,00 € - 

17001906 MARÇ ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE COMERÇOS ARRELATS DEL 
DISTRICTRE 8.000,00 € - 

         
MENORS (AD-ADO) 

         

17000582 FEBRER MAQUETACIÓ, EDICIÓ, IMPRESSIÓ I PRODUCCIÓ MATERIALS 
COMUNICACIÓ DISTRICTE 12.000,01 € VILAR ABELLA SL 

17000606 FEBRER DISTRIBUCIÓ DE MATERIALS DE COMUNICACIÓ DEL DISTRICTE DE LES 
CORTS 8.000,00 € DROPEL XXI,S.L 

17000743 FEBRER CONTRACTACIÓ DE SANITARIS PORTÀTILS PER ACTIVITATS A L’ESPAI 
PÚBLIC 2017 9.000,00 € TOI TOI SANITARIOS 

MOVILES SA 

17000895 FEBRER DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DONES DISTRICTE 
DE LES CORTS 14.287,20 € 

PROGESS 
PROJECTES I GESTIO 
DE SERVEIS SOCIALS 
S.L. 

17000955 FEBRER MANTENIMENT DE LA JARDINERIA EN LES CRISTALLERIES PLANELLS 1.314,39 € TECSAL, S.A. 

17001047 FEBRER SUBMINISTRAMENT DE TANQUES PER DELIMITAR EL CIRCUIT DE CROS 
ESCOLAR DE LES CORTS 574,75 € LA LLAUNA, S.C.C.L. 

17001411 MARÇ REPARACIO DE LA CENTRALETA CENTRE CÍVIC CAN DEU 101,64 € REDICTEL 
INSTALACIONES, SL 

17001525 MARÇ PLA ESTRATÈGIC DINAMITZACIÓ COMERCIAL AL BARRI DE LA 
MATERNITAT I SANT RAMON 13.195,05 € 

SIGMA SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA ASOCIACIONES 
Y FUNDACIONES 

17001545 MARÇ ADQUISICIÓ QUATRE FONTS D'AIGUA PER A LA DEPENDÈNCIA 
CRISTALLERIES PLANELLS DEL DISTRICTE DE LES CORTS 3.441,24 € CANALETAS,S.A. 

17001854 MARÇ ARRENDAMENT 11 MULTIFUNCIONALS DEPENDÈNCIES DTE LES CORTS 10.117,24 € 
SERVICIOS 
MICROINFORMATICA 
SA 

17001921 MARÇ DINAMITZACIÓ COMERCIAL AL VOLTANT DE L’ILLA DIAGONAL 21.114,50 € COODIN S.C.C.L 
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17001976 MARÇ MANTENIMENT SENYALS LLUMINOSES ESCOLARS DTE LES CORTS 6.207,30 € PROSEÑAL, S.L. 

 
GARANTIES RETORNADES 

   
 

 

Contracte Títol de l'expedient Adjudicatari Import Garantia Data 
Retorn 

       

11002576 OBRES DE MANTENIMENT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS DE LA 
VIA PÚBLICA DEL DISTRICTE DE LES CORTS IMESAPI 20.782,97 €      16/03/2017 

15002030 OBRES DE RENOVACIÓ DE LA TANCA DELS JARDINS DE TORRE 
GIRONA DEL DISTRICTE DE LES CORTS COTESA 4.945,22 € 16/03/2017 

15002705 OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER PINTOR RIBALTA 
DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

SERVICIOS INTEGRALES 
VICDAMA SLU 2.368,91 € 16/03/2017 

15002790 OBRES D'ARRANCAMENT DE L'ACCÉS AL CENTRE CÍVIC JOSEP 
MARIA TRIAS I PEITX DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

SERVICIOS E 
INSTALACIONES ALDAGO, 
S.L. 

2.412,33 € 16/03/2017 

15002914 OBRES D'ARRANJAMENT DE LES VORERES DEL CARRER 
VALLESPIR DEL DISTRICTE DE LES CORTS COTESA 5.375,47 € 16/03/2017 

15002916 OBRES D'ARRANJAMENT DE LA VORERA DE LA TRAVESSERA DE 
LES CORTS COTESA 3.399,91 € 16/03/2017 

15002922 OBRES D'ARRANJAMENT I AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL 
CARRER TAQUÍGRAF SERRA DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

SERVICIOS E 
INSTALACIONES ALDAGO, 
S.L. 

3.377,82 € 16/03/2017 

15003565 OBRES D'IGNIFUCACIÓ DE L'ESTRUCTURA METÀL·LICA DE LA 
COBERTA IME ILLA 

IGNIFUGACIONS GENERALS, 
S.L. 2.950,60 € 16/03/2017 

11002541 OBRES DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS ADSCRITS AL DISTRICTE 
DE LES CORTS RUBATEC 24.208,36 € 21/03/2017 

15003593 REDACCIÓ DEL PROJECTE ENLLUMENAT PÚBLIC AUTOSUFICIENT 
BARRI DE LA MERCÈ 

PHILAE INGENIERIA DE 
PROYECTOS, S.L. 760,33 € 21/03/2017 

 
  3. Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos de febrer i març de 2017 

 
Mes Quantitat 

Febrer 5 

Març 4 

 
 
El president presenta aquest punt del dia, i ofereix als presents afegir un comentari entorn a l’informe del 
despatx d’ofici, el qual confirma també que se’ls hi ha repartit a tothom. 
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La consellera Míriam Casanova fa una petita intervenció al respecte per informar que ja han fet la petició 
directament a la Secretària Jurídica. 
 

b) Mesura de govern. 
 

El president Francisco Sierra anuncia que en el present Consell no hi ha Mesura de govern, així que dona 
per tancat aquest punt. 

 
c) Informes 

 
Informe de Serveis Socials 

 
El president Francisco Sierra dona la paraula al regidor del Districte, el  senyor Agustí Colom que presentarà 
aquest informe  i li anuncia que disposa de sis minuts per a la seva intervenció. 

El regidor, senyor Agustí Colom, inicia la seva intervenció explicant que aquest informe és resposta d’una 
demanda que s’havia plantejat en anteriors plenaris i que la regidoria va recollir la idea de poder explicar en 
un informe i de forma concisa quin és l’estat de la prestació dels serveis socials al Districte de les Corts. 
Aquest informe permetrà una resposta a la demanda social de tenir un millor coneixement de quina és la 
tasca important que es fa en el Districte de les Corts i en el conjunt de la ciutat de Barcelona, per tal 
d’afrontar aquelles situacions de vulnerabilitat, d’exclusió social o de dificultat que permeti que aquestes 
persones, millorin les seves condicions de vida.  Agraeix la presencia de la senyora Marta Fité i explica que 
és la directora territorial de Serveis Socials a Les Corts i, per tant, la responsable en última instància de la 
part tècnica de l’atenció al Districte de les Corts. Tot seguit, informa que a la ciutat de Barcelona hi han 
quaranta centres de serveis socials dels quals, al Districte de les Corts, s’hi troben dos: un en el barri de 
Maternitat-Sant Ramon a la Travessera de Les Corts, i l’altre al barri de Les Corts al carrer Can Bruixa. 
Quan es parla de prestacions, el regidor comenta que el que és important és la qualitat del servei i el treball 
que fan l’equip de professionals d’aquests dos centres: Es composa de tretze treballadors/es socials, cinc 
educadors/res socials, un psicòleg, una advocadessa o advocat, quatre administratius/ves i dos 
responsables de direcció que corresponen a cada un d’aquests centres. Indica que han facilitat a tots els 
grups un informe que és molt més extens de lo que ell explicarà ja que en la seva exposició es centrarà en 
les dades de l’any 2016: l’atenció social bàsica a persones i famílies que s’han atès en aquests centres de 
serveis socials.  

 En referencia al quadre que mostra el total de població del Districte i les persones que en tenen un 
expedient d’atenció obert, exposa les dades següents: van ser 7.947 persones que representen un 9,73% 
de la població, i destaca que aquest percentatge augmenta fins al 29,50% quan es tracta de persones de 65 
anys i més. També destaca una dada que considera significativa i menys esperada, corresponent a la 
població de 0 a 14 anys atesa que és d’un 4,22%, que encara que es tracta d’una quantitat petita, considera 
que no deixa de ser significativa. Respecte a la dada anteriorment esmenada, explica que la majoria de 
demandes d’ aquest col·lectiu és bàsicament en temes de beques menjador i això denota les necessitats i la 
pobresa infantil que, tot i estar vivint en el marc d’una societat d’un cert benestar, haurien de ser capaços de 
millorar i avançar en aquests aspectes. Entorn al servei d’Àpats en Companyia, el regidor explica que hi ha 
35 places mensuals al Districte de les Corts (140 places quatre mesos), que estan al 99% cobertes i no hi 
ha llista d’espera. En referencia a persones usuàries ateses al SAD, que generalment sol·liciten serveis 
d’atenció domiciliari (atenció personal, neteja a la llar i/o àpats a domicili), el regidor exposa que l’any 2016 
es van atendre 756 persones, un 1,75% més que a l’any anterior i, en referència a l’atenció a llars, es varen 
atendre 709 persones que va significar un increment del 0,57% respecte a l’any anterior. Entorn a aquestes 
ultimes dades, el senyor Agustí Colom dedueix que aquestes dades indiquen que una part important 
d’aquestes persones ateses són persones que viuen soles. Des del punt de vista del servei de 
teleassistència, el regidor informa que el nombre total de persones ateses ha estat de 3.751; en el servei 
d’atenció a persones amb dependència, des de l’any 2007 al 2016, han sigut ateses 2.520 persones, i en el 
serveis d’ajuts d’inclusió s’han atès 1.906 persones i han hagut unes despeses d’una mica més de mig milió 
d’euros en aquests serveis. En referencia a les dades de l’inici de l’any 2017, el regidor exposa també que, 
respecte a l’atenció a les persones amb dependència, en aquest primer trimestre, s’han iniciat 323 
expedients, dels quals s’han finalitzat 118; i respecte al servei d’ajuda domiciliària s’han fet 614 atencions 
personals i 372 atencions de neteja a la llar, i aclareix que aquests serveis d’atenció domiciliària podem 
incorporar els dos o només un dels dos serveis, motiu pel qual les xifres anteriors no sumen. Per finalitzar, 
explica que hi ha més dades als documents que els hi ha entregat, perquè els puguin consultar i assenyala 
que existeixen un conjunt de projectes que s’estan impulsant des de les oficines de Les Corts, com el 
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projecte “Radars” que a finals de l’any passat es va ampliar al barri de Les Corts, o altres que podreu 
consultar com el suport a cuidadors, “Sortim en companya” o la “Xarxa d’infància i adolescència”. 

El president Francisco Sierra dona la paraula el conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino inicia la seva intervenció dirigint-se al regidor per dir-li que les dades de serveis 
socials perden contrast presentades en un Ple i en sis minuts, ja que considera que no és la millor forma de 
valorar-les. A continuació demana que els hi agradaria tornar a la presentació tal i com es va fer a l’inici del 
mandat que permetia fer preguntes a la directora territorial de forma tranquil·la. Tot seguit, afirma que els hi 
interessa sobre tot el projecte de “Suport a cuidadores” i assenyala que sempre són dones, i opina que 
només tretze participants és molt poc representatiu de la situació de les persones cuidadores del Districte 
de les Corts i pregunta també entorn a aquest tema, com s’ha arribat a elles. El conseller explica que el 19 
d’abril l’Associació Esclat de persones amb paràlisi cerebral va fer públic un conveni de col·laboració amb 
una empresa per millorar la qualitat de vida i el temps de descans de les seves persones cuidadores, i 
respecte a aquest assumpte recorda que al Ple es va aprovar el seu reconeixement públic, i considera que 
l’equip de govern té una oportunitat per millorar els sistemes de cura de les cuidadores i pensar una activitat 
de sensibilització i visibilitat per a elles pel proper dia 4 de novembre, el dia internacional. 

El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana per part d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana, en primer lloc, agraeix que se’ls hi tornin a enviar els informes, ja que va haver 
un impàs en el qual no se’ls havia enviat i que han hagut de revisar les dades corrents i des d’un power 
point, i considera que és de rebut que els grups municipals tinguin la informació de forma que els hi 
permetin fer les valoracions necessàries d’aquestes dades. Respecte al que s’ha comentat a nivell de 
polítiques socials, el conseller opina que és evident que l’acció comunitària és bàsica, i aprofita per agrair a 
totes les entitats i persones que en el seu dia a dia ajuden i realitzen tasques que permeten detectar 
situacions de vulnerabilitat, com per exemple el projecte “Radars” que treballa per evitar la solitud de les 
persones grans, i poder detectar situacions complicades d’identificar si no fos per l’acció comunitària, ja que 
a vegades aquesta detecció se li escapa a l’Administració. En aquest aspecte, el senyor Jordi Castellana 
opina que existeix un debat que va molt més enllà del document presentat, que gira entorn al valor del 
treball de cuidadors no remunerat, que es fa molts cops a dintre de les famílies i que de forma majoritària és 
fet per dones. Així doncs, conclou que tota la feina que es faci en aquest sentit és poca i que  s’ha de seguir 
treballant i es suma a les propostes que s’han fet. Tot seguit exposa una qüestió que considera important en 
relació a les condicions laborals dels treballadors en serveis socials: segons dades del Departament 
d’Estadística del propi Ajuntament, si es divideixen els àmbits laborals en els disset subsectors econòmics, 
es pot observar que l’últim lloc en el rànquing en salaris i mitjans és Hosteleria i el penúltim serveis socials.  
Explica a continuació que els salaris mitjans de serveis socials a Barcelona són de 17.420 € anuals, 21.193 
pels homes i 15.843 per les dones. Respecte a aquesta informació, comenta que si aquests són els salaris 
mitjans i els mínims són molt baixos i opina que això té a veure amb la externalitzacions de serveis com el 
de teleassistència que actualment gestionen en part ACS, Sacyr i altres empreses que segons el conseller 
estan vinculades a la corrupció màxima a l’estat espanyol. A continuació, i més concretament entorn a 
l’informe, demana que es torni a realitzar la sessió prèvia amb la directora de serveis socials, que explica 
que era on es podia debatre tranquil·lament, i no en un plenari en el que solen tenir cinc o tres minuts per 
explicar-ho tot. Per acabar, exposa que l’informe que els hi han entregat només inclou dades d’assistència i 
considera que s’hauria d’incloure també dades de llistes d’espera, si hi ha desnonaments o no al Districte de 
les Corts, dades sobre atenció dels serveis socials a escoles i instituts, dades sobre la feina feta en matèria 
de violència masclista o dades de pobresa energètica, entorn a les quals apunta que l’Ajuntament de 
Barcelona encara no ha incoat cap expedient sancionador quan a la ciutat de Sabadell ja n’han incoat 18 i a 
la Generalitat de Catalunya 108, en virtut de la Llei del parlament sobre pobresa energètica, llei que creu 
que els agradaria que no existís. En resum, demanen un informe molt més exhaustiu i que els hi permeti 
valorar més enllà d’algunes dades la globalitat de com s’estan executant totes aquestes polítiques a nivell 
de Districte de les Corts, que considera que són bàsiques per garantir un benestar a la societat. 

El president Francisco Sierra dona la paraula la consellera Míriam Casanova per part del PP. 
 
En primer lloc, la consellera Míriam Casanova agraeix al regidor la presentació de l’informe de serveis 
socials del 2016 després de reiterades peticions en aquest sentit per part dels grups de l’oposició, entre ells 
el PP. Tot seguit, exposa que l’informe que els hi han facilitat de l’any 2016, no conté dades molt 
significatives quant a les necessitats socials i l’ús dels serveis socials municipals, que sí estaven incloses en 
l’informe del 2015, com per exemple el nombre d’usuaris atesos en els centres de serveis socials, tant al 
centre del barri de Les Corts com al del barri de la Maternitat-Sant Ramon; el perfil de les persones usuàries 
del SAD (si es tracta de gent gran o de persones amb discapacitat); el nombre de persones sense sostre i 
els serveis d’atenció que se’ls hi ofereixen; el servei d’acolliment d’urgències a la vellesa; dades del 
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programa RESPIR; el nombre d’infants i joves atesos pels equips d’atenció a la infància i l’adolescència, o el 
nombre de sol·licituds d’arrelament i d’informes d’habitatge per part de persones immigrants. Totes 
aquestes dades estaven a l’informe de 2015 i ara a l’informe de 2016 no hi són, i per tant no poden fer cap 
anàlisi al respecte. I, entorn a les dades presentades del primer trimestre del 2017, explica que tampoc les 
poden comparar amb les dades del primer trimestre del 2016, perquè en el seu moment se’ls hi van facilitar 
les dades per quadrimestre. Pels motius anteriorment esmenats, la consellera reclama al regidor més 
transparència en l’informe de serveis socials per poder-ho analitzar amb més rigor i de forma més acurada. 
Recorda a continuació que el PP, des de l’inici de mandat, va demanar que aquest informe inclogués una 
sèrie de dades que consideren molt necessàries per fer una anàlisi més acurada: nombre d’usuaris atesos 
als centres de serveis socials del Districte de les Corts comparat amb la mitjana; el temps d’espera dels 
usuaris en els centres de serveis socials en la primera, segona i següents visites; el nombre d’hores 
setmanals prestades pel SAD de mitjana i pel perfil d’usuaris; la llista d’espera per accedir a una plaça de 
residència pública per gent gran al Districte de les Corts i a la ciutat de Barcelona; el nombre dels menjadors 
socials i el nombre de sol·licituds presentades i aprovades per obtenir una targeta rosa de mobilitat. 
Respecte a totes aquestes dades, que afirma que no hi eren ni a l’informe del 2015 ni tampoc a l’informe del 
2016, considera que haurien d’estar incloses, i per això demanen que els propers informes continguin 
aquestes dades i que aquests sempre tinguin la mateixa estructura per poder comparar la informació. Per 
tant, afirma que no han pogut fer una anàlisi amb rigor però sí que hi ha dades que permeten afirmar que cal 
enfortir amb més recursos la política social del Districte de les Corts, ja que el nombre de persones ateses 
en els centres de serveis socials ha augmentat en quasi 500 persones en el 2016, un 7% més, pel que 
dedueix que segueixen havent marcades desigualtats socials. Respecte al programa “Àpats en companya”, 
molt important per a la gent gran que està sola i que té autonomia per sortir al carrer, se’ls ha comentat que 
en el 2016 es van oferir el mateix nombre de places que al 2015 quan a l’informe del 2015 se’ls va dir que hi 
havia llista d’espera de cinc persones. Pel que fa als programes d’atenció grupal, fa referencia a diversos 
programes com el programa “Radars” per evitar l’aïllament de persones grans, que ha comentat també el 
conseller Jordi Castellana o el servei de “Suport de les persones cuidadores” de persones dependents, que 
també ha comentat el conseller Marc Faustino, atès el major envelliment al Districte. Conclou que els 
resultats s’han d’intensificar i han de beneficiar al major nombre de participants. 

 
El president dona la paraula al conseller Pau Guix per part de Cs. 
 
El conseller Pau Guix inicia la seva intervenció agraint al regidor que porti l’informe de serveis socials i que 
es dediqui un punt concret per poder donar-li més temps, i aprofita per recordar que per part seva també 
van comentar que per ells era important tornar a recuperar els informes de serveis socials, tal i com van 
demanar la major part dels grups, i per això estan contents de tenir-los. Afegeix entorn als informes, sense 
ser una crítica, que els hi agradaria que l’informe fos més clar, que tingués sempre la mateixa estructura, 
que s’unifiquessin els criteris per poder tenir elements comparadors ja sigui per trimestres, quadrimestres o 
anuals. També apunta que considera que quan es tracta de certes informacions, no només en serveis 
socials, costa molt de que les rebi la ciutadania, no només els grups polítics, atenent a la Llei de 
transparència del Parlament de Catalunya que obliga a fer-ho. Respecte a les dades de l’informe, comenta 
que tal i com han dit altres grups, troba a faltar la informació referent a les llistes d’espera. Van haver de fer 
una pregunta directament per saber aquesta informació i se’ls hi va respondre al mes de setembre de 2016 
al barri de Les Corts hi havia una llista d’espera de 17,38 dies de mitjana i a la Maternitat 9,59. Respecte a 
aquestes dades, el conseller comenta que hi ha moltes desigualtats amb la resta de la ciutat de Barcelona, 
ja que afirma que a Ciutat Meridiana hi havien 56,25 dies d’espera en aquelles mateixes dates. Amb tota 
aquestes dades, el conseller conclou que, actualment, si no tornen a preguntar concretament dels dades, no 
poden comprovar aquestes informacions i per això opina que s’haurien d’unificar els criteris. A continuació 
exposa que segons el seu punt de vista, no haurien d’haver ni criteris ni temps d’espera tan diferents, ja que 
si comparem els 9,59 dies d’alguns barris amb els 56,25 dies d’altres barris, ens trobem amb una diferencia 
molt gran. Recorda tot seguit, que el seu grup va presentar a la Comissió de Serveis Socials d’11 de gener 
de 2017, una proposició perquè es prenguessin mesures concretes que haurien de recolzar tots els partits 
polítics de tot el consistori, ja que opina que  els serveis socials és un camp en el que tots els partits han 
d’apostar perquè funcioni, i perquè aquests serveis realment funcionin quan ho necessiti la ciutadania.  

També recorda que l’equip de govern va presentar un projecte anomenat “Impulsem” que consistia en un 
procés de reflexió i acció sobre l’atenció social bàsica dels centres de serveis socials. Respecte a aquest 
projecte, el conseller comenta que encara estaven esperant una mesura de govern i unes previsions de la 
durada del projecte (un any o més), de la inversió que es va determinar en aquell moment d’1.700.000 €, i 
d’altres aspectes relacionats, i expressa també que els hi agradaria que totes aquestes informacions fossin 
clares i unificades, i que cada any poguessin disposar dels mateixos recursos, ja que es molt difícil valorar 
els serveis socials si no s’aporten explicacions a les accions i no hi ha avaluacions dels serveis ni tampoc 
valoracions dels professionals que estan fent aquesta atenció. Tot seguit, fa menció a diversos programes 
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que considera molt importants com “Àpat en Companyia” que aconsegueixen que la gent es desplaci al local 
a fer l’àpat perquè es pugui socialitzar, el programa “Radars” per detectar gent gran que poden caure en la 
solitud i els problemes que comporta, el programa “Sortim amb companyia” i el de “Suport a les persones 
cuidadores”.  I per acabar,  ofereix la total col·laboració del seu grup de cara a que serveis socials funcioni, i 
demana també que es recuperin les trobades que es feien amb la directora de serveis socials del Districte 
de les Corts per poder comentar més a fons i tenir un criteri més clar a l’hora de parlar d’aquestes coses 
després del plenari, tal i com han comentat altres consellers. 

 
El president dona la paraula al conseller Eric Manzano per part de GMD.  
 
En primer lloc agraeix al regidor la presentació de l’informe però considera està molt mancat de claredat i 
que dona molt poca facilitat d’entesa a la resta de grups polítics.  A continuació, exposa que han trobat a 
faltar dades com la de serveis d’atenció i tractament a persones sense sostre, dades de l’OPAI (l’Oficina 
d’Atenció del Pla d’Assentaments Irregulars), dades del servei d’acolliment i urgències a la vellesa (el 
SAUV), del programa “Respir”, les dades dels equips d’atenció a la infància i adolescència, les de serveis de 
gestió de conflictes i altres similars. Respecte al format de l’informe, comenta que han trobat a faltar 
especificitat, com per exemple que les dades vinguin acompanyades de la seva variació interanual, perquè 
la resta de consellers i la ciutadania puguin analitzar-les millor. També opina que en anys anteriors les 
dades eren més complertes, i posa com a exemple que durant el mandat passat totes les dades venien 
acompanyades d’un desglossament per barris i assegura que d’aquesta manera podíem saber quants 
usuaris tenia cada servei i en quin lloc, informació que considera que també és molt important. Com a 
conclusió, declara que l’informe que se’ls hi ha lliurat, s’ha entregat tard i exempta d’aquesta tipologia de 
dades, factors que opina que provoquen que la resta de grups difícilment puguin fer un seguiment de l’estat 
social del Districte.  

 
El president obre el torn de contrarèpliques. Dona en primer lloc la paraula al regidor, senyor Agustí Colom i 
li anuncia que disposa d’un minut i vint segons. 
 
El regidor Agustí Colom agraeix els comentaris de tots el consellers i indica que la seva voluntat és de 
donar-li una periodicitat a aquest informe. Explica que, a partir d’ara, mantindrà una estructura similar, de 
forma que les dades siguin comparables. Respecte als comentaris de poder comparar-les amb anys 
anteriors, afirma que aquestes dades apareixen pràcticament en tots els camps amb el nom de ”any 
anterior”. En resposta a diversos comentaris entorn a l’espai on es presenten els informes de serveis 
socials, el regidor opina que era més convenient a la Comissió Consultiva, ja que considera que és on hi ha 
més temps, on es pot discutir amb més tranquil·litat i participar més. Tot i així, indica que en diverses 
sessions se  li ha anat reclamant de forma constant de que anés al Plenari, on hi ha una junta de portaveus 
que distribueix el temps i on es podria haver demanat destinar més temps a aquest assumpte. Per tant, 
s’hauran de decidir. Opina que no té cap sentit fer el mateix debat en el Plenari i a la Comissió. 

El president dona la paraula per a la contrarèplica al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino considera que no és el mateix fer una valoració tècnica d’un informe que una 
valoració política. La sol·licitud que han fet quasi tots els grups de reunir-se amb la directora territorial 
perquè expliqui la situació, es per tenir una valoració molt més detallada i que després en el Plenari el 
regidor doni la seva valoració política, que és diferent. Es mostra totalment a favor de posar-se d’acord en 
com fer l’informe de serveis socials ja sigui en Comissió Consultiva, en Plenari o de la forma en què 
entenguin tots els grups municipals que s’hauria de fer. Per acabar i perquè no quedi difós entre tanta 
informació, ressalta de nou el tema de les persones cuidadores, ja que per a la CUP és un tema en el que 
estan molt sensibilitzats, i torna a demanar si el dia 4 de novembre podran tenir alguna activitat per 
sensibilitzar i visualitzar aquesta situació al Districte de les Corts. 

El president Francisco Sierra dona la paraula per la contrarèplica al conseller Jordi Castellana del grup 
d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana explica que el seu grup ja havia fet la petició de que es tornés a enviar l’informe 
per escrit com es feia. Tot seguit saluda a la directora de serveis socials i li comenta que trobava molt 
interessant la presentació que els hi feia perquè podíem parlar calmadament de les dades i fer una valoració 
tècnica i fer preguntes que qualsevol responsable polític no sabria respondre, i afegeix que també és 
interessant que al Plenari es pugui fer l’apunt polític analitzant les dades. Opina que les preguntes que li 
facin a la directora de serveis socials de Les Corts no seran les mateixes que facin a un responsable polític. 
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El president dona la paraula aper la contrarèplica a la consellera Míriam Casanova per part del PP i l’informa 
que disposa de 21 segons. 
 
La consellera Míriam Casanova recalca que la reunió que van tenir amb la directora de serveis socials, va 
facilitar, en el seu moment, molta informació de totes les dades que ha mencionat en la seva intervenció. Si 
no les va portar en la mateixa reunió, hi havia la predisposició per poder-les oferir.  

El president dona la paraula per la contrarèplica al conseller Pau Guix per par de Cs i li anuncia que disposa 
de 22 segons. 
 
El conseller Pau Guix comenta que sí que estaria molt bé fer aquesta valoració tècnica amb la responsable i 
després al plenari fer la valoració política i informar a la ciutadania. 

  
El president dona la paraula per fer la contrarèplica al conseller Eric Manzano per part de GMD. 
 
El conseller Eric Manzano únicament s’afegeix a la petició dels altres grups polítics de la petició de valoració 
de la reunió amb la directora de serveis socials.  

El president presenta el següent punt de l’ordre del dia que és l’informe del regidor del Districte de les Corts 
i dona la paraula al regidor Agustí Colom. 

d)  Informe del regidor del Districte. 
 

El regidor Agustí Colom inicia la seva intervenció dedicant uns minuts a algunes de les activitats que s’han 
realitzat darrerament al Districte: per la proximitat en la data, comença per la Diada de Sant Jordi, una 
jornada que considera molt important per a la ciutat i a més a més pel fet de que al Districte de les Corts ja 
porta consolidada una sisena Fira de Sant Jordi. Aquesta fira que es realitza a l’avinguda Diagonal. Explica 
que és un espai en el qual les entitats i comerços que hi participen es poden donar a conèixer, poden 
realitzar activitats, i poden vendre roses, llibres i altres elements sota el paraigües d’un mateix eslògan que 
aquest any era “Sant Jordi és amor”. El regidor opina que des del Districte de les Corts es fa molt bona feina 
amb aquesta fira ja que és una de les activitats que cohesionen el Districte i donen la oportunitat a les 
entitats a donar a conèixer la seva activitat.  

En segon lloc, el regidor també fa esment a l’acte que es va celebrar segons l’acord del Plenari i de la 
ponència del nomenclàtor, de dedicar un carrer a la senyora Elisabeth Eidenbenz, i recorda als assistents 
que entorn a aquest acte es complia l’aniversari de la tasca que va realitzar la homenatjada, que va ajudar i 
millorar la vida de molts nens i nenes que van ser refugiats que fugien del franquisme, en el moment de la 
victòria del franquisme; després d’haver lluitat de forma activa a favor de la república o altres només per la 
por de ser represaliats i que van ser internats en un camp de concentració en unes condicions infames per 
un govern francès. Molts dels nens i nenes van sobreviure gràcies a la seva activitat, i per aquest motiu el 
regidor opina que mereixia que la ciutat de Barcelona, en representació del conjunt del país, li reconegués la 
seva tasca. L’acte en el que es va batejar i posar aquest nom al carrer de la Maternitat,  i explica que va ser 
molt emotiu i que va assistir un dels nens nascuts gràcies a l’activitat de l’homenatjada anomenat Sergi 
Barba. 

El regidor explica la importància de l’activitat que es va realitzar en forma d’Audiència Pública amb nois i 
noies del Districte de les Corts, es va celebrar a partir d’una primera exposició i d’un treball previ que 
portaven fent en les escoles, van estar reflexionant sobre el tema dels refugiats, del paper que han de jugar 
les ciutats com Barcelona que volen acollir, les dificultats per poder-ho fer i aquells que no ho possibiliten i 
també el fenomen que provoca aquesta necessitat de fugir de l’espai per sobreviure. Per tancar aquest 
tema, el regidor comenta que considera que aquest tipus d’activitats son molt adients perquè els nens i 
nenes reflexionin, i adquireixin un criteri propi.  

Tot seguit i com a dada de caràcter més administratiu, el regidor informa que ha finalitzat la campanya de 
subvencions 2017 a la qual s’han adjudicat al Districte de les Corts 179.327,50 € repartits en un total de 110 
projectes. Afegeix com a informació addicional, que les temàtiques que han generat una major demanda i 
per tant, les que han estat més subvencionades, són cultura, persones amb discapacitat, esports, educació, 
adolescència i joventut i associacionisme.  

La següent qüestió que el regidor comenta pel gran debat que s’ha generat entorn al tema i perquè pot oferir 
diverses dades és la matriculació del curs escolar. Exposa que encara falta per celebrar una taula de 
negociació amb les AMPA el dia 11 de maig i el consell escolar els dies 15 i 18 de maig i que fins llavors no 
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es donaran les dades oficials, el regidor vol avançar les dades que té. Respecte a les places de P3 afirma 
que s’han ofert 327 places públiques i 475 places concertades, i respecte a les places demandades s’han 
sol·licitat 333 places públiques i 460 places concertades, pel que conclou que una vegada més hi ha hagut 
una major demanda en l’escola pública respecte a les places ofertades. Assenyala a continuació  que si 
comparem aquestes dades respecte a l’any anterior pel que fa a les places públiques, l’any passat s’oferien 
un total de 300, i per tant s’han ofert en aquest cas 27 places més. Completa aquest anàlisis exposant que 
si no s’hagués fet el treball i l’esforç per poder oferir aquestes 27 places més, estarien buscant lloc per 
incorporar 33 places d’escola pública i s’hauria d’estar parlant de a quina escola li toca un “bolet”, i de com 
es reparteix la resta de places. El regidor considera que aquestes xifres donen la raó a aquells que van ser 
previsors i es van avançar a buscar solucions amb  caràcter definitiu i permet donar una satisfacció a allò 
que la societat demanda: més escola pública i escola pública de qualitat.  

El següent tema que comenta es en referencia al treball que s’està fent al voltant de la comissió tècnica de 
seguiment de la superilla. Explica que s’han encarregat diversos treballs per estudiar com aplicar els petits 
canvis a la mobilitat interna per assegurar que aquesta sigui bàsicament un àmbit de pas per veïns i 
comerciants de la zona. Afirma que els afectats ja tenen la còpia de l’estudi de mobilitat amb els documents 
del plenari, i la implantació dels canvis que es faran efectius en un any, quan s’hagin acabat les obres 
d’adequació que queden per executar, al carrer Regent Mediata, al carrer Comte Güell i al carrer Benavent, 
per peatonalitzar el carrer Conxita Supervia.  

Respecte al tema d’anar dignificant i democratitzant l’espai públic, el regidor anuncia que ja és una realitat  
la dinamització de manera provisional de l’espai interior de Colònia Castells. Explica que aquest és un espai 
en el que es volia tenir una dignificació amb un treball de participació amb les entitats del barri, i que en 
aquest cas s’ha fet amb la participació de l’associació de veïns, la plataforma d’entitats juvenils i un conjunt 
d’entitats  que es poden consultar, i gràcies al seu treball exposa que es portarà a terme la creació d’un hort 
urbà, un àgora, un espai polivalent i una zona esportiva lliure que permetrà que sigui un espai d’ús públic i 
comunitari gestionat per part de les entitats.  

Tot seguit informa que el dia anterior al present van tenir la segona reunió de la taula de seguiment de 
convivència als entorns del Barça, que és una nova iniciativa d’aquest mandat creada per resoldre la 
demanda dels veïns i veïnes alhora d’atendre les necessitats per millorar la convivència al voltant del Camp 
Nou. El regidor exposa que aquesta era una tasca pendent que s’havia de treballar amb la implicació del 
Futbol Club Barcelona i opina que el “Espai Barça”  ha de ser un espai que ajudi a millorar les dificultats que 
es generen tant siguin de mobilitat com de convivència, abans de que aquest “Espai Barça” estigui finalitzat 
tal com es va comprometre el regidor. Explica també que per part del govern, ja havien tingut reunions 
prèvies amb els serveis de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra per començar a tractar aquest 
assumpte, comenta que a la reunió es varen reunir a més a més d’aquests, diversos col·lectius veïnals del 
barri representants de TMB, l’òrgan de mobilitat, representants d’altres estaments i del Futbol Club 
Barcelona i exposa que es van generar una sèrie de suggeriments i van emergir diversos conflictes, 
inquietuds i comentaris que van ser recollits i han de permetre millorar aquest espai i aconseguir que tenir 
un equip com aquest al Districte de les Corts no vagi en detriment del benestar dels veïns i veïnes.  

Respecte al  tema de la preocupació per les situacions d’incivisme que habitualment sorgeix sobre tot a les 
Audiències Públiques, el regidor anuncia tal com va fer al Consell de barri que s’ha iniciat un projecte pilot 
en una sèrie de barris de Barcelona, i el Districte de les Corts és un dels que hi participa, que consisteix en 
una campanya de sensibilització sobre civisme i neteja. Recorda que en el Consell de Barri van parlar de la 
campanya inicial que es centra en el tema d’excrements de gossos, en la que no sols es fa una activitat de 
sensibilització, sinó que és una campanya que va molt més enllà ja que ajuda a detectar quines són les 
situacions que es produeixen, i això permet poder millorar els serveis de neteja i corregir i prevenir també les 
situacions d’incivisme. 

Una altra campanya que comenta que preocupa habitualment al conjunt del plenari i especialment al 
Districte de les Corts, és la situació comercial i la necessitat d’abordar de forma general temes de 
dinamització. Comenta que fa alguns dies es poden veure en alguns carrers les persianes d’alguns 
establiments pintades amb icones que reconeixen o que fan referència a l’establiment en concret, acció que 
forma part d’unes campanyes generals, com també el llibret que es va presentar per reivindicar els 
comerços que tenen una singularitat i una presència de fa molts anys al Districte de les Corts. Per tancar 
aquest punt, exposa que també s’està treballant en campanyes de dinamització particulars i concretes en 
aquells espais que o bé estan més degradats o tenen més potencialitat per poder-los desenvolupar, com per 
exemple l’entorn del centre comercial de l’Illa on hi hauríem de tenir capacitat per aprofitar els fluxos de la 
gent que entra  al centre comercial i generar aquest dinamisme al seu entorn.  

Informa a tots els presents que el Districte de les Corts conjuntament amb la regidora i la comissionada de 
diversitat sexual, organitzarà i acollirà els actes centrals de la propera Diada Internacional contra 
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l’LGTBIfòbia que se celebrarà el 17 de maig de 2017. Completa la informació afegint que en els propers dies 
faran públic quin és el programa d’activitats i per acabar anima a tots els presents a assistir-hi A aquest 
acte.  

I com a últim punt de l’informe, parla d’una de les qüestions que han plantejat com a regidoria que consisteix 
no sols treballar temes nous, sinó també millorar les condicions del Districte de les Corts en general i aquells 
temes que estan pendents de resoldre (que molts d’ells són urbanístics amb una llarga trajectòria), que es 
compromet a seguir anar resolent, encarant i desenvolupant. En aquest sentit, n’assenyala tres per la seva 
significació: El primer projecte que assenyala és el de  el “Espai Barça”, entorn al que comenta que han 
mantingut diverses reunions dels diversos tallers al voltant de la configuració i de la comissió ampliada. En 
segon lloc, fa un apunt també de la situació de l’espai Europa-Anglesola i comenta que estan tramitant les 
jurídiques complementàries al promotor per poder, de forma ja definitiva, concretar els reallotjaments i les 
indemnitzacions a les persones afectades, i que això permeti realitzar la urbanització de l’espai, de la zona 
verda pública. I, respecte a la Colònia Castells, explica que també estan treballant de forma fefaent per 
aconseguir que vagi avançant de forma decidida la taxació conjunta, i poder efectuar el reallotjaments i les 
dinamitzacions en els terminis establerts. Informa també que, en els propers dies o setmanes, anunciaran la 
data de les visites als pisos per part dels afectats.  

El president Francisco Sierra dona la paraula al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino comença la seva intervenció parlant, en primer lloc, dels temes d’educació. Es 
dirigeix al regidor i li exposa que estan esperant la convocatòria del Consell Escolar monogràfic de la 
preinscripció, i li comenta que el fet de que doni les dades agrupades no esquiva que estan pendents 
d’aquesta convocatòria per poder tenir les dades de cada escola pública i concertada i valorar-les, ja que no 
els quadren. El conseller explica que a l’escola Anglesola hi ha 24 preinscripcions sobre 40 places, i es 
pregunta per què obrir l’escola Anglesola. Comenta que també estan pendents de la memòria de la 
subcomissió de garanties d’admissió de l’any passat que afirma que s’ha tornat a convocar i de la que 
recorda que l’única resposta que tenen és que estiguin atents a la web del Consorci d’Educació de 
Barcelona, resposta que considera que resulta poc pràctica.  
Respecte a l’Audiència Pública dels nens i nenes de l’escola Santa Teresa de Lisieux i de ,l’escola del 
Sagrat Cor de Sant Ramon Nonat, el conseller explica que es va assabentar pel Twitter i es pregunta per 
què els grups municipals no estaven convidats, per què no van rebre una convocatòria específica dient que 
hi havia aquesta Audiència Pública i per què només hi havia escoles concertades i no hi havia cap escoles 
públiques. 
 
Entorn al tema de l’urbanisme als voltants del Camp Nou, comenta que s’han reunit amb el Futbol Club 
Barcelona per exposar els punts que consideren rellevants tenir en compte: una activitat econòmica 
sostenible en la que no hi hagin hotels, la modificació del pla general metropolità del “Espai Barça” que ajudi 
a que el PERI Danubi es tiri endavant i es facin els equipaments necessaris, i sobre tot el tema de la millora 
de la mobilitat de la línia L9 de metro i dels autobusos. Informa que la setmana vinent tenen la convocatòria 
de la nova sessió de debat i demana que no es tanqui el procés de forma accelerada i que es doni suficient 
temps perquè tothom pugui parlar. 
 
També fa referencia a la Colònia Castells i exposa que s’ha trobat un correu cinc minuts abans del plenari 
convocant-lo per la comissió de seguiment de la Colònia Castells de la setmana vinent i per aquest motiu es 
dirigeix al senyor Toni Coll per insinuar que és un termini bastant ajustat i que estaran atents a les novetats i 
al calendari que hi ha sobre la taula per fer el procés de reallotjament.  
 
A continuació el conseller pregunta per l’hotel del bisbat al que el regidor no ha fet referència i espera poder 
saber alguna informació addicional a través de la pregunta que està prevista realitzar en el mateix plenari 
per part del conseller Jordi Castellana entorn a can Capellanets i espera que si hi ha hagut algun canvi es 
pugui fer una comissió de treball amb tots els grups municipals per fer un seguiment d’un espai del barri tan 
sensible com és el nucli històric. 
 
Per últim comenta del tema de la superilla que en el passat ple se’ls hi va convocar a la reunió de la 
superilla que havia de ser el 30 d’abril , i després de preguntar diverses vegades per la celebració d’aquesta 
reunió, afirma que finalment el dia abans se li va dir que els grups municipals no formen part del grup motor 
de la superilla, i respecte a aquest assumpte reclama que si se sabia amb antelació, es podria haver dit 
abans. 
 
El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana per part d’ERC. 
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El conseller Jordi Castellana comença la seva intervenció amb el tema de la matriculació i el mapa escolar 
del districte i recorda que al ple extraordinari  van dir que deixarien de criticar l’actuació que havia hagut 
anteriorment, encara que considerin que hi havia bastants coses que no s’havien fet correctament, i 
passaven a ser propositius i a aprofitar els canvis que es plantejaven en el mapa escolar del Districte de les 
Corts, per plantejar idees per millorar l’educació pública al Districte. En conseqüència, afirma que ells 
segueixen apostant i seran molt insistents defensant la idea de l’institut escola, perquè creuen a més a més 
de ser un projecte factible en els nous espais previstos (sumant l’espai d’Anglesola i l’espai actual de 
l’escola Ausiàs March) que compleix totes les consideracions d’espais que s’han de tenir en compte, és 
tracta d’un projecte innovador al Districte de les Corts que suposaria una millora per l’educació pública, i que 
permetria que un infant als 3 anys pugui tenir el mateix projecte educatiu fins als 18 anys. Afegeix respecte 
a aquest projecte que a l’escola concertada és habitual aquest sistema com a mínim fins a quart d’ESO i 
que en l’escola pública passa a pocs llocs, tot i que cada cop s’aplica més, i opina que dona un plus de 
qualitat a la educació pública a les Corts. 
 
Respecte al consell, el conseller opina que hauria de ser de comerç i turisme però que agafa la 
nomenclatura de ciutat que és d’economia i hisenda, que es va celebrar el dia anterior al del present plenari, 
valora positivament els projectes que s’han engegat a nivell de comerç de proximitat, concretament el 
projecte a l’entorn de l’illa i el projecte a Sant Ramon-Maternitat, perquè opina que el problema de la 
desertització comercial del Districte de les Corts és un problema important i greu en algunes zones, i que 
s’ha d’entomar i per això garantitza que intentaran aportar totes les idees com van fer en el seu moment 
presentant una proposició en la que van demanar que es vinculés comerç i turisme, per aprofitar el turisme 
per donar vida al comerç de proximitat del Districte de les Corts i fomentar l’associacionisme comercial, que 
segons la opinió del conseller, garanteix que hagi un comerç de proximitat fort i que pugui tirar endavant.  
També comenta en relació a el “Espai Barça”, que mantenen el que van expressar en el prec que van 
presentar a l’any 2015, que en línies generals opinaven que el projecte que s’ha presentat els hi sembla bé 
perquè creuen que millora substancialment la situació actual que descriu com un espai tancat que talla el 
Districte de les Corts en dues parts, i  per això opina que el fet d’obrir l’espai i guanyar espai públic els hi 
agrada. Per tancar aquest punt, declara que seguiran insistint en el prec que vam presentar i es va acceptar, 
que demanaven que tota aquesta reforma permeti guanyar un equipament d’ús públic, que segueixen 
esperant que es concreti, que pugui fer servir tots els veïns i veïnes del Districte de les Corts. 
 
Tot seguit exposa un punt del que expressa que no estan tant contents que és en la implementació de la 
cinquena fase de la xarxa ortogonal. Explica que referent a aquets punt també van presentar un prec al 
plenari comentant tres qüestions:  
 
La proposta de treure el pas de la línia V5 del carrer Joan Güell, que creu que, a banda de tots els 
problemes que suposarà amb la càrrega i descàrrega dels comerciants i el carril bici que opina que no està 
ben plantejat en aquest carrer, s’implantarà igualment i considera que serà un caos important, amb l’afegit 
que considera que aquest és el principal carrer comercial del Districte de les Corts i un dels principals 
carrers comercials de la zona oest de la ciutat amb l’excepció del carrer de Sants.  
 
La iniciativa que van presentar de mantenir la línia H10, perquè arribés com a mínim al carrer Badal, que 
tampoc creu que es respectarà i acabarà finalment a la Plaça de Sants. 
 
I l’únic punt que sembla que si s’implantarà segons ha consultat a l’informe de mesura de govern, de 
mantenir el doble sentit de Travessera de Les Corts i així no generar un espai sense circulació d’autobusos 
en sentit Besòs, des de l’avinguda Diagonal fins a l’avinguda Madrid, d’un kilòmetre i pico entre parada i 
parada, que considera molt excessiu.  
 
Respecte a la superilla, comenta que no pot fer una valoració d’aquest tema  perquè han trobat la memòria 
valorada i l’estudi de mobilitat de les actuacions de millora en relació quan ha arribat al ple. Assegura que 
quan s’ho puguin mirar faran la valoració, i afegeix una reivindicació i diu que la primera superilla que es va 
fer a Barcelona, que afirma que va ser la Vila de Gràcia, que la va impulsar el Ricard Martínez que era 
regidor d’Esquerra i per això estan molt a favor del projecte de superilles implementat d’una manera que 
generi espai públic i no generi problemes com ha passat en altres bandes de la ciutat.  
Del pla d’equipaments, recorda que segueixen esperant també més informacions i que van dir que al mes 
de maig es presentarien en els consells de barri, així que declara que queden pendents de veure què es 
presenta i quina feina s’ha fet.  
 
En referencia al projecte del carrer Anglesola, opina que cal accelerar el procés, ja que en una pregunta que 
van fer per escrit van respondre que al setembre el solar on ha d’anar el nou equipament educatiu, ja estaria 
buit, i al novembre seria recepcionat per la Generalitat de Catalunya i expressa que desitjant que es 
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compleixi aquest calendari, tot i que segons les seves observacions es declaren bastant escèptics en aquest 
sentit.  
 
Respecte al projecte de Colònia Castells valora positivament la dinamització de l’espai que es proposa, de 
l’espai que hi ha,, i es suma al comentari de que rebre un correu a les 18,53 quan comença el ple a les 19 té 
un punt de, sorprenent. 
 
I per últim, declara que el tema de l’hotel del bisbat el tractarà en el torn de les preguntes. 
  
El president dona la paraula a la consellera Míriam Casanova per part del PP. 
 
La consellera Míriam Casanova agraeix al regidor la presentació de l’informe, seguidament desenvolupa 
una sèrie de temes. Primerament comenta que els principals projectes urbanístics al districte estan 
paralitzats; i que hi ha un nombre destacat de casos d’obres il·legals al districte, i això els preocupa i molt; 
els hagués agradat que s’hagués mencionat la necessitat del sobrecost en la construcció de la biblioteca del 
districte al carrer Comtes de Bell-Lloc; no hi ha cap previsió de nous equipaments públics en el districte; 
total opacitat en relació als problemes, matriculació, les solucions, que reclamen les escoles públiques en el 
districte; i tampoc s’ha mencionat cap actuació per combatre el fenomen dels okupes aquí a Les Corts. En 
relació als principals projectes urbanístics, explica per què consideren que estan paralitzats. A la Colònia 
Castells ja fa un any que està acabat l’edifici de reallotjament del carrer Entença i encara no han començat a 
reallotjar-se les famílies que tenen dret; i vol saber per què no s’inicia la construcció del nou edifici de 
reallotjament, quan a més a més ha d’anar ubicat en una finca municipal al passatge del Carme. En quan al 
projecte Europa-Anglesola comenta que no s’ha informat sobre quins són finalment els drets de 
reallotjament de les famílies afectades, com tampoc  la situació de la farmàcia del carrer Numància per 
permetre la reurbanització. En quan al pla Danubi no s’ha dit res. Respecte a l’espai Barça agraeix al govern 
del districte que ha organitzat tota una sèrie de sessions de debat i de treball sobre el projecte de l’espai 
Barça, però en cara no es veu cap compromís per part del govern de la ciutat, del districte, per cobrir 
necessitats que tenen els veïns d’aquella zona del voltant; de fet crec que com a mínim en aquests darrers 
plenaris, no sé si al començament del mandat també ho va fer Ciutadans, però son l’únic grup de l’oposició 
que fa propostes en aquest consell plenari en relació al projecte de l’espai Barça; en el plenari anterior ja 
van portar un prec i avui ho tornen a fer; demana al govern del districte  el compromís de que una part dels 
ingressos públics que s’obtindran de l’espai Barça, es destinin a cobrir les necessitats dels veïns d’aquella 
zona. Obres il·legals, considera un fet molt greu, que grans institucions tant públiques com privades hagin 
fet obres de forma il·legal sense el permís municipal en edificis, alguns molt emblemàtics, del districte; es 
refereix principalment a les obres que va fer el futbol club Barcelona a la masia o també el departament de 
salut de la Generalitat en l’edifici corresponent del recinte de la Maternitat, com també d’una gran empresa 
en els antics talleres García al carrer Mejía Lequerica. I també vol saber si en el cas de les obres que s’han 
començat a la finca de Galileu amb Remei, també es tracta d’obres il·legals perquè hi ha algun problema al 
voltant d’aquestes obres. A més també troba molt breu que s’hagin conegut aquestes obres il·legals per les 
denúncies que han fet els veïns, perquè això fa pensar que si les entitats de veïns no ho haguessin 
denunciat, potser no s’hagués sabut que s’estaven fent aquestes obres en el districte; considera que el 
govern ha de prendre més mesures d’inspecció per evitar noves obres il·legals. Respecte al sobrecost de la 
biblioteca del districte espera que el regidor faci alguna explicació al respecte, perquè quan s’acabava l’obra 
ha calgut reforçar l’estructura i s’ha destinat un milió d’euros més, just el límit legal permès. En quant a la 
previsió de nous equipaments públics, diu que com en el parlament resulta que l’equivalent al grup 
demòcrata, Esquerra Republicana i la CUP han votat en contra de les esmenes per iniciar tant la residència 
de gent gran com també l’IES Anglesola, i per tant pregunta al govern del districte com és que estan 
disposats a pagar a la Generalitat cinquanta milions d’euros per avançar la línia de metro, la línia 9, també 
s’ha gastat un milió d’euros ja pel tramvia i té previst gastar més de cent milions, i en canvi no vol avançar 
diners a la Generalitat a canvi del reconeixement de deute corresponent, per començar ja a construir la 
residència de gent gran al carrer Benavent com l’IES Anglesola, que ara a més a més s’ha perdut la 
ubicació, igual que la futura residència de persones amb discapacitat psíquica que havia d’anar al carrer 
Benavent. També vol saber què està passant amb el pavelló cuina del recinte de la Maternitat, quin ús tindrà 
i quin calendari de posada en marxa, i torna a demanar l’accés a les actes de la comissió de la diputació 
amb l’ajuntament. En quant a les escoles públiques no vol tornar a dir el que ja han dit els companys 
anteriors, i tornar a demanar quines actuacions s’han fet o es preveuen fer per cadascuna de les escoles; 
l’escola Itaca se n’han fet, i que n’hi ha previstes també per l’escola Barcelona, però vol el detall del 
concepte de les actuacions i l’import, i també el tema de les dades de matriculació per escola. En quant al 
fenomen dels okupes a Les Corts: vol que el regidor doni resposta al que ja es va preguntar en el ple i 
després per escrit, i és quantes ocupacions d’immobles hi ha al districte per cadascun dels anys 2015, 2016 
i 2017, i què està fent per frenar aquest fenomen en alça. En quant a la mobilitat l’hagués agradat que el 
regidor hagués informat de què finalment no es modificarà el trajecte de l’H8 i per tant es donarà cobertura 
al servei, tant als veïns de Travessera de Les Corts com al voltant. En quant a l’informe de la mobilitat de la 
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superilla de la Maternitat explica que s’ha facilitat avui, però l’havien demanat per escrit el 12 d’abril, 
considera que hagués estat un detall que els ho haguessin facilitat abans.  
 
El president Francisco Sierra dona la paraula ara el conseller Pau Guix per part de Cs. 
 
El conseller Pau Guix diu inicialment de forma literal: “Muchas gracias señor presidente. Antes que nada 
queremos, desde nuestro grupo municipal en estos momentos tan duros para el pueblo de Venezuela en el 
cual la democracia está en peligro, y que tanta gente está sufriendo, darle nuestro completo apoyo”. Tot 
seguit comença a plantejar els diversos punts que vol tractar. Primerament en referència al tema dels 
autobusos, valora positivament que la línia H8 es mantingui per Travessera de Les Corts, però valora 
negativament que estigui previst encara que la línia V5 baixi pel carrer Joan Güell amb tots els 
inconvenients que suposa, i que a més s’ha comentat en diversos espais com el consell plenari, en 
comissions, en les reunions de mobilitat, etc. Afegeix que opinen que la implantació de la nova xarxa 
ortogonal amb el temps serà una molt bona aposta, més eficient, que donarà més servei i més cobertura, 
però considera que  mentre no s’implanti definitivament, suposarà un problema al Districte de les Corts 
perquè es farà amb els mateixos mitjans que hi ha actualment (mateix personal i mateix número 
d’autobusos), perquè en el procés desapareixen quatre línies, i perquè la línia D30 que ha de donar servei a 
la Diagonal mentre no es faci el tramvia no hi serà a temps, informació que reclama que no ha donat el 
regidor en el seu informe. 
 
Respecte al tema de la residència Benavent, exposa que no saben que més dir al respecte perquè segueixi 
endavant i fa broma dient que es jubilarà i encara no estarà construïda. Comenta també que aquesta és una 
situació que no es pot perllongar tant de temps, perquè és una necessitat del Districte de les Corts i 
considera  que ja no només en cal una sinó quatre, i que en el pla d’equipaments hauria d’estar previst 
perquè, tal com s’ha vist a l’informe de serveis socials, la major part d’assistència era a persones majors de 
65 anys i per tant es dedueix que la població està envellint. Explica que altres grups han presentat iniciatives 
al respecte a l’atenció de gent gran indicant les dades de les persones majors de 65 anys, que exposa que 
és un 25% dels habitants del Districte de les Corts, pel que insisteix en que  les residències s’han de fer 
aviat, que no sap quina és la solució perquè es desbloquegi el problema al parlament i planteja que potser la 
solució és que el Districte inverteixi en aquest projecte i apliqui els mateixos paràmetres per a tot (o avança 
els diners per a tot o per a res).  
 
De la residència de gent amb discapacitat intel·lectual confirma que saben que és una iniciativa privada però 
opina que des del Districte de les Cort s’ha d’impulsar i de donar el major suport i ajut. Explica que abans hi 
havia una sèrie de gent que pensava donar suport en aquesta construcció però segons considera el 
conseller amb la crisi, i el pas del temps s’ha anat refredant, per que assegura que el finançament per 
aquesta residència ha caigut molt, segons els va explicar la persona responsable del projecte. 
 
Demana també, poder tenir més informació sobre el sobrecost de la biblioteca de Comtes de Bell-Lloc i dels 
motius exactes pels que s’ha generat aquest sobrecost.  
 
Del Pla Danubi del que van proposar una iniciativa en el consell plenari, demana informació ja que assegura 
que aquesta iniciativa és de fa dos plenaris, i afegeix que els agradaria que es posés en marxa aviat, perquè 
hi ha una situació que s’hauria de solucionar respecta a edificis que no estan en un estat gaire bo i perquè 
suposa nous equipaments públics. Opina per tancar aquest punt que no creuen que sigui el Futbol Club 
Barcelona qui ha d’assumir el cost del pla Danubi; que és una responsabilitat municipal.  
 
Respecte a l’estudi de mobilitat de la superilla, confirma que l’ha  rebut avui, i es compromet a mirar-se’l  i a 
comentar-lo en el proper plenari, però recorda  que un altre grup municipal va presentar dues vegades 
iniciatives que van votar com a govern a favor i després en contra, perquè es tornessin a obrir els grups de 
treball amb la intenció de que no passes el que ha passat a la superilla del Poblenou. 
 
Del tema que s’ha comentat de la taula de seguiment de convivència amb el Futbol Club Barcelona, declara 
que els hi sembla bé i que han presentat dues iniciatives al respecte, però assegura que els polítics no 
tenen coneixement ni del contingut, ni de quan es fa ni de qui participa, i que se n’assabenten per alguns 
veïns o entitats veïnals que assisteixen i considera que aquestes és una informació que haurien d’estar a 
l’abast de tothom i que s’hauria de poder assistir a les reunions.  
 
Referint-se al tema de la neteja i l’incivisme als espais públics, declara que està completament d’acord i que  
diversos grups han presentat iniciatives en aquest Districte perquè s’acabés aquest problema d’incivisme, i 
assegura que el govern actual no les ha tingut en compte i que inclús ha votat en contra de precs sobre 
l’incivisme. 
 



 

20 
 

En referència a les campanyes de dinamització comercial dels entorns del centre comercial de l’Illa, opina 
que li sembla una bona iniciativa, però que com ha dit el conseller Jordi Castellana, cal aplicar-les a tot el 
districte, perquè considera que hi ha problema de desertització comercial i anuncia que també presentaran 
una iniciativa per millorar la situació a la zona de  Sant Ramon-Maternitat en aquest plenari. 
  
Dels temes d’urbanisme de la Colònia Castells i d’Europa-Anglesola, opina que són dues ferides que estan 
obertes al cor del Districte de les Corts i que s’han de tancar quant abans possible.  
 
El president dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego per part de GMD. 

 
La consellera Lídia Gàllego reconeix la feina que s’ha fet i que els actes festius de la Diada de Sant Jordi i 
del nomenclàtor van ser macos i emotius. Pel que fa a l’Audiència Pública d’infants comenta que se 
n’alegren de que aquesta iniciativa continuï i constata que tampoc se’ls va convidar i reclama que els hi 
hagués agradat assabentar-se.  

Respecte a l’acte que s’ha celebrat de la inauguració de l’espai expositiu, reclama que tampoc han rebut 
una invitació formal i que els hi agradaria participar-hi obertament.  

Respecte al tema de les escoles, agraeix la presentació de les dades, però demana la opció de tenir-les 
més desglossades i aprofundides per poder-les valorar millor, i també demana informació de les millores 
que s’hagin fet als centres educatius i la calendarització que hi hagi de les que encara no s’han fet i estan 
previstes, ja que aquestes accions estan relacionades amb el prec que van fer al plenari extraordinari que 
considera que ha de servir per seguir endavant amb les actuacions, encara que recorda que el govern va dir 
que no pensava complir algun punt en el que no hi estava d’acord, malgrat els vots (eren dotze a tres). 

De l’estudi de la superilla, explica que va ser el seu grup qui va presentar dues proposicions i recorda que a 
la primera el govern del Districte de les Corts van votar a favor i a la segona en contra i declara que per això 
s’han sorprès de trobar l’estudi de mobilitat del perímetre de la superilla, però els hi agraeix perquè declara 
que la voluntat era que això tirés endavant. Per acabar amb aquest punt, vol fer constar que opinen que una 
superilla és molt més que l’àmbit de mobilitat i considera que avarca molts àmbits que construeixen un pla 
integral per un perímetre determinat, i per això recalca que no s’han de centrar només en mobilitat perquè 
sinó creu que corren el risc d’acabar com a Poblenou i que la mobilitat no pot ser l’única branca que es 
treballi sinó que ha d’anar  paral·lelament amb altres temes que inclou en el projecte. 

La consellera valora positivament la iniciativa de la campanya de civisme perquè recorda que havien fet 
propostes per millorar i treballar aquest tema, i assegura que tenia la impressió que el govern del Districte 
de les Corts ho refugia, i considera aquesta iniciativa un pas endavant. 

En referència a la dinamització comercial, també valora positivament el que s’està fent, ja que segons la 
seva opinió tots comparteixen la idea de que el comerç és una part fonamental dels barris del Districte de 
les Corts i anima a que en el proper plenari es pugui parlar de l’entorn del Mirall de Pedralbes i del de Sant 
Ramon, per poder debatre els temes i de forma ràpida anar al dia.  

Considera que el regidor ha presentat un avanç del projecte Espai Barça, i desitja que amb totes les 
sessions de treball que s’estan fent ben aviat sigui una realitat que beneficiï a tothom i també que sigui bona 
pels veïns en tots els sentits.  

Insisteix en referència a la Colònia Castells en la idea de que estan anant lents encara que el regidor 
consideri el contrari i que algunes fases del projecte estan endarrerides. 

I de la resta dels projectes urbanístics, entén que no hi ha molt de temps per a fer les intervencions però 
encara i així opina la informació que hi ha és molt justa, tant d’Europa-Anglesola com del pla Danubi del que 
no tenen ni calendaris, ni requisits. En resum, conclou que falta força informació perquè es pugui avançar en 
el debat i en la finalització d’aquests projectes. 

La consellera pregunta pel futur monument de la presó de dones de Les Corts, que el regidor va esmentar 
en el darrer plenari ordinari, del que afirma que no tenen ni les bases del concurs ni les característiques que 
tindrà.  

També demana informació del reinici de l’activitat de l’ateneu i de la futura inauguració de la biblioteca de 
districte, tenint en compte el tema del sobrecost que pensa que pot tenir un impacte a l’hora de la data 
d’obertura i inauguració de la biblioteca, informació que considera  prou important com perquè se’ls hi doni.  
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I per últim, també sol·licita informació en referència a l’anomenat hotel del bisbat, ja que el regidor no ha 
donat cap explicació del tema, omissió que considera justificada perquè hi ha una pregunta del company 
d’ERC. Anuncia que en el moment de la pregunta donaran la seva opinió, però que igualment no li ha 
agradat assabentar-se pels veïns o per la premsa i que ha faltat una mica de diàleg, d’informació i de poder 
compartir per trobar solucions també amb els grups. 

El president Francisco Sierra dona la paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom anuncia que anirà responent tema a tema. En primer lloc recorda que hi haurà un 
consell escolar el 15 o el 18 (no sap la data exacta), i demana que no es jugui a la rumorologia. Del tema del 
bisbat, explica que els veïns estan assabentats ja que ha tingut una reunió amb ells i declara que no s’ha 
desentès del tema. La llicència és reglada i han arribat a un acord que permet rebaixar les condicions 
inicials. El regidor reconeix que en aquesta situació els veïns estan insatisfets, però l’entitat que és privada 
té uns drets (que es van donar en un mandat anterior), i que li atorgaven més poder de decisió dels què els 
corresponien. Resumeix el tema dient que  han aconseguit revertir una part del tracte, però que per evitar 
que això es consolidi amb una fractura social, han seguit treballant amb discreció per poder anar avançant, i 
assegura que quan se li ha preguntat pel tema sempre ha respost per tant no tolera que li diguin que han 
hagut d’assabentar-ser per la premsa o pels veïns, i més quan ha donat aquesta informació a una regidora 
d’un dels grups que ara sol·licitaven informació i assegura que li va donar.  

Responent a la consellera Míriam Casanova, el regidor li diu que les obres que es van fer a l’edifici de la 
Maternitat o a la Masia del Futbol Club Barcelona  ja s’han resolt i es van aturar. 

Dels projectes que la consellera ha mencionat que estan aturats, el regidor diu que no estan aturats que li 
agradaria que anessin més ràpid però assegura que estan avançant a un ritme correcte i que sinó 
estiguessin a sobre d’ells, anirien més lents i aprofita per recordar que aquests projectes se’ls van trobar, 
que qui ha estat governant els quatre anys anteriors podia haver avançat més, com per exemple en el cas 
de la Colònia Castells. 

Respecte a la problemàtica que presenten de les obres il·legals, planteja que tindríem més inspectors si no 
existís una llei de l’estat que des de fa deu anys no permet renovar les plantilles d’inspectors o 
d’administratius, i demana que siguin conseqüents. De totes formes, explica que la seva funció és que quan 
es detecta una obra il·legal,  sigui perquè s’assabenten personalment, perquè el veí que viu al davant que 
és el que primer ho veu i fa la denúncia, o sigui per una inspecció de la guàrdia urbana, es revisa i si no 
s’adequa a la normativa s’atura sense distinció.  

Sobre la residència de la Generalitat, assegura que van fer en cada moment el que calia, i inclús van instar 
al seu grup parlamentari perquè portés una esmena per la creació de la residència, que insisteix que era 
l’únic que podien fer en aquell moment i no va ser aprovada perquè el govern juntament amb un altre grup 
no van tirar-ho endavant. El regidor comenta que una residència no és sols un edifici, és una competència 
que s’ha de desenvolupar, i que si la Generalitat no està disposada no es pot desenvolupar, i més amb 
l’incapacitat financera que porta clamant des de fa tres anys. 

El regidor ha parlat amb la directora de serveis social i hauran de parlar amb la consellera, per veure si 
aquesta situació pot anar avançant, i que també es compromet a seguir parlant amb la regidora de serveis 
socials i seguir insistint 

Per acabar i en relació al tema de la Colònia Castells, insisteix que des del primer moment estan a sobre 
dels avanços i que cada procés requereix un temps. Afegeix que van fer un calendari que reflexa que a 
finals d’estiu es produiria el reallotjament, i afirma que en l’actualitat s’estan complint les dates d’aquest 
calendari. 

 
El president dona la paraula al conseller Marc Faustino de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino comenta que si hi ha dates i dades no hi ha rumorologia i afirma que si abans del 
15 o el 18 té les dades s’acabarà la rumorologia, perquè considera que fer un consell escolar en el qual no 
hagin tingut temps d’analitzar les dades d’aquesta preinscripció és fer un consell escolar amb mala 
participació. I torna a preguntar un dubte sobre del tema de la superilla, ja que no li ha quedat clar si al grup 
motor, participaran els grups municipals o no. El conseller opina que haurien de poder participar perquè és 
un tema important per estar al cas i que preocupa molt al Districte de les Corts , i més concretament al barri 
de Sant Ramon - La Maternitat. 
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El president anuncia que al grup d’ERC  ha esgotat el temps en la seva intervenció anterior. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula a la consellera Míriam Casanova per part del PP i comenta 
que només disposa de 16 segons. 

La consellera fa una frase de cloenda i diu que l’informe del regidor al seu entendre consisteix una primera 
intervenció en una agenda d’activitats i en una segona intervenció en donar culpes, a l’estat, a la 
Generalitat, a tothom, a tothom, menys assumir la responsabilitat i fer la feina ben feta.  

El president dona la paraula al conseller Pau Guix per part de Cs. 
 
El conseller Pau Guix comenta que hi ha temes que porten molt de temps a l’espera i que són molt 
importants pel benestar de la gent com la residència Benavent, i reclama que és un tema que s’ha de lluitar 
a cada taula bilateral perquè insisteix que aquesta residencia és molt necessària en el Districte de les Corts. 

Del tema d’educació apunta que es parlarà en el seguiment de proposició, però no vol deixar de dir-li que 
les places de l’oferta de l’any passat no eren 300, sinó que aquesta era l’oferta inicial del curs passat, i 
aclareix que l’oferta final va ser de 325 places gracies al “bolet”, per tant no s’han augmentat les 33 places 
que s’ha dit. 

El president dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego per part de GMD. 
 
La consellera Lídia Gàllego es dirigeix al regidor i comenta que després de dos anys de govern, considera 
irresponsable i immadur tirar les culpes al govern anterior i li recorda que aquesta opció de treure’s la 
responsabilitat de sobre cansa i avorreix, i declara que els ciutadans no s’ho mereixen, perquè a més 
assegura que només parla del mandat de fa 4 anys i mai dels 32 anys de govern socialista i d’iniciativa, i 
conclou que no ha respost al que se li preguntava i no està governant pel conjunt de la societat.  

 
C. PART DECISÒRIA 

 
C.1  Propostes d’acord 
 

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

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

El president Francisco Sierra dona pas al següent punt de l’ordre del dia que és la part decisòria, i explica 
que hi ha una primera proposta d’acord que és aprovar la designació dels candidats del Districte de les 
Corts, per optar a les medalles d’honor de la ciutat de Barcelona.  

El regidor explica que la proposta de medalla d’honor és per la plataforma infantil i juvenil de Les Corts i la 
casa de Cantabria a Barcelona. Els motius pels quals hi ha aquesta proposta són respecte a la plataforma 
infantil i juvenil de Les Corts, que va néixer l’any 2002 amb la idea d’agrupar la totalitat o el màxim nombre 
d’entitats, col·lectius, associacions i joves del districte de Les Corts. El principal objectiu és sumar recursos, 
iniciatives, projectes, i en definitiva dinamitzar el barri i el districte; la plataforma també ha volgut al llarg 
d’aquests anys crear un marc idoni per realitzar activitats més enllà de les seves pròpies associacions, 
mitjançant un compromís social i la reivindicació. Aquesta plataforma ha coordinat entitats tant de caràcter 
polític, social i cultural, per treballar tots conjuntament en aquests temes que els afecten, i obtenir una major 
participació en l’activitat pública del districte. La cultura popular és un dels eixos comuns de la majoria de les 
entitats de la plataforma i s’entén que és una prioritat en el desenvolupament del dia a dia al barri; a través 
de la cultura popular les entitats han proposat una alternativa a l’oci elitista i fora de l’abast de les classes 
populars, i reivindiquen les característiques geosocials que les uneixen; així doncs la cultura popular és en 
l’espai públic l’oci, la tradició i la participació, i és present de forma important. Per altra banda aquesta 
plataforma, la plataforma infantil i juvenil de Les Corts, va néixer també amb la necessitat de fer un districte 
de tots i de totes, així com per fomentar l’economia alternativa, el petit comerç local, la cultura de l’intercanvi, 
la solidaritat, el treball en xarxa o alternatives d’habitatge. Conseqüentment els joves defensen un barri 
popular on les organitzacions veïnals treballin per una intervenció pública en el mercat de l’habitatge i el sòl, 
que reguli els preus doni alternatives al model urbanístic actual, que asseguri el dret de l’habitatge de forma 
que en definitiva es defensi un barri sense elits i que eviti el camí cap a un procés de gentrificació, un barri 
per tant que sigui per totes i tots els veïns. La plataforma infantil i juvenil en la seva relació habitual, ha 
treballat i entès una relació habitual amb l’administració i amb la seva feina institucional es basa en utilitzar 
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aquest espai també com una eina de pressió i difusió de les necessitats i lluites. La segona proposta, fa 
referència a la casa de Cantabria a Barcelona, és una associació d’àmbit estatal i sense ànim de lucre, 
integrada per persones originàries de la comunitat autònoma de Cantàbria, tot i que avui també acull a 
persones de diversos orígens. L’associació fomenta i divulga entre els seus socis la cultura càntabra 
mitjançant activitats com conferències, publicacions, butlletins, classes, excursions, certàmens artístics i 
literaris, corals i balls regionals de Cantàbria; fomenta també l’intercanvi cultural, espiritual i material entre 
Cantàbria i la resta dels pobles de l’estat espanyol i en especial en aquest cas amb Catalunya, Barcelona i 
Les Corts. La història de la casa de Cantabria es remunta a l’any 46, quan un conjunt de veïns i veïnes 
provinents de Cantàbria es van ajuntar en una modesta bolera improvisada a Montjuïc, sent aquest l’embrió 
de l’actual associació a Barcelona que es va gestar dos anys després, en l’any 48, amb la signatura dels 
estatuts fundacionals. Dos anys després i amb totes les autoritzacions oficials es va fundar la gran penya 
esportiva bolística de Cantabria, que va tenir la seva seu al carrer Parlament primer, i al carrer Còrsega 
després en 35 anys, i finalment es van traslladar a la seva actual localització al carrer Sor Eulalia de Anzizu 
on es va fundar com a casa regional, i per tant és una entitat també del nostre districte. 

El President agraeix al regidor Agustí Colom la seva intervenció i dona la paraula als grups municipals, els 
recorda que s’han de posicionar i votar les propostes.  

Abans i en primer lloc cedeix la paraula a la senyora Monica Vidal com a representant de l’entitat de la 
Plataforma juvenil i infantil de les Corts. 

La senyora Mònica Vidal agraeix que s’hagi pensat en la Plataforma i la feina que fan. Feina que afirma que 
no seria possible si no fos per aquelles persones que la van iniciar i per aquelles que han invertit ganes i 
esforços en tots els seus anys d’existència i sobretot per aquelles persones que l’han liderat durant aquest 
temps, i apunta que a la sala hi ha uns quants exemples. Fa esment del jovent de Barcelona, que tot i que 
tenen manca d’oportunitats laborals, d’emancipació i de futur digne en aquest sistema capitalista i patriarcal, 
treballen dia a dia a través de les associacions i col·lectius de joves per la transformació social, per una 
educació alternativa i per una cultura viva. Acaba dient que aquest reconeixement no recau sobre la 
plataforma sinó que recau sobre les persones que la fan dia a dia i de les entitats que en són representades, 
però també de les entitats del Districte de les Corts que fan un barri actiu, i de tots els moviments 
associatius liderats per joves de Barcelona. 

El president dona la paraula al conseller Marc Faustino del grup municipal de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino felicita a ambdues entitats. Expressa que com a  fundador de la Plataforma se 
sent orgullós del reconeixement que farà la ciutat. Manifesta que la plataforma ja funcionava abans del 
2002, l’any 1999, mitjançant l’Oriol Canals, que sempre va buscar que els joves de tot el barri fessin pinya, 
primer com a dinamitzador i posteriorment com director del casal de joves. Recorda que va coincidir a la 
plataforma amb els consellers Carlos Hornero i Jordi Castellana. Per últim desitja molts d’èxits a la 
plataforma infantil i juvenil i proposa un llarg futur per aquesta entitat. 

El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana d’ERC 
 
El conseller Jordi Castellana agraeix i inicia el torn de paraula indicant el seu vot en favor de les dues 
propostes. Parla de la plataforma infantil i juvenil ja que no té prou coneixement de l’entitat casa de 
Cantabria, a la qual felicita per la feina que fan. Centra el seu discurs envers a la plataforma i explica que li 
ha agafat el relleu en el torn de paraula al conseller Faustino igual que anys enrere li va agafar el relleu a la 
Junta de la Plataforma infantil i juvenil, indica que l’entitat ha estat una escola per entendre, per parlar amb 
gent molt diversa (tabalers, diables, monitors, caps d’esplais i de caus, entitats polítiques). Agraeix la tasca 
feta per la plataforma i diu que aquesta ha contribuït a que estimi una mica més el barri, i descriu que van 
ser una colla de joves que intentaven seguir el llegat de gent com el Marc Faustino, Pablo Bonat, l’Ester 
Cármenes, el Quim Perelló, el Manel Grifoll, l’Oriol Piera, el Joan Pujol i l’Oriol Canals de qui comenta és 
citació obligatòria en aquest cas. Per finalitzar diu que van fer tot el que  van poder, amb poques eines, amb 
moltes ganes, i diu que fa goig veure la plataforma en l’actualitat amb totes les entitats i persones que hi 
participen, sent una escola de participació, de ciutadania, de barri, de reivindicació, de feina i també de 
responsabilitat. El conseller posa com exemple que quan el districte va decidir que no es faria la mostra 
d’entitats qui va agafar l’impuls i va decidir que en aquest barri se seguia fent mostra d’entitats, o en la festa 
major amb les activitats culturals, etc. va ser plataforma. Per tant reitera les felicitacions a totes les entitats i 
a tota la gent que està tirant del carro de la plataforma, i espera que per molts anys se segueixi despertant 
consciències i inquietuds del Districte de les Corts. 

El president cedeix la paraula al conseller Xavier Cañigueral per part del PP 
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El conseller Xavier Cañigueral agraeix el seu torn de paraula i felicita a les dues entitats seleccionades i 
remarca que farà una menció especial a la casa de Cantabria i al seu president, Jesús Ángel Diego, present 
a la sala, amb qui té una relació de fa anys. Dona l’enhorabona també a la junta i a cadascun dels membres 
de la Casa Cantabria per haver apropat la nostra terra i a la nostra ciutat aquella meravellosa terra i la seva 
cultura. El conseller manifesta que ha tingut oportunitat de compartir celebracions, tornejos, àpats i recalca 
l’orgull que tenen de la seva terra i l’estimació que tenen de la nostra. Agraeix l’apropament al barri, les 
ganes de treballar pel districte i ho exemplifica anomenant les participacions que han tingut amb l’associació 
de veïns de Pedralbes. Els dona l’enhorabona i els motiva a seguir treballant com fins al moment. 

El president Francisco Sierra atorga la paraula al conseller Pau Guix de Cs. 
 
El conseller Pau Guix felicita a les dues entitats per la medalla i afirma que votaran a favor de les dues 
propostes. Tot seguit diu: “Y bien, la casa de Cantabria he de decirle que las casas regionales cumplen una 
función muy importante dentro de nuestra ciudad como en los otros sitios que también están, que es 
mantener una ligazón emocional con el lugar de origen y con el resto de los pueblos de España, que creo 
que enriquece y es muy positiva para la sociedad en la cual se desarrolla. Nosotros siempre hemos estado 
a favor de que las casas regionales tengan los recursos que muchas veces desde las administraciones no 
se les da; queremos aprovechar la medalla para recordar a las administraciones que no se olviden de las 
casas regionales, que su trabajo es muy importante, y aquí en el distrito tenemos la casa de Cantabria, no 
hay más casas regionales, ojalá hubieran más aquí en el distrito pero sólo tenemos una y estamos muy 
contentos de que esté la casa de Cantabria por, bueno, todo lo que se ha explicado ya, no lo voy a repetir, 
pero evidentemente la función que cumple es muy importante y la junta que está ahora nombrada hace 
poquitos meses para un periodo de cuatro años, esperemos que siga haciendo su actividad y colaborando 
con la actividad del distrito, y que siga teniendo la presencia que tiene. Felicidades.” 

El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero per part del PSC 
 
El conseller Carlos Hornero comenta que aquest és un moment inclús màgic que es produeix una vegada a 
l’any, que és posar en valor i el reconeixement a persones o entitats, en aquest cas aquest any són dues 
entitats que representen al districte de les Corts, i que a partir d’aquesta votació, es posa en valor també a 
nivell de ciutat. I és un honor però també és una gran responsabilitat, perquè hi ha moltíssimes entitats dins 
del districte que dia a dia també es deuen sentir reconegudes per la seva activitat diària al districte de les 
Corts. Dues entitats, plataforma infantil i juvenil de Les Corts i la casa de Cantabria. En relació a la 
plataforma, és un símbol de l’entitat de lluita juvenil de Les Corts; com han dit Mònica Vidal, i també Marc o 
Jordi, realment ho han dit tot, perquè va coincidir en la part inicial. A l’any 99 quan van començar les 
converses per passar d’un casal de joves a la plataforma infantil i juvenil, i recorda dues persones també 
que va ser en el seu moment el conseller de districte de joventut que es deia Luis Díez, i també el regidor 
molt enyorat en aquest districte que és Miquel Llongueras, que també va tenir molt clar des de l’inici la 
plataforma infantil i juvenil de Les Corts. I moltes persones que han passat pel casal i per la plataforma, i 
òbviament allà on estigui Oriol segur que també estarà orgullós d’aquest reconeixement, perquè també ha 
estat reconegut ell també a nivell de ciutat com a medalla d’honor, a títol lamentablement pòstum. I la casa 
de Cantabria amb la presència del president, de Jesús Ángel Diego, i també del secretari, de Jesús Ruiz; 
doncs la casa de Cantabria és un lloc potser menys conegut  per la ciutadania, però que té una gran activitat 
cultural i sobre tot també esportiva. El conseller Carlos Hornero com a conseller d’esport posa en valor el 
torneig de ciutat de Barcelona de bolo palma, que se celebra des de l’any 1978 i que coincideix 
pràcticament amb les festes majors del districte de Les Corts. L’inici de la casa de Cantabria  va ser a través 
de la peña bolística de Cantabria a Barcelona, ja que aquest va ser l’embrió de la casa de Cantabria. Felicita 
a les dues entitats designades, agraeix la feina realitzada fins ara i sobre tot demana continuïtat a les dues 
entitats. Que la plataforma continuï i que faci reflexionar en tots els moments de la seva activitat. I vota a 
favor d’ambdues entitats. 

Per tancar, el president dona la paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom agraeix el torn de paraula al president. Argumenta que com a Barcelona en comú 
dona suport a les dues entitats i vota a favor, que ambdues son mereixedores de la medalla d’honor, 
aprofita per saludar a la representant de la plataforma Mònica Vidal i al president de la casa Cantabria al 
senyor Jesús Àngel Diego. Agraeix el posicionament unànime de tots els grups polítics i creu que és bo que 
surti una proposta unànime des del districte, que sigui capaç de fer propostes conjuntes ja que les dues 
entitats, cada una des del seu perfil i cada una des de els seus orígens, fan i representen això, la unió de 
gent que uns, els joves per mantenir aquest esperit reivindicatiu que permet millorar el dia a dia del barri i 
també avançar sense estancaments en el conformisme ni en la perpetuació de les situacions que cal 
millorar, que no tan sols lluiten pel barri sinó també en el barri. Pel que fa a la casa de Cantabria explica que 
és una representant i una expressió del paper d’integració de persones que en el seu moment van venir de 



 

25 
 

fora però que també reivindiquen els seus orígens, i per tant també són capaços de preservar allò que els fa 
propis però també que treballen per aconseguir que la nostra ciutat també millori el dia a dia. Considera que 
totes dues entitats han fet mèrits suficients i que totes dues ajuden a que aquest Districte de les Corts cada 
dia sigui una mica millor. 

Amb el vot favorable de tots els grups, el president declara aprovada la proposta d’acord següent: 
PROPOSAR I APROVAR PER UNANIMITAT la designació dels dos candidats del Districte de les Corts per 
optar a les Medalles d’honor 2017 de Barcelona: Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts i la  Casa de 
Cantabria a Barcelona. 

Passa al següent punt de l’ordre del dia que és informar respecte a un nou reglament de participació 
ciutadana, i té la paraula el senyor Antoni Coll per exposar el tema. 

  
2.INFORMAR sobre el projecte normatiu Reglament de Participació Ciutadana. 

 
El president dona la paraula al conseller Antoni Coll. 
 
El conseller Antoni Coll comenta que van tractar el tema en una comissió consultiva fa un parell de dies o 
tres, on es va explicar de manera exhaustiva les normatives; el document s’ha treballant com a grup, s’ha fet 
tot un treball previ a nivell participatiu, a nivell de ciutat, per tal d’estudiar i de valorar, de treballar, de 
compartir quina ha de ser la normativa que es vol millorar respecte a la d’ara que és del 86 i que calia 
superar. Tenint en compte tot el que s’ha treballat, sol·licita que s’informi positivament en aquest moment, 
d’inici del procés d’exposició pública que ara comença, i que des del districte el que sí que es farà és 
treballar amb totes les entitats del districte per tal de que aquesta normativa la coneguin, es farà una sessió 
específica el dia 30 de maig, i es convidarà a totes i cadascuna de les entitats en un consell ciutadà ampliat 
per tal de que fins al dia 22 de juliol es puguin presentar esmenes, es puguin treballar i les entitats tinguin 
temps de presentar les al·legacions pertinents a la normativa. Vol conèixer el posicionament dels grups al 
respecte, i a partir d’aquí després si cal contestarà els dubtes que puguin haver. 

El president agraeix la participació del conseller Antoni Coll, i cedeix la paraula al conseller Marc Faustino 
de la CUP 
 
El conseller Marc Faustino explica que es posiciona al costat del consell d’associacions de ciutat, i creu que 
la nova normativa no permet l’exercici de la democràcia directa i limita la sobirania popular, deixant la 
convocatòria i aprovació de les iniciatives ciutadanes a consideració dels representants electes i no del propi 
subjecte polític d’on emana: del poble. Aquest fet demostra un cop més que sense un ruptura en 
l’ordenament jurídic actual no és possible avançar cap a una democràcia plena. Cal trencar amb les 
cadenes del 1978 per recuperar la sobirania política i el poder popular per decidir-ho tot. En aquest sentit 
com a grup municipal no impediran un debat sobre la nova normativa de participació i s’abstindran, però vol 
deixar palès que el seu abast democratitzador és insuficient davant d’una societat que demana superar el 
model de govern representatiu. 

El president atorga la paraula al conseller Jordi Castellana d’ERC 
 
El conseller Jordi Castellana explica que el passat 19 d’abril ja es va fer l’aprovació inicial a la comissió 
pertinent de participació de l’ajuntament de Barcelona, i de fet encara hi ha dos mesos i mig per presentar 
al·legacions i van presentar les al·legacions pertinents. S’abstenen en aquesta votació perquè depèn de 
com acabi el resultat  ja valoraran si estan o no a favor dels canvis que es proposen. Igualment comenta 
que no es va prou enllà en la descentralització política; de fet es marca com a mínim legal només un consell 
de barri a l’any, i entén que la vinculació principal de la ciutadania és amb el seu barri, no amb el districte 
sinó amb el barri, que per tant  s’han d’empoderar els consells de barri, han de poder tenir capacitat 
d’incidència política atorgant-los la capacitat d’elevar temes als consells del plenari del districte, i s’ha de 
potenciar aquesta figura del consell de barri per poder assumir totes aquestes competències polítiques com 
a òrgan polític que ha d’esdevenir el consell de barri. Exposa que tampoc hi ha cap esment ni cap avanç 
respecte a l’elecció directa dels consellers de districte; pensa que els consellers els ha de votar la ciutadania 
i no els ha d’anomenar un president de grup municipal. Per fomentar els barris, també creu que les 
consultes ciutadanes han de poder ser d’àmbit de barri, no només d’àmbit de districte que és com marca 
l’actual redactat de les normes reguladores de participació. I finalment en les consultes a la ciutadania ha de 
decidir, ha de ser consultada, i per això troba encertada la instauració del procés regular de consultes 
anuals que es planteja en el document. Com això és un procés de debat que encara hi ha dos mesos i mig 
per presentar al·legacions, diu que el seu grup s’absté, i farà arribar les al·legacions pertinents concretes 
per el seu debat 
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El president atorga la paraula al conseller Xavier Cañigueral del PP 
 
El conseller Xavier Cañigueral agraeix el torn de paraula al president. Explica que des del PP fa temps (des 
de l’anterior mandat) que defensen la necessitat de millorar els mecanismes i canals de participació a la 
ciutat amb quatre objectius: racionalitzar els òrgans de participació; clarificar el propòsit de cadascun 
d’aquests òrgans de participació; millorar l’accés dels ciutadans i fomentar la participació dels ciutadans en 
aquests òrgans, i sobre tot millorar el retorn als ciutadans de la seva acció en aquests òrgans de 
participació. Per això indica que han participat activament en el grup impulsor d’aquesta reforma del 
reglament que avui es presenta; consideren que el text va en la bona direcció, té aspectes positius ja que 
ofereix flexibilitat a l’hora de crear òrgans de participació, i estableix de manera detallada aspectes 
organitzatius i de funcionament dels diferents òrgans. No obstant això el grup del PP creu que és millorable i 
presentaran al·legacions ara que s’ha obert el període d’exposició pública. Però en concret comenta que hi 
ha tres temes que els  preocupen: primer, en el text es parla de que hi ha temes que no s’acceptaran que es 
tractin en processos de participació si es consideren que ofenen o que poden ser ofensius o que poden 
danyar els drets de determinats col·lectius o determinades persones, i personalment no li sembla bé; vol 
saber qui serà el responsable de decidir què és un tema ofensiu i per tant no apte per ser tractat, i creu que 
si això depèn del govern municipal poden haver certes arbitrarietats. Segon, lamenten l’intent del govern 
municipal de diluir l’audiència pública com a òrgan de participació ja que creuen és un òrgan molt útil, creu 
que s’ha demostrat aquí al districte durant els dos últims anys, i creuen que s’hauria de mantenir el seu 
estatus. També exigeixen que tant en els processos de participació com sobretot en les consultes 
ciutadanes s’estableix un llindar de legitimació, és a dir un nivell de participació, que assoleixi un nivell de 
participació per tal de que el resultat de la consulta o del procés participatiu fos validat, perquè si realment el 
que es vol és que els processos de participació siguin representatius s’ha de garantir que representin a la 
majoria dels ciutadans. Finalment, resumeix dient que valoren positivament el text, que  creuen que hi han 
coses a millorar, que esperen veure quins són els resultat de les al·legacions i conclou dient que s’abstenen  
en la votació.  

El president cedeix la paraula a la consellera Sonia Reina de Cs 
 
La consellera Sonia Reina pren la paraula i diu “Gracias presidente. Nuestro informe va a ser a favor. En el 
trámite en el que estamos entendemos que, ya lo han comentado los grupos anteriores, no estamos en un 
texto definitivo si no que queda todavía pendiente las enmiendas, enmiendas que ciudadanos participará, y 
de hecho ciudadanos lo lleva en el ADN del partido el tema de la participación; y no solamente eso, si no 
que está en el grupo impulsor y es el único grupo en el que , o sea, es el único grupo en el que hay un 
regidor en el que siempre ha estado en ese grupo impulsor del reglamento de participación. I nuestro 
compromiso en este momento entendemos que debe ser a favor porque tenemos el compromiso con la 
ciudadanía de que sea un reglamento con el mayor consenso posible, para que pueda aplicarse a la mayor 
celeridad y que esto nos lleve a que se reforme de una vez un reglamento que tenemos desde hace tiempo. 
Comentar solamente que el tema de la elección directa de los consellers hay un acuerdo para tratarlo con 
posterioridad y que sí lo que va a pedir ciudadanos expresamente –ya lo comentó en la comisión de 
presidencia y lo comentó el regidor de presidencia que es Paco Sierra que además es presidente de este 
consell- que es que lo que vamos a pedir es que exista, o sea, primero que haya un respeto a la legalidad, 
que no se vulnere ninguna normativa con este reglamento; que este reglamento tenga un retorno a la 
ciudadanía, es decir que lo que se acuerde en las consultas no suponga un vacío, que simplemente si se 
me permite la expresión, sea un postureo para decir que se le da una participación a la ciudadanía que 
luego no lleva a ninguna parte y no se lleva a ningún proyecto ni propuesta ni acción para llevarla a cabo; y 
que sean de competencias de ámbito municipal que son las competencias del ayuntamiento y que no se 
exceda en ellas, es decir, que no se pretenda tampoco a través del reglamento en base al respeto a la 
democracia representativa a través de un reglamento, saltarse lo que ha salido, el resultado que ha salido 
de unas elecciones; democracia representativa que es una d las fórmulas mejores de democracia, que le 
recuerdo al señor Faustino de la CUP que debería estudiar un poquito más el tema de la democracia, es 
muy curioso el concepto de democracia que tiene la CUP. El informe, bueno, favorable.” 

El president dona la paraula al conseller Cristian Sais del GMD 
 
El conseller Sais comença la seva intervenció dient que el seu grup s’abstindrà. Continua fent un recordatori 
de les diferents postures i voluntats de treball dels grups municipals  al 2013, envers  aquest  tema. Li retreu 
al regidor del districte, Agustí Colom, que no creu en el seu model de participació  ja que  en els últims anys 
les mesures aplicades en temes com el bicing, bus o tramvia  s’han pres de forma unilateral. El conseller 
comenta que encara que jurídicament el reglament està molt treballat, preocupa com l’aplicaran. Diu que el 
seu partit presentarà esmenes i que esperaran en aquests dos mesos i mig com queda. 
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El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero del PSC. 

El conseller Carlos Hornero en la seva intervenció expressa que el vot és favorable com a projecte inicial del 
reglament de participació ciutadana ja que com a part del govern és un projecte de govern. 

El president li dona de nou el torn al conseller Antoni Coll. 
 
El conseller Antoni Coll agraeix que es permeti la continuïtat d’aquest procés ja que permet continuar el 
debat; aquest és un projecte que està obert i que per tant cal discutir com es potenciaran els consells de 
barri,  i els consells sectorials. Comenta que han començat a treballar aquest procés, i que han partit de 
treballs que s’havien fet prèviament per part del seu govern però també per altres governs anteriors de la 
ciutat; que hi havia un treball previ, que aquest és un procés que ha estat molt llarg i que l’anàlisi de les 
normes de participació d’una ciutat  és una anàlisi que està obert sempre i que cal anar millorant. Emfatitza 
la diferència entre la normativa de participació ciutadana i la legislació vigent, que és la que marca què s’ha 
d’aprovar o no. 

El president Francisco Sierra exposa que queda favorablement informat aquest punt de l’ordre del dia amb 
els vots a favor de Cs, PSC i BComú i l’abstenció de tots els altres grups la proposta d’acord següent: 
INFORMAR FAVORABLEMENT sobre el projecte normatiu Reglament de Participació Ciutadana. 

No havent més punts de la part decisòria, passa a la següent part de l’ordre del dia, la part d’impuls i control.  

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 
 

El president Francisco Sierra passa al següent punt de l’ordre del dia la part d’impuls i control, i cedeix la 
paraula al conseller Èric Manzano del grup municipal GMD. 

1.-GMD: Que es realitzi un estudi de necessitats del Pavelló (Pavelló de la Illa). Que, a 
partir d’aquest estudi, es programin les actuacions i inversions necessàries per 
solucionar les problemàtiques funcionals actuals, així com dotar l’equipament d’unes 
instal·lacions adequades a les necessitats i requeriments que necessita el barri. Que el 
pla presentat, estigui realitzat i vist per executar en un termini no superior a 4 mesos. 

 

El conseller Éric Manzano explica que El Club Joventut de Les Corts, fundat l’any 1991, que des de l’any 
1997 està al capdavant de la gestió del pavelló de l’illa, ha estat un club de referència de l’esport al barri i la 
ciutat de Barcelona, i ha tingut una gestió d’alçada de les necessitats del barri, sent comú aquest club com a 
destí de molts joves cortsencs i de la resta de la ciutat que volien i volen practicar l’esport. Però des de 1997 
es van detectar mancances i deficiències de partida, com ara el fet de disposar quatre vestidors col·lectius i 
tres pistes; ja es partia des de l’inici d’una infraestructura petita. Aquesta manca de capacitat de les 
instal·lacions per atendre les necessitats esportives del barri, conjuntament amb el dinamisme del club, 
arriben avui a una situació de saturació total: entitats que no hi poden accedir, entitats que s’han de 
deslocalitzar a un altre lloc, etc. A més l’equipament acumula un històric de manteniment que ha fet que en 
l’actualitat siguin urgents actuacions que resolguin problemes com les entrades d’aigua de la coberta, el mal 
estat del paviment, la instal·lació elèctrica, etc. Per tant, atesa la necessitat urgent d’intervencions en 
manteniment, i davant de l’acumulat dèficit d’inversions que té la instal·lació; atès el caràcter d’equipament 
esportiu i públic d’una instal·lació única al barri degut també en part al gran servei i dinamisme que el club 
aporta, ja que és l’equipament públic esportiu que més joves i adolescents gaudeixen al districte amb més 
de 300 usuaris, proposa: que es realitzi un estudi de les necessitats del pavelló; que a partir d’aquest estudi 
es programin les actuacions i inversions necessàries cadascuna acompanyada del pressupost i calendari 
d’execució corresponents, per solucionar les problemàtiques funcionals actuals, així con dotar a 
l’equipament d’unes instal·lacions adequades a les necessitats i requeriments que necessita el barri. I en 
tercer punt que el pla presentat estigui realitzat i vist per executar en un termini no superior a quatre mesos.  
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El president agraeix al conseller Èric Manzano la seva intervenció i concedeix el torn de paraula a el 
conseller Marc Faustino del grup municipal CUP. 
 
El conseller Marc Faustino es mostra totalment a favor. Que El Club Joventut de Les Corts és un referent de 
l’esport de base del nostre districte i necessita un pavelló a l’alçada dels èxits, dels darrers èxits -i espera 
que continuïn- del seus equips de bàsquet, futbol sala, voleibol, i de ball formatiu, que també és interessant. 

El president Francisco Sierra agraeix la seva intervenció a el conseller Marc Faustino i dona la  paraula al 
conseller Jordi Castellana, representat d’ERC. 

El conseller Jordi Castellana diu que també vota a favor de la proposició. En primer lloc felicita al club 
Joventut Les Corts pels èxits esportius que ha tingut aquests anys, centrat sobre tot en bàsquet femení, que 
gairebé ascens a primera divisió estatal femenina amb uns recursos incomparables amb la resta de clubs de 
la seva categoria, i sobre tot amb un valor afegit que és amb gent del barri, amb un entrenador del barri, 
amb unes jugadores del barri i amb un club que està fet amb gent del barri i que no es dedica a fitxar gent 
de fora, sinó que és un treball molt de base, molt ben fet; i també els èxits que ha hagut en la secció de ball 
esportiu a nivell internacionals a París, mostren que l’activitat està ben viva. Felicita a la junta directiva, als 
entrenadors, entrenadores, i tota la gent que confia en el club perquè és una escola de barri, que mostra 
que projectes tirats amb molta empenta poden superar altres consideracions i altres limitacions, com pot ser 
a nivell econòmic o a nivell de repercussió externa. Explica que és l’únic pavelló públic al districte que es 
gestiona amb gestió cívica, que el gestiona un club del barri; els altres centres esportius municipals els 
gestiona una empresa que es diu Holmes Place i una fundació que es diu Fundación Marcet, fundació 
internacional que intenta entrar d’una forma molt impulsiva a tots els equipaments esportius de la ciutat i que 
està expulsant a clubs històrics com l’Europa el camp de l’Àliga, i que està generant problemes arreu de la 
ciutat, amb una aposta de polítiques de preus molt competitives i que surten de fora de la lògica de fomentar 
l’esport de barri. 

El president dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral, representat del PP. 
 
El conseller Xavier Cañigueral afirma que vota a favor d’aquesta iniciativa perquè busca millorar un dels 
equipaments, referents al districte i del barri de les Corts. Que moltes vegades ha estat oblidat pels diferents 
governs municipals, pràcticament no s’ha fet cap actuació en els 25 anys d’història que porta l’equipament, i 
hi ha necessitats urgents, com per exemple una nova instal·lació elèctrica que està en molt mal estat, o 
l’elevador per poder complir amb les necessitats d’accessibilitat a la sala superior; actuacions de 
pavimentació i a la coberta, que no s’han tocat des de l’any 1991 quan es va construir; cal també un espai 
per àrbitres, un espai per magatzem. Sol·licita un calendari d’actuacions i un pressupost. 

El president Francisco Sierra dona la paraula a la consellera Sonia Reina, per part de Cs.  
 
La consellera Sonia Reina diu literalment: ‘’Sí, gracias presidente. Para no repetir lo que ya han dicho los 
anteriores consellers, ciudadanos va a votar a favor, avanzamos bueno que se va a votar a favor. Siempre 
que hablemos de mejorar equipamientos para el barrio, a ciudadanos nos vais a encontrar de cara y 
siempre vamos a estar en esta línea, independientemente de que sea un club con éxitos deportivos o sin 
éxitos deportivos, es decir lo importante es que haya un equipamiento para el barrio y que puedan 
disfrutarlo todos los vecinos del barrio. No me voy a extender porque ya lo han explicado perfectamente los 
anteriores consellers, pero sí que creo que es un buen día para decirle al gobierno que Les Corts también 
existe; Les Corts debe existir en los presupuestos de casa gran, Les Corts no tiene dotación presupuestaria 
ni para guarderías, ni para equipamientos, ni para residencias, ni para urgencias ni para ningún tipo de 
servicio social. Entonces estaría bien que cuando se hagan las partidas presupuestarias, a parte de la 
Colònia Castells, gobierno se acordara que Les Corts también existe; Les Corts paga también impuestos, 
Les Corts cumple las normativas; por lo tanto los vecinos de Les Corts se merecen un trato mejor por parte 
de este gobierno. Gracias”. 

El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero per part del PSC. 
 
El conseller Carlos Hornero comenta que és un dels equipaments esportius municipals més sensibles i 
utilitzats que hi ha al territori, i que és compartit amb vàries entitats, i que és difícil trobar hores disponibles 
en l’horari d’ús de la instal·lació. Entre les necessitats principals està la de poder donar accés a la sala 
situada en la part alta del pavelló i que per realitzar-lo és imprescindible garantir l’accessibilitat a aquesta 
sala. Explica que a les properes setmanes, pròxim mes, se començarà a realitzar la instal·lació de l’elevador 
perquè la part superior del pavelló sigui accessible. I també s’està treballant en tot el procés i posar un 
calendari pressupostat. Vota a favor la proposició ja que la tasca que està realitzant és la bona feina. 

El president dona la paraula al conseller Toni Coll per part de Barcelona en comú. 
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El conseller Toni Coll informa que votarà a favor de la proposició. Comenta que s’està fent un calendari de  
les actuacions que es realitzaran d’inversió i de millora en aquest pavelló de l’illa. Fa mesos que s’està 
treballant, s’han fet reunions tècniques amb els gestors de la instal·lació per prioritzar quines són les 
necessitats d’aquest equipament. En aquests moments s’està valorant i calendaritzant la programació de les 
obres d’aquí a finals de mandat, i en el termini o abans del termini de quatre mesos que s’ha marcat, es 
podrà donar la calendarització o la valoració i la programació d’aquestes inversions durant aquest mandat.  

El president Francisco Sierra declara aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els grups la 
proposició del GMD següent: Que es realitzi un estudi de necessitats del Pavelló (Pavelló de la Illa). Que, a 
partir d’aquest estudi, es programin les actuacions i inversions necessàries per solucionar les 
problemàtiques funcionals actuals, així com dotar l’equipament d’unes instal·lacions adequades a les 
necessitats i requeriments que necessita el barri. Que el pla presentat, estigui realitzat i vist per executar en 
un termini no superior a 4 mesos. Per tancar el punt, torna a dona el torn a conseller Eric Manzano. 

El conseller Eric Manzano agraeix a tots els grups el suport així com les transaccions, i comenta que tal com 
han posat en valor tots els grups municipals, considera que aquest equipament és molt important en el 
Districte de les Corts, sent el pulmó esportiu del Districte, i expressa la seva alegria en el fet de que al 
govern li hagi agradat la proposició i sentir que la complirà.   

El president dona pas  a la proposició de Cs i la paraula a la consellera Sonia Reina. 
 

2.-Cs: El Consell del Districte de Les Corts acorda (en relació a la Residència de les 
Corts): realitzar totes aquelles accions i actuacions per requerir a la Generalitat per que 
dugui a terme les obres necessàries en el termini mes breu possible; i presentar una 
petició per escrit a la Generalitat a fi i efecte de remeti un informe a aquest Consell en el 
que constin : totes les inspeccions que s’han dut a terme a la Residència de Les Corts 
des del 2012, quantes han estat favorables i quantes desfavorables, quantes sancions 
s’han imposat i si es compleixen, per part de la Residència, els protocols d’inspecció en 
l’actualitat i la normativa ISO. 

 
La consellera Sonia Reina diu literalment: “Gracias presidente. La proposición de ciudadanos para este 
pleno es en relación a la residencia de Les Corts. Creo que es conocido por todos la situación que tiene 
esta residencia desde con, incidencias desde el 2012, situación que es conocida tanto por los consellers 
que forman parte de este consell, como por el público, como por los que nos siguen por streaming; y por 
tanto lo que vamos a recordar es el contenido de la proposición, que es que se requiera a la Generalitat por 
parte de este ayuntamiento para que realice las obras necesarias para solucionar los problemas en la 
actualidad que tiene la residencia de Les Corts, y que se presente una petición por escrito a la Generalitat 
para que nos remita un informe a este consell en el que consten todas las inspecciones que se han llevado 
a cabo en la residencia de Les Corts desde el 2012, cuántas han sido favorables, cuántas desfavorables, 
cuántas sanciones se han de imponer, y si se cumplen por parte de la residencia los protocolos de 
inspección en la actualidad i la normativa ISO. Gracias.” 

 
El president  anuncia que abans de la intervenció dels grups hi ha tres intervencions del públic. Dona pas a 
la primera a càrrec del senyor Joan Hernández. Comenta que disposen, com la resta dels grups, de tres 
minuts i  prega que respectin els temps. 

El senyor Joan Hernández expressa que aquesta és una de les situacions que considera una mica 
kafkianes i que afirma que van denunciar el dia 22 de gener i entorn a la que reclama que després de 
mesos ningú els hi ha dit res.  Explica que al Districte de les Corts des de que va entrar el nou govern totes 
les denúncies que s’han tenien raó i demana que actuïn ràpid, perquè en aquest cas concret afirma que han 
deixat en mans d’una empresa que està remodelant la façana i li preocupa que cap tècnic de l’Ajuntament 
hagi comentat que tot el perímetre està igual, i que no està protegit, que només reposaran les rajoles que 
han caigut però les que estan soltes no les pensen ni fixar. Declara que estan preparant una denúncia 
perquè han observat que els veïns estan obligats a tenir una ITV i dubten si els altres edificis no tenen 
aquesta obligació. Afegeix que hi ha un altre qüestió que considera greu, hi ha unes juntes a la part superior 
per on entra l’aigua dintre de tota la façana. Considera que és el motiu pel qual cauen les rajoles i demana 
que s’obligui a l’empresa a que ho arregli perquè no caiguin més. Per tot això, demana que s’aturin les 
obres que s’estan fent, que es faci un projecte ja que és un edifici públic, i d’aquesta manera evitar que es 
gastin uns diners que no serviran. Respecte a aquest assumpte, explica que van enviar una nota demanant 
que la comissió es posés en marxa i per poder parlar aquest tipus de detall ja que considera que no existeix 
diàleg i demana que se’ls cridi per parlar i no per perdre el temps.  
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El president dona la paraula a la senyora Adela Agelet. 
 
La senyora Adela Agelet recolza l’exposició del senyor Joan Hernández, i remarca que en els pobles 
sempre hi ha un casal d’avis, i l’alcalde ha de ser el primer que es preocupa de que els avis tinguin el seu 
espai. Segon la seva opinió, li dona la sensació que aquest tema molesta i expressa que no entén com el 
consell del Districte de les Corts no adopta una posició més concreta al respecte. Recorda que en el present 
plenari, s’han  estat parlant d’un munt de col·lectius: els joves, els infants, etc., però comenta que no s’ha 
parlat de la residència de Montnegre i opina que pot ser s’està perdent el temps parlant tant i no fent res, 
així que demana que es posi en marxa una taula de treball per parlar de temes com les reparacions que 
comenta que s’estan fent amb pocs recursos que sospita que  després s’hauran de donar per  mal 
acabades. 

 
El president dona la paraula a la senyora Ana Ramón. 
 
La senyora Ana Ramon expressa inicialment que està molt decebuda amb alguns partits com la CUP, ERC i 
GMD perquè afirma que després d’anar a la Generalitat a demanar per aquesta residència. I sabent que en 
el present any ja havia un pressupost de la Generalitat per començar-la, s’assabenta que s’ha tirat enrera 
per aquests tres partits i no li sembla bé que en aquest espai diguin una cosa i quan s’arribi al parlament es 
digui la contrària. Reprodueix un enregistrament de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies senyora 
Dolors Bassa que diu “...una residència pública i jo els hi dic sempre: si el finançament el trobeu pel totxo 
fantàstic. El departament en aquest moments no destinarà ni un euro a totxo, i això ho hem dit clarament, ho 
hem dit des d’un primer moment”.   Explica que fa més de 20 anys que s’està lluitant perquè es faci aquesta 
residència i que al llarg d’aquest anys han passat diversos partits que podrien haver arreglat la situació, i 
afegeix que ella considera que seria un orgull per al govern poder solucionar aquest tema en el seu mandat. 
Demana que algú prengui la iniciativa amb aquest assumpte  ja que l’espai existeix, que simplement cal que 
es porti endavant aquest projecte que com ja prometia el senyor Jordi Hereu al 2008, la residència s’hauria 
d’haver començat a la tardor d’aquell any. Explica que fa vint anys que estan treballant en aquest problema, 
que s’han fet investigacions, que s’ha estudiat els terrenys, que s’ha estudiat el projecte i assegura que el 
terreny existeix així que demana que no gastin tants recursos en tramvies i en metros i que pensin en la 
gent gran del Districte de les Corts, encara que pensa que ella no la gaudirà. Insisteix en demanar que 
aquest projecte tiri endavant i que no tornin a prometre que ho faran si al final no l’han de fer. Considera que 
sovint es troba finançament per diferits partides i li sorprèn que no en trobin per a fer la residència.  

El president dona la paraula al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino vota a favor i afegeix que l’associació catalana d’afectats per les residències ha 
fet arribar a tots els grups municipals els problemes de manteniment de Montnegre i opina que cal una 
actuació ràpida del departament per arreglar les mancances detectades. 

El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana per part  d’ERC 
 
El conseller Jordi Castellana vota a favor. Comenta que s’han trobat en innombrables ocasions amb la gent 
de l’ACAR, es van reunir al juliol del 2014 amb els regidors Alfred Bosch i Trini Capdevila també 
innombrables vegades, han treballat amb el departament incansablement. Sap que hi ha coses pendents 
d’arreglar però segueixen treballant amb la mateixa intencionalitat de sempre. Han destinat, malgrat ser 
oposició en aquest districte, hores i hores a intentar solucionar les qüestions que s’han exposat i en aquest 
sentit seguiran fent com sempre. I per contextualitzar diu del  vídeo que s’ha ensenyat que hi ha una segona 
part que no surt i és que l’estratègia amb una manca de recursos que és evident malgrat que aquest any 
s’incrementa en 1.300 milions d’euros les polítiques socials, l’estratègia del departament és d’intentar 
concertar places perquè a curt termini, que és malauradament com s’ha de planificar les coses tal com està 
el finançament –puntualitza que avui ha sortit que els bascos tenen 1.400 milions d’euros més-. 

El president dona la paraula a la consellera Míriam Casanova per part del PP. 
 
La consellera Míriam Casanova explica que a l’anterior plenari ordinari, al març des del grup popular 
realment ja van mostrar la gran preocupació respecte als darrers fets que es van viure a la residència de 
Montnegre en relació a l’aturada de la calefacció i d’aigua calenta a la residència durant quinze dies en 
plena onada de fred, a la segona quinzena del mes de gener,  era del tot inadmissible, i per tant aquí ja 
havien hagut  errors. A partir d’aquí van fer una petició al govern del districte perquè expliqués realment com 
derivava tota aquesta situació, i en la resposta que van remetre el govern del districte diu específicament 
que el 30 de març el servei d’inspecció i registre de la Generalitat de Catalunya confirma que no se’n 
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prendrà cap mesura per part de la Generalitat perquè l’actuació duta a terme davant del problema va ser la 
correcta. No enten com es pot admetre durant quinze dies aquesta situació i  no enten a la Generalitat, 
perquè és totalment inadmissible que diguin que l’actuació va ser correcta. Considera necessari demanar un 
informe en el que la Generalitat expliqui totes les inspeccions que s’han fet i les conseqüències de les 
mateixes. Però a partir d’aquí, com no estan d’acord en que aquesta actuació, en concret la darrera -n’hi ha 
hagut moltes-, però aquesta, la que s’ha patit a l’hivern. Creu que l’ajuntament de Barcelona ha d’emprendre 
accions legals contra la Generalitat per com està portant a terme la gestió , és a dir perquè incompleix les 
seves responsabilitats per garantir que s’estigui fent una gestió adequada i digna a la residència de 
Montnegre. Per una altra banda, afegeix el darrer problema que és que l’edifici està en mal estat; que s’han 
de fer totes les obres necessàries per garantir tant la seguretat dels residents com dels vianants. El vot és a 
favor, i considera que s’ha de crear una comissió d’estudi, una taula de treball com deia l’Adela, per fer un 
seguiment continuat; ja que s’estan produint infraccions molt greus en aquesta residència i no es pot tolerar 
per molt que sigui competència de la Generalitat. Per tant pensa en interposar accions legals perquè 
realment s’estan incomplint amb les responsabilitats per part de la Generalitat.  

El president dona el torn de paraula al conseller Eric Manzano per part de GMD. 
 
El conseller Eric Manzano anuncia que el seu vot serà favorable perquè diu que volen que el govern del 
Districte de les Corts actuï. Quan es posin de manifest deficiències i mancances que puguin posar en perill 
als ciutadans, sense esperar o abstenint-se d’actuar, i sense repartir les culpes als altres i més quan es 
tracta d’una situació en la que està en risc un col·lectiu tan vulnerable com és el de la gent gran, el govern 
del districte ha d’actuar. 

El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero per part el PSC. 
 
El conseller Carlos Hornero declara que estan d’acord amb la proposició, vota a favor, i afegeix que està 
preocupat perquè considera que s’ha d’intensificar el control de les empreses gestores des de la Generalitat 
de Catalunya. En el Districte de les Corts existeix la problemàtica amb la  residència Montnegre, però també 
recalca que no només és un cas particular, sinó que a poc a poc dins de la ciutat van sorgint més casos. I 
també considera que s’ha de posar atenció d’aquests contractes públics que s’atorguen a empreses 
privades la gestió, en les que hi ha poc control i opina que falta una mica intensitat d’inspeccions en els 
equipaments socials i sanitaris del territori. Des del grup parlamentari del PSC, explica que el dia 23 de 
gener van presentar 9 preguntes al govern de la Generalitat, que encara no han estat contestades com per 
exemple quants dies ha funcionat de manera correcta el sistema de calefacció o des de quan té constància 
la Generalitat dels problemes en el sistema també de calefacció i aigua calenta. Opina que últimament els 
contractes públics s’estan realitzant amb una mirada molt més al tema econòmic que no de la millora 
qualitativa i en el pressupost presenten com a grup parlamentari, una esmena recordant diferents inversions 
a la ciutat de Barcelona per la construcció de diferents residències de gent gran que el govern de la 
Generalitat va votar en contra, i també per part de la CUP, i s’ha assumit un pressupost amb el què 
considera que aquesta residència del carrer Benavent no s’executarà pròximament. Per acabar comenta 
una dada que expressa que li ha sorprès positivament, dirigint-se al PP, tenint en compte que tots estan 
convençuts que al carrer  Benavent hi anirà una residència de gent gran, explica que ha vist al diari la Línia 
Les Corts que el PP opina que la residència de Benavent ha de ser per persones amb discapacitat. 

El president Francisco Sierra dona la paraula la consellera Laura Cañadas per part de Barcelona en comú. 
 
La consellera Laura Cañadas afirma que també votaran a favor de la proposició i així la podran fer arribar a 
la Generalitat perquè doni resposta a les demandes fetes en aquest consell, les que sorgeixen a la comissió 
social i sanitària o les demandes que ens fan arribar les entitats del districte. Comenta que en l’anterior 
comissió social i sanitària el departament estava convidat a venir i fer les explicacions necessàries sobre les 
problemàtiques que s’han comentat, i es van negar a assistir-hi. Centrant-se concretament en les obres i 
perquè es vegin les actuacions que s’han fet, explica que quan al Districte de les Corts van tenir 
coneixement de la problemàtica al gener, el servei de prevenció d’extinció d’incendis i salvament va realitzar 
una intervenció de reconeixement de l’aplacat i sanejament de la zona afectada, i posteriorment la guàrdia 
urbana va disposar de tanques de protecció en el perímetre de la mateixa zona. A hores d’ara se sap, 
perquè així els hi ha fet arribar el departament, que s’han fet les reparacions corresponents (aportant 
fotografies) i el pressupost de l’empresa que ha adjudicat l’obra i la inspecció. Demana que en cas que no 
ho vegin del tot arreglat o que tot i així es generen problemes, que els hi comuniquen per poder tornar a 
anar-hi i fer una ullada una altra vegada des de la inspecció del Districte de les Corts. 

El president anuncia que queda aprovada per unanimitat  la proposició de Cs següent:  El Consell del 
Districte de Les Corts acorda (en relació a la Residència de les Corts): realitzar totes aquelles accions i 
actuacions per requerir a la Generalitat per que dugui a terme les obres necessàries en el termini mes breu 
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possible; i presentar una petició per escrit a la Generalitat a fi i efecte de remeti un informe a aquest Consell 
en el que constin : totes les inspeccions que s’han dut a terme a la Residència de Les Corts des del 2012, 
quantes han estat favorables i quantes desfavorables, quantes sancions s’han imposat i si es compleixen, 
per part de la Residència, els protocols d’inspecció en l’actualitat i la normativa ISO. Cedeix la paraula de 
nou a la consellera Sonia Reina per fer el tancament d’aquest punt. 

La consellera Sonia Reina diu literalment: “Sí, gracias presidente. Primero agradecer a todos los grupos el 
aceptar, votar a favor de la proposición. Creo que es necesario que el tema de la residencia de Les Corts y 
las incidencias que se están realizando mantengamos cierto consenso, al menos en este sentido. Respecto 
de lo que manifestaba la consellera Laura Cañadas ahora respecto de las obras, yo pasé ayer y continúan 
las vallas de protección y toda la residencia cercada; lo digo porque si, desde primero que desde enero 
hasta ahora 4 de mayo han tardado en hacer las reparaciones necesarias, ya me parece un tiempo más que 
excesivo, pero es que además siguen allí, o sea sigue todo el perímetro cercado con vallas, y eso fue ayer 
por la tarde sobre las siete de la tarde que pasé, que pasé por la residencia. Me gustaría también arrancar 
en este buen ambiente de consenso respecto del tema de la residencia de Les Corts, arrancar un 
compromiso de gobierno, de la petición de Joan Hernández respecto de una taula de treball específica y 
concreta para el tema de residencias en Les Corts, porque creo que sería interesante que no se diluyera en 
el resto de temas que tratamos en la comisión socio sanitaria, y que es de suficiente entidad como para que 
se trate en una mesa única y específica. En relación a la intervención que ha hecho Ana Ramón, sí que le 
quería dar desde el grupo municipal de ciudadanos y desde el grupo parlamentario, el total apoyo a la 
residencia de, no solamente de la calle Benavent, la que está proyectada, sino en los intentos que se están 
haciendo desde el grupo parlamentario de ciudadanos del parlamento, de conseguir partidas 
presupuestarias para, para la construcción de residencias y de otros temas sociales. Sorprende que 
Esquerra Republicana hable aquí ahora de los cupos del País Vasco cuando en el presupuesto de la 
Generalitat que depende d’Esquerra Republicana que está en el gobierno, hay partidas digamos opacas 
como la partida de 400 millones de informática que mencionó nuestro diputado en el parlamento. 
Igualmente me parece de una actitud más que chulesca, que ya estamos acostumbrados de la consellera 
Bassa, hacer la manifestación que nos ha puesto Ana, que además la hizo en el pleno del parlament, que 
fue ni un euro pal tocho; si vostès busquen financiació pues perfecte. Y esta es la actitud tal cual lo estoy 
haciendo de la señora Bassa que ya nos tiene acostumbrados como los niños de la cola que vienen de 
Andalucía. Por lo tanto entendemos que deberían , desde Esquerra Republicana grupo municipal, hablar 
con Esquerra Republicana parlamento a fin de que se pongan ustedes de acuerdo porque nosotros sí 
presentamos las mismas propuestas y hacemos las mismas alegaciones en todas partes; entonces quizás 
ahí tengan ustedes algún tipo de problema o tienen varias caras que todavía no sabemos cual es la 
verdadera que tengan. Por tanto, repito: el tema de la taula de treball si fuera posible. Gracias.” 

El president Francisco Sierra dona pas al següent punt de l’ordre del dia, passant a tractar la proposició 
presentada per el PP i dona la paraula a la consellera Míriam Casanova. 

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

 
La consellera Míriam Casanova diu que aquesta proposició es fa per ajudar a resoldre el conflicte veïnal 
sorgit pel projecte d’instal·lació d’un supermercat, d’un gran supermercat en els antics talleres García 
ubicats a l’interior d’illa de Mejía Lequerica 42 amb Gran Via de Carles III 59-61. Des de fa 45 anys els veïns 
i veïnes que el seu pis té sortida a l’interior d’illa han patit greus molèsties, per una banda sobre tot pels 
sorolls propis d’un taller d’automòbils com dels aparells d’aire condicionat, però també per les olors de la 
pintura i demés productes que de forma continuada sens dubte els ha pogut generar perjudicis per la salut. 
Ara es troben que hi ha doncs un projecte de gran supermercat i també el veïnat veu un gran risc de patir 
novament molèsties, i des del grup municipal popular realment es comparteix, perquè creiem que poden 
patir especialment molèsties per sorolls, sobre tot a la càrrega i descàrrega de productes, i també pel 
funcionament dels aparells d’aire condicionat, com també podran tenir problemes a l’hora d’accedir i a l’hora 
de sortir del aparcament  privat de la finca residencial de Mejía Lequerica 42. I és per això que el primer 
punt de la proposició que presenten és crear una taula de conciliació entre les parts afectades, per una 
banda els veïns, per una altra banda el propietari de la nau, per conciliar, per apropar els posicionaments 
vers aquest projecte per instal·lar un supermercat. A més se sap que aquest projecte d’obres té associat 
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qüestions que estan pendents de resoldre i que són de gran rellevància a nivell jurídic, sembla que es 
contradiu part de la informació del registre de la propietat amb el cadastre, de forma que podria ser que la 
finca residencial de Gran Via Carles III 59-61 fos la veritable propietària d’una petita part de l’interior d’illa 
però és la que permet l’accés en vehicle al supermercat. Des del punt de vista urbanístic no queda clar si les 
obres il·legals que es van fer en aquest interior de la nau fins fa poc –perquè es van parar- si ha pogut 
realment alterar alguna part de l’estructura de l’edifici, i aquesta qüestió és de gran rellevància perquè si fos 
així, al ser un edifici disconforme s’hauria d’obligar al propietari de l’edifici a no superar l’alçada de quatre 
metres i mig, i per tant suposaria perdre una planta, tota una planta. A nivell de seguretat també hi ha un 
clar dubte en cas d’una possible situació d’incendi per l’enorme dificultat que es planteja d’evacuar a clients 
com a treballadors a través d’un passatge tan estret que és el que permet l’accés a aquest interior d’illa. A 
nivell de mobilitat també apunta tot a una gran complicació pel fet de que és un passatge molt estret i per 
tant  s’espera també que puguin haver greus problemes de mobilitat entre els veïns que volen accedir amb 
el seu vehicle, el mateix els clients com també els propis vehicles de càrrega i descàrrega. I a nivell 
econòmic també cal verificar si d’acord amb la normativa municipal es pot ubicar un gran supermercat en 
aquesta zona, tenint en compte que ja està molt saturada de supermercats i que tenim a prop també el 
mercat municipal de Les Corts. Afegeix dos punts a la proposició. El segon punt és que un expert extern 
independent faci un estudi per donar resposta a aquestes qüestions jurídiques, de seguretat, econòmiques, 
urbanístiques. I un tercer punt, i és que s’estudiï la possibilitat de que en aquesta nau, en aquest interior 
d’illa es pogués donar un ús diferent, donant la possibilitat fins i tot d’incloure equipaments, ja que al barri de 
La Maternitat-Sant Ramon, no té cap residència de gent gran, cap centre de dia de gent gran, cap 
residència per a persones amb discapacitat, cap centre esportiu municipal complet, i només hi ha una 
escola bressol. 

 
El president Francisco Sierra dona pas a la intervenció de la senyora Felisa Marco. 
 
La senyora Felisa comenta que s’estan repetint els temes a tractar des de fa anys i informa al regidor Agustí 
Colom  que es tracta d’un problema molt greu i que si estan a les Corts, es matin per les Corts. La senyora 
Felisa manifesta que en el cas hipotètic que ella fos la regidora, s’hagués presentat in situ el dia que faltava 
l’aigua calenta, afirma que és el que hagués hagut de fer el regidor i així la gent gran hagués vist que hi ha 
un representant que lluita per ells al Districte de  les Corts. Del problema dels Tallers Garcia, apunta que 
queda pendent la visita del regidor, que es va comprometre a anar amb ella a veure el problema, després de 
setmana santa. Afirma que li va enviar unes fotos proposa que hi ha una solució més fàcil, que és que 
l’Ajuntament pagui els milions corresponents al propietari i es quedi amb la instal·lació, i ja es pensarà com 
fer alguna cosa que tingui benefici social. Reitera que és molt fàcil i no vol que diguin que no hi ha diners 
perquè se’n tiren molts i manifesta que s’escandalitza quan entra a l’Ajuntament i veu tot els fulletons, que li 
agradaria saber quant costen. Diu que han de saber administrar bé els diners. Que es treguin de partides 
innecessàries i es gastin amb allò més necessari, fora capricis i més realisme. Agraeix a la CUP que se 
solidaritza amb el problema, i a Cs i PP que han anat a veure el problema. Convida al govern i a ERC que 
vagin a veure la realitat que allí trobaran la millor explicació. Afirma que allà no es pot posar un supermercat 
perquè té molts inconvenients; diu que es convenci al propietari que va ser molt malament assessorat, 
perquè aquest s’excusa dient que quan es va comprar el local algú políticament els va assessorar. 

 
El president cedeix la paraula al senyor Joan Hernández. 
 
El senyor Joan Hernández fa una demanda a tots els partits i  diu que tots ells són culpables. Manifesta que 
amb el tema de la residencia volien un acord entre tots els partits polítics. Reiteradament culpabilitza als 
partits polítics. Respecte al tema de tallers Garcia, explica que l’ajuntament va dir que era viable posar un 
supermercat en aquell espai, a uns senyors que van anar a preguntar. Aquells senyors van fer unes 
accions, els veïns van fer una denúncia i el consell del Districte de les Corts diu que no en sap res. Però 
gràcies al Síndic i a través de la llei de transparència rebran més informació, que la faran arribar als partits 
polítics.  El senyor Joan Hernández reclama que els que han de governar que governin que aquest tema no 
es pot diluir en un plenari. Es queixa que ja porten molts anys al costat dels partits i del govern , però que 
sembla que des del 2015 no se’ls tingui en compte, com si hi hagués una barrera  (com si fossin dues 
ciutats). Demana taxativament que es parli amb els veïns i se’ls doni explicacions, i que vagin a veure  tota 
la feina que estan fent els partits l’ha de fer el govern. Demana que deixin de ser inactius i que passin a 
l’acció i que estiguin al servei dels veïns.  

 
El president concedeix la paraula a Marc Faustino de la CUP. 
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El conseller Marc Faustino anuncia el vot a favor de la proposta. Explica que novament estan davant d’una 
proposta que la coordinadora de veïns de Mejía Lequerica i l’associació de veïns de Les Corts han fet 
arribar als partits polítics. Cal un consens necessari sobre quin ús ha de tenir l’illa interior afectada, i 
defensar que es tingui una participació en forma de comissió de treball per fer-ne seguiment de forma 
efectiva.  

El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana per part d’ERC. 
 
El conseller  anuncia que votarà a favor de la proposició, perquè veu positiu que es proposi obrir un diàleg 
amb tots els agents implicats i amb totes les parts implicades què això ha de permetre que tots tinguem tota 
la informació sobre la taula amb dades, amb qüestions tècniques, amb altres derivades que pugui haver-hi a 
nivell de sorolls, a nivell de mobilitat, etc i així evitem la rumorologia i s’eviten els comentaris o possibles 
malentesos que pot generar el fet de no tenir sempre tota la informació concreta, adient i clarificadora sobre 
la taula. Explica que el punt 2 els genera un petit dubte, tenen la sensació que sembla que pugui generar 
manca de seguretat sobre els tècnics de la casa, que opina que fan molt bona feina de forma independent 
respecte la vessant política, i que treballen molt bé, i que per tant creuen que honestament són molt 
capaços per fer l’informe jurídic, econòmic, urbanístic, i tot el que a nivell de mobilitat, seguretat, i tot el que 
pertoqui per fer-ho. Igualment entenen que això es pot fer amb recursos propis de l’Ajuntament i que no cal 
destinar recursos propis a aquest informe. 

El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina de Cs. 
 
La consellera Sonia Reina diu literalment: “Sí, gracias presidente. Ciudadanos va a votar a favor de la 
proposición respecto, en relación con el, la manzana interior de talleres García. Como ha dicho la señora 
Felisa, nosotros fuimos a visitar la zona, los talleres; estuvimos en el domicilio de alguna vecina viendo 
desde, lo que llevan soportando desde hace tiempo; la verdad es que la situación es, es, no es nada 
agradable. Tuvimos una reunión también con ellos y con regidores de nuestro grupo municipal a fin de tener 
una visión más global de todo lo que estaba ocurriendo desde hacía años en ese entorno. I nos parece muy 
adecuado para intentar pacificar la convivencia en la zona de Mejía Lequerica que se haga esta mesa de 
trabajo. Sí que estamos de acuerdo con lo que manifiesta el conseller Castellana respecto del experto 
independiente, pero pese a ello vamos a votar a favor de la proposición del partido popular. Gracias.” 

El president dona la paraula al conseller Matías Ramon per part de GMD. 
 
El conseller Matías Ramon es compromet conjuntament amb la senyora Àngels que són els consellers de 
Sant Ramon, a visitar a la senyora Felisa i assegura que quan acabi el plenari li donaran una targeta de 
visita per trobar-se i poder conèixer la situació de primera mà. Tot seguit anuncia que el seu vot serà 
favorable perquè entenen que aquest tema és una reclamació que porten fent des de fa molt temps per part 
d’un gran grup de veïns del Districte de les Corts. Per altra banda, com presenten més endavant en un prec, 
afirma que no estan en contra de cap activitat econòmica sempre que no generi ninguna molèstia als veïns i 
per això entenen que per aquest motiu no s’oposen a que una propietat privada dugui a terme un negoci 
sempre que no es causin molèsties i com en aquest cas si es causen, podrien no estar a favor. Tot i això 
assegura que estan a favor de que hi hagi una mediació entre totes les parts perquè es pugui arribar a un 
acord. Per últim fa una reflexió en referencia a que en  l’últim plenari el PP va referir-se al seu grup amb una 
reflexió que considera molt equivocada, referida a que el seu grup copiava el que es feia a casa gran, i per 
això comenta que preguntin als veïns si no estan cansats de que certs grups polítics copiïn exactament el 
que fan els veïns i s’ho acabin atribuint ells, que és el que considera que estan fent amb la present 
proposició, en comptes de dur a terme certes coses polítiques a les reunions i assistir als dos últims consells 
d’economia i hisenda als que no van aparèixer. I també pregunta al PP que  moltes vegades s’abandera 
com a partit lliberal, si econòmicament creuen en el progrés econòmic, que si anar en contra de l’apertura 
d’aquest negoci té alguna cosa a veure en què el comerç que s’obri sigui una cadena de supermercats que 
ha manifestat en vàries ocasions que es mostra a favor de l’autodeterminació del poble de Catalunya. 

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

El conseller Carlos Hornero explica que com a govern han acordat amb els representants veïnals unes 
mesures que no coincideixen amb el que proposa el PP. Relata que concretament l’acord que han parlat 
detalla que una vegada rebuda tota la documentació visualitzada pels equips tècnics i jurídics del Districte 
de les Corts, realitzarien una reunió entre aquests departaments tècnics amb representants veïnals també a 
nivell tècnic per aclarir qualsevol dubte sobre la documentació que conté l’expedient d’aquesta illa situada a 
l’interior de Mejía Lequerica. Anuncia que votarà en contra de la proposició perquè amb les entitat veïnals 
han quedat d’una altra manera, però exposa també que si està a favor d’aclarir tots els dubtes tècnics que 
els representants veïnals poden tenir. 
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El president dona el torn de paraula al conseller Antoni Coll per part de Barcelona en comú. 
 
El conseller Antoni Coll en primer lloc explica que estan treballant amb els agents implicats en aquesta 
qüestió de manera intensiva, que han escoltat les demandes i queixes dels veïns i veïnes i que han explicat 
quins són els passos que estem seguint. Explica també, que s’han fet diverses visites, vistes d’expedient 
amb els grups i afirma que estan treballant per respondre a les al·legacions presentades per un 
representant de la comunitat de propietaris de l’aparcament interior i per contestar a totes les demandes que 
per escrit han anat presentant diversos veïns demanant informació. A continuació relata que els estudis 
jurídics d’aquest Ajuntament i del Districte, els fan  els serveis jurídics de la casa; format per funcionaris 
magnífics que fan la seva feina amb rigor i absoluta eficàcia i no considera que s’hagi d’anar fora a demanar 
serveis jurídics per aquestes qüestions. I respecte al planejament vigent, en aquest àmbit no permet fer-ne 
usos públics i/o equipaments, si no es canvia la qualificació pel que  no és possible un procés d’expropiació 
en aquest àmbit, al marge de que s’hauria de justificar molt l’actuació. Assegura que estan complint al 
mil·límetre l’acordat amb els veïns i veïnes amb els que van acordar que, quan les gestions que s’estan 
duent a terme pel tràmit de la sol·licitud de la llicència d’obres estiguin enllestits, s’informarà i es donaran 
tots els detalls de la qüestió, i aclareix que una altra cosa ben diferent és el litigi entre privats que entenen 
que s’estan vulnerant drets de propietat i que només es pot resoldre a partir d’un jutge a través d’una 
demanda judicial i una demanda civil. En referencia  a la proposta, de crear una taula de partits que han 
demanat alguns grups polítics per tractar un tema d’una llicència (per concedir-la o no) opina que no saben 
exactament el que estan dient perquè una llicència és un acte reglat; no té sentit que per donar un acte 
reglat s’hagi de convocar a tots els partits polítics perquè opinin de si s’ha d’estimar o no aquesta llicència. 
El seu vot és en contra.  

El president cedeix la paraula a la consellera Míriam Casanova. 
 
La consellera Míriam Casanova comenta que ha quedat clar que voten en contra però l’argument s’ha anat 
pels núvols. Aquesta és una proposició que ha elaborat i presenta el partit popular de Les Corts, no l’ha 
elaborat les entitats de veïns. Però li agrada més la proposta que fa  la senyora Felisa en nom dels veïns 
que es compri el local, que es canviï la qualificació i que se li doni ús d’equipament públic. Ha intentat fer 
una proposta realista, amb sentit comú, acompanyada de baix cost econòmic, per aconseguir un acord 
polític en el consell plenari per ajudar a resoldre aquest conflicte veïnal. No ha parlat de quina empresa era, 
justament per no entrar en el conflicte aquest de que si era Bonpreu semblés que el partit popular està en 
contra; per aquest motiu no ha mencionat el nom del supermercat. 

El president Francisco Sierra anuncia que queda aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte 
els que conformen el govern del Districte de les Corts la proposició del PP següent: El Consell del Districte 
de les Corts acorda instar al Govern del Districte a: 1. Crear una taula de conciliació entre les parts 
afectades per tal de conciliar els posicionaments vers el projecte d’obres per instal·lar un supermercat en els 
antics Talleres García a l’interior d’illa del carrer Mejía Lequerica amb Gran Via de Carles III. 2. Realitzar un 
estudi jurídic i tècnic, per part d’un expert independent acordat amb els veïns, per aclarir les qüestions 
d’àmbit jurídic, econòmic, urbanístic, de seguretat i mobilitat, derivades d’aquest projecte. 3. Estudiar la 
possibilitat que aquest interior d’illa pogués incloure usos públics i/o equipaments. 
 
La consellera Míriam Casanova s’excusa per motius personals i anuncia que li passa el relleu al conseller 
Xavier Cañigueral. 

 
El president dóna pas a la proposició d’ERC que presenta el conseller Jordi Castellana. 
 

 
4.-ERC: Que el Districte de les Corts, conjuntament amb la Facultat de Belles Arts de 
Barcelona i el teixit associatiu de persones amb discapacitat del Districte, impulsarà la 
creació d’un recorregut artístic i cultural per tot el conjunt d’obres escultòriques situades 
a l’Avinguda Diagonal  des de la plaça de Francesc Macià fins al Parc de Cervantes. 
Es tindran en compte les següents consideracions: 1. En el disseny d’aquest recorregut 
es prioritzaran aquelles mesures que facilitin a les persones amb discapacitat física o 
psíquica participar-hi activament i el gaudi de les obres. 2. En el recorregut s’ubicaran 
espais perquè es puguin exposar temporalment obres escultòriques al carrer d’estudiants 
i professors de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 
 

 
El conseller Jordi Castellana presenta una proposició, segons el conseller “cuinada a foc lent” ja que fa més 
d’un any que estan treballant amb persones vinculades a la facultat de Belles Arts i en especial amb el 
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professor d’escultura Jaume de Córdoba a qui agraeix públicament l’ajuda i el treball desinteressat que ha 
fet perquè aquesta proposició pugui tirar endavant. Explica que el que els ha motivat per tirar endavant 
aquesta proposició és intentar aflorar un recurs artístic i cultural que hi ha al Districte de les Corts, del que 
opina que sovint no han estat prou conscients i que no hi han tret tot el potencial que té, i que considera que 
cal posar-lo amb el relleu que li pertoca. També agraeix la feina que s’ha fet des de l’arxiu històric de Les 
Corts, i apunta que esta convençut de que entre l’aportació de la facultat i l’aportació de l’arxiu històric, 
seran dos bons punts de partida per encarar la proposició que presenten. Si es ressegueix l’avinguda 
Diagonal des de la plaça Francesc Macià fins al parc de Cervantes hi trobem una vintena d’escultures o 
conjunts escultòrics –n’hi ha que són escultures individuals, n’hi ha que són conjunts escultòrics- d’autors 
tan importants com Viladomat, Marès, Llimona, Vallmitjana, Gaudí, Subirachs, Otero i d’una autora com és 
Eulàlia Fàbregas que té tres obres situades en aquest recorregut i la qual considera especialment rellevant 
perquè cal donar importància al paper de les dones en la història i la contribució que han fet especialment 
en una societat masclista com hi ha hagut tota la vida. Aquest recurs cultural i artístic situat al carrer suposa 
una oportunitat clau per poder fer arribar la cultura a totes les persones i reivindica que la cultura ha de ser 
una part important per poder generar igualtat entre totes les persones, perquè la cultura és llibertat, la 
cultura permet un esperit crític, i la cultura és l’ànima d’aquesta visió de societat que segons el conseller, 
tenen els republicans. Aquest últim paper lliga amb el que creu que ha de portar l’administració com també 
totes les entitats que volen que s’involucrin en el projecte i volen que aquest recurs sigui gaudit per tothom, 
independentment de la seva situació i com les escultures estan al carrer hi ha la característica de gratuïtat 
que permet que tothom hi accedeixi. Demana que en el disseny d’aquest recorregut, es prioritzin aquelles 
mesures que garanteixin que persones amb discapacitat puguin participar activament en el gaudi de les 
obres i per això demana també que es treballi conjuntament amb aquest teixit associatiu que al Districte de 
les Corts és tan important i tan rellevant. Amb aquest recorregut vol també posar en valor el talent que hi ha 
al Districte i, tenint en compte que sovint es crea el debat de com ha de lligar la universitat amb el territori i 
de quins han de ser els punts en comú, el conseller proposa que aquesta pot ser una oportunitat. Es pot 
aprofitar el talent que hi ha a la facultat de Belles Arts per enriquir encara més aquest recorregut, aportant 
obres d’art efímer que puguin ser un complement i que puguin ser un motiu de gaudi pels veïns i veïnes de 
Les Corts, i un punt de treball conjunt entre Districte, veïns, entitats i universitat. Finalment, també exposa 
que estan convençuts que aportar aquest recurs i donar-li la importància que mereix, també pot ajudar a 
l’estratègia de desconcentració turística que sempre han defensat des d’ERC, ja que entre els noms que ha 
citat abans, hi ha autors que són reconeguts a nivell internacional i al màxim nivell. El conseller desitja que 
pugui tirar endavant aquesta proposició i expressa que els hi fa especial il·lusió, i que tan aviat com sigui 
possible tots els veïns i veïnes del barri de la resta de la ciutat i evidentment de tot arreu, puguin gaudir 
d’aquest recurs cultural i artístic que hi ha al Districte, i es pugui posar en valor l’escultura catalana 
contemporània de tot el segle XX.  

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

El conseller Marc Faustino vota a favor de la proposta ja que la valora com una proposta  totalment diferent 
a les presentades en els Plenaris pel que representa a nivell d’espai públic, a nivell d’art, i a nivell 
d’accessibilitat.  

El president dóna la paraula al conseller Xavier Cañigueral per part del PP. 

El conseller Xavier Cañigueral anuncia que també voten a favor ja que la considera una bona proposta, que 
a més està molt ben treballada i que posa en valor el patrimoni escultòric del Districte de les Corts moltes 
vegades desconegut pels propis cortsencs, i més si a sobre es té en compte aquesta visió perquè sigui més 
accessible a les persones amb discapacitat. Per acabar felicita al conseller d’ERC. 

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

El conseller Pau Guix confirma què també votaran a favor i afegeix que qualsevol tipus d’iniciativa cultural 
que a més integri el sistema educatiu universitari a Les Corts (que manca a vegades de relació amb el 
Districte),I que integra a gent amb discapacitat, pensa que és molt bona idea. El conseller es dirigeix al 
senyor Castellana i li explica que va estudiar a Les Corts i que anava a pintar les escultures aquestes a la 
classe de dibuix, per exemple a Palau Reial i pensa que aquest projecte pot tenir un recorregut molt 
important. Per acabar fa un apunt dirigint-se al conseller Castellana i li diu que la cultura no és patrimoni 
dels republicans i que pensa que la cultura en una societat democràtica és patrimoni de tothom.  

El president atorga la paraula a la consellera Àngels Ventura del GMD. 

La consellera Àngels Ventura exposa que el seu grup comparteix plenament l’esperit de la proposició 
presentada pel grup d’ERC, ja que opina que la cultura és un bé, un patrimoni que cal preservar, que cal 
mantenir, visualitzar i potenciar, i entenen que aquesta proposició va en aquesta línia. I, a més, també 
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treballa l’àmbit de l’accessibilitat que considera molt important per al seu grup. Considera que posa en valor 
la tasca que desenvolupen les universitats del Districte de les Corts, tan a nivell docent com els seus 
alumnes, en aquest cas concretament la Facultat de Belles arts. Valora la proposta com una iniciativa 
enriquidora  que pot situar Les Corts en el mapa cultural de la ciutat i per tot això explica que votarà a favor. 

El president dóna la paraula al conseller Carlos Hornero. 

El conseller Carlos Hornero agraeix la proposta per part d’ERC i li felicita per la intervenció i la forma amb la 
que l‘ha exposada que fa que sigui molt complicat votar en contra, perquè uneix accessibilitat, possibilitats 
escolars, temes culturals, identitat de territori i turisme, pel que afirma que estaran encantats de poder-la 
treballar, de gestionar aquesta ruta i finalment es compromet també a revisar-la i també dissenyar aquest 
recorregut. 

El president dóna la paraula al conseller Antoni Coll per part de BComú. 
 
El conseller Antoni Coll confirma que també votaran a favor, i explica que estan treballant per fomentar i 
potenciar les rutes guiades de caràcter inclusiu a través de la col·laboració del Districte, de l’Institut 
Municipal de Discapacitat i de les diverses entitats que hi ha al Districte i que treballen en temes 
d’inclusivitat. Recomana fer alguna d’aquestes rutes perquè les considera molt enriquidores, i informa també 
que, en la actualitat, estan treballant una a Les Corts i una a Pedralbes. Per acabar felicita al conseller per 
com l’ha presentada i per l’elaboració de la mateixa, i demana  treballar-la a partir de l’any vinent ja que 
disposaran de partida pressupostària i de recursos humans per portar-la a terme. En tot cas, la treballarien 
no només amb la Facultat de Belles arts sinó també inclourien totes les entitats que estan treballant en 
l’espai d’inclusió i en altres espais del Districte. 
  
El conseller Jordi Castellana agraeix el suport de tots els grups a aquesta proposició i insisteix en que fa 
més d’un any que la treballaven pel que els hi fa especial il·lusió que pugui tirar endavant. I per concloure, 
comenta que evidentment la cultura no és patrimoni de ningú, sinó que per la visió republicana de la societat 
és un dels pilars fonamentals, i no ha volgut dir que des d’altres visions de la vida no sigui un pilar 
fonamental. 
 
El president declara aprovada per unanimitat la proposició d’ERC següent: Que el Districte de les Corts, 
conjuntament amb la Facultat de Belles Arts de Barcelona i el teixit associatiu de persones amb discapacitat 
del Districte, impulsarà la creació d’un recorregut artístic i cultural per tot el conjunt d’obres escultòriques 
situades a l’Avinguda Diagonal  des de la plaça de Francesc Macià fins al Parc de Cervantes. 
Es tindran en compte les següents consideracions: 1. En el disseny d’aquest recorregut es prioritzaran 
aquelles mesures que facilitin a les persones amb discapacitat física o psíquica participar-hi activament i el 
gaudi de les obres. 2. En el recorregut s’ubicaran espais perquè es puguin exposar temporalment obres 
escultòriques al carrer d’estudiants i professors de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 
  
El president dóna la paraula al conseller Marc Faustino perquè presenti la proposta de la CUP 

 
5.- CUP: Que el Consell de Districte de les Corts insta a la restitució del nom original de 
Jardins de Magalí per a la zona enjardinada coneguda actualment per la denominació de 
Jardins de les Infantes a la ponència del nomenclàtor de Barcelona. 

 
El conseller Marc Faustino explica que, des de l’inici del mandat, la CUP ha mostrat la voluntat de fer un 
debat sobre el nomenclàtor de la ciutat i del Districte, i intenten proposar canvis en la mesura de les seves 
possibilitats, reals i efectives. Aquest canvi que proposen està avalat històricament: els jardins privats de la 
Casa Cuiàs, quan va ser adquirida per l’Ajuntament l’any 1934, es van fer uns jardins públics amb els nom 
de jardins de Magalí. Per tant, es tractaria  més de restituir i no tant de canviar, i es torna a fer memòria d’un 
Les Corts quan era poble. Afegeix que, el nom de Magalí, trasllada a l’obra de Frederic Mistral, poeta occità 
premi Nobel de literatura a l’any 1904, que podria contextualitzar molt bé l’espai dels jardins. La relació de 
Frederic Mistral amb Catalunya i Barcelona va ser molt fluïda: va participar en diferents convocatòries dels 
Jocs Florals. El conseller defensa que la restitució del nom de jardins de Magalí ajuda a donar a l’espai 
enjardinat un significat a les persones que l’utilitzen, ja que els relacionarien amb la literatura catalana, 
occitana i universal, i amb el progrés col·lectiu, perquè gràcies a la compra de Can Cuiàs, Les Corts va tenir 
uns jardins públics i també la seva segona escola pública, l’escola Duran i Bas. 
 
El president dóna pas a les intervencions del públic i dóna la paraula al senyor Joan Hernández. 
 
El senyor Joan Hernández es mostra totalment d’acord amb el conseller, però puntualitza que també 
haurien que saber que el carrer Marquès de Sentmenat, el seu nom era Salvador Verdú. Després es va 
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canviar per Condes de España, i com el nom era molt rebutjat es va canviar per Marquès de Sentmenat, i fa 
la reflexió de que tots estan a la mateixa zona. Considera que es tindria que pensar no sols en aquest sinó 
en altres. 
 
El president Francisco Sierra dóna la paraula al senyor Josep Moran, membre de la ponència de 
Nomenclàtor de Barcelona. 
 
El senyor Josep Moran explica que el dia 2 de setembre del 2014 el doctor Jesús Portavella i ell mateix, que 
són membres encara de la Ponència del Nomenclàtor de Barcelona, van presentar la proposta de restituir el 
nom de jardins de Magalí perquè, entre d’altres coses, era el nom primitiu i ningú sabia, ni tant sols el 
senyor Portavella que és el que ha fet el nomenclàtor de carrers de Barcelona, a quina infanta es refereix. 
La ponència del nomenclàtor, de la qual forma part com a lingüista, ho va aprovar en el seu moment. Però 
recorda que aquest canvi de nom va passar pel Consell del Districte de les Corts, com és reglamentari,  i es 
va deixar de banda dient que no era un tema prioritari, i el tema va quedar penjat. Els felicita perquè 
pensava que no seguiria endavant i considera lingüísticament, científicament i culturalment que és important 
que es recuperi aquest nom, i afegeix que, a més a més, en aquella zona hi ha altres carrers que fan 
referència a la literatura trobadoresca com Huc de Recobertí o Cabestany, que és tot un conjunt adient i a 
més a més no afecta a cap veí, que és un altre dels problemes que es solen trobar a la ponència del 
nomenclàtor central. 
 
El president dóna la paraula als grup i, en primer lloc, al conseller Jordi Castellana per part d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana agraeix al senyor Josep Moran l’exposició que ha fet i valora molt positivament 
la proposta de la CUP i vota a favor. Recorda que és el segon canvi de nomenclàtor que es porta al Ple de 
Districte, quan el conseller del PSC va proposar el canvi d’Elisabeth Eidenbenz. Està totalment d’acord en 
que hi hagin aquests canvis, perquè la ciutat no és un ens abstracte sinó que és una comunitat de persones 
que tots tenen la seva història, els seus orígens i per tant la seva memòria, i per això considera important el 
nomenclàtor, perquè no serveixi només perquè la gent es pugui situar a la ciutat, sinó que també serveix per 
reivindicar la memòria d’aquelles persones o fets que han fet una contribució important a la història. I per tot 
això, el conseller opina que el nomenclàtor no pot ser una eina asèptica i sense sentiment, sinó que ha de 
ser una eina de reconeixement a l’espai públic d’aquelles persones que han aportat, o d’aquells fets o 
d’aquells llocs que han aportat millores en la societat i posa com a exemple el cas d’Elisabeth Eidenbenz 
que va ser una persona compromesa en la lluita contra el feixisme, el nazisme i la barbàrie dels anys trenta 
quaranta. I en aquest cas, el conseller pensa que a més el que faran és recuperar un topònim originari del 
qual el conseller Marc Faustino ja ha explicat la pertinent la motivació. Cal anar més enllà, i que la Comissió 
de Nomenclàtor del Districte de les Corts ha de treballar per intentar salvar aquestes complicacions que hi 
ha en el canvi de nom en carrers en que hi viuen veïns, però que la via pública ha de servir per reconèixer 
persones, fets i llocs i no ha de servir perquè hi hagi certs personatges que tinguin un espai a la via pública.  
 
El president dóna la paraula al conseller Xavier Cañigueral per part del PP. 
 
El conseller Xavier Cañigueral comenta que precisament i agafant les últimes paraules del conseller Jordi 
Castellana, és on veu el problema: que no hi hagin certes persones que tinguin determinats noms, perquè si 
en comptes de dir-se Jardí de Les infantes s’hagués dit jardí de qualsevol altre nom que no tingués res a 
veure amb Espanya, pensa que no s’hagués presentat al Plenari aquesta proposta i no els importaria res si 
el nom s’hagués posat uns anys enrere. Opina que no veu ni la necessitat, ni la prioritat i que per això 
votaran en contra. Conclou dient que s’hauria de passar a solucionar els problemes reals dels veïns. 
 
El president dóna la paraula al conseller Pau Guix per part de Cs. 
 
El conseller Pau Guix llegeix una petita nota que hi ha a la pàgina de la fundació Nobel que recull una nota 
de cada premi anual. Llegeix que el premi Nobel de literatura al 1904 es va dividir en parts iguals entre 
Frederic Mistral, en reconeixement a l’originalitat fresca i variable inspiració de la seva producció poètica 
que reflecteix fidelment el paisatge natural i l’esperit tradicional del seu poble i a més el seu treball 
significatiu com filòleg provençal. També a José Echegaray en reconeixement a les nombroses i brillants 
composicions que de forma individual i original han reviscut les grans tradicions del teatre espanyol.  A part 
de que Echegaray era científic, va formar part dels governs de l’estat durant bastants anys: va ser ministre 
vàries vegades. Per tant, expressa el seu suport a la figura de Frederic Mistral i li agradaria trobar una 
proposició a l’alçada de Frederic Mistral. Afegeix que, si al Districte de les Corts hi ha noms de carrers 
d’esclavistes, d’ideòlegs de l’odi com Sabino de Arana dels quals s’ha demanat canviar el nom diverses 
vegades i no s’ha fet, es pregunta perquè no demanen canviar un d’aquests noms i posar-li Frederic Mistral. 
Es respon dient que, el grup de la CUP, el vol treure per una qüestió merament política del seu model de 
societat que no comparteixen amb la legislació vigent que és la monarquia parlamentària dins de l”Estat 
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Espanyol” i els recorda que és el seu país els hi agradi o no. Proposa al conseller Marc Faustino canviar el 
nomenclàtor i posar el nom de Frederic Mistral per exemple al carrer Sabino de Arana. Per tant, vota en 
contra. 
 
El president dóna la paraula al conseller Cristian Sáiz per part del GMD. 
 
El conseller Cristian Saiz expressa el seu vot favorable i es dirigeix al senyor Moran per dir-li que recorda 
perfectament la seva proposta i que en el mandat anterior, el govern que encapçalava el seu grup municipal, 
va ser molt prolífic en tots els temes de nomenclàtor. Aquesta proposta no va entrar, no perquè no hi 
estiguessin d’acord, sinó perquè no va haver-hi logísticament o administrativament la possibilitat de fer-ho. 
Per altra banda, explica que no estan parlant de canviar el nom d’un carrer per motius ideològics, sinó de 
restituir el nom original d’un espai que la dictadura franquista va canviar, així que considera que són temes 
diametralment diferents. Recorda que tots van estar d’acord en donar-li un carrer a l’Elisabeth Eidenbenz i 
van anar a la inauguració i va ser un acte molt bonic, i l’únic que s’està demanant és aplicar un acte de 
restitució d’un nom original, jardins Magalí. Per tant, considera que no té res a veure amb la política sinó és 
un tema històric i de restitució. Assenyala també que no hi ha veïns, com passava amb altres canvis que hi 
ha hagut, que es puguin veure afectats amb el canvi.  
 
El president dóna la paraula al conseller Carlos Hornero per part del PSC. 
 
El conseller Carlos Hornero també es dirigeix de forma inicial al senyor Moran per dir-li que, com ha parlat 
també del senyor Jesús Portavella, tot el seu respecte per la part històrica que han dedicat al nomenclàtor 
tant de la ciutat com dels carrers del Districte de les Corts. Explica que els jardins de Les infantes tenen una 
data concreta en que les li va posar el nom oficial i que va ser justament l’inici del franquisme i també es 
denominava anteriorment a la República. Tant el nom de jardins Magalí com Les Infantes era una 
denominació que es comentava i es definia, segons la part que el conseller ha pogut llegir del llibre dels 
carrers de Les Corts del senyor Jesús Portavella. Però no van estar inscrits. Més enllà del tema històric, que 
no enfronta amb ningú, el llibre del senyor Jesús Portavella, descriu un espai en el que hi ha una entitat dins 
del Districte de les Corts, històrica i que ha estat anomenada cortsenca en aquest territori, que és 
l’Associació de Festa Major del Parc de Les Infantes. Opina que la ciutadania no ha fet força perquè es 
canviés aquest nom. És per això últim, i no per la part històrica o per temes polítics de republicà, monarquia 
o altres que el conseller votarà en contra. No per un tema polític, sinó per un tema pràctic, del dia a dia del 
territori.  
 
El president dóna la paraula a la consellera Laura Cañadas per part de BComú. 
 
La consellera Laura Cañadas afirma que votaran a favor de la proposta i afegeix que tots els canvis de 
nomenclàtor s’han d’entendre com grans acords de Districte, com recorda amb el canvi de nom de la 
Maternitat pel d’Elisabeth Eidenbenz, o el de la biblioteca de Montserrat Abelló que s’inaugurarà a finals 
d’any. Però també comenta que la ponència de nomenclàtor ha fet aquesta demanda i que així la va fer 
arribar no només al 2014 sinó que també una altre vegada posterior, i per tant agraeix també la proposta de 
la CUP, que torni a posar aquest tema sobre la taula i es pugui parlar en un espai com és un Plenari, on es 
veu quin és el posicionament de tots a l’hora d’arribar a un acord significatiu com el canvi de nom d’un dels 
parcs més utilitzats del nostre barri. 
 
Per tancar el punt, el president torna a donar la paraula al conseller Marc Faustino. 
 
El conseller Marc Faustino dóna les gràcies als grups que han votat a favor i fa la reflexió que deu vots 
sobre quinze és dos terços que considera que és majoria qualificada per la restitució, i insisteix en que és 
una restitució perquè el nom és el que tenia. Exposa que considera que els grups que han votat en contra, 
han apel·lat a un sentiment que la CUP en aquesta proposta no ha posat sobre la taula, sinó que ha posat la 
memòria històrica de Les Corts, sentir-nos orgullosos de ser de Les Corts i de quan Les Corts era un poble. 
I, per últim, al senyor Josep Moran que és historiador local i que ha mantingut la història de Les Corts en 
l’arxiu històric durant els anys vuitanta i noranta, li agraeix que estigui aquí encara al plenari. Respon al 
conseller Pau Guix que no es pot canviar el nom de Sabino de Arana per Frederic Mistral perquè ja existeix 
una avinguda Frederic Mistral, és l’artèria principal del barri de Sant Antoni. 
 
El president dóna per aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte els grups de PP, Cs i el PSC 
la proposta de la CUP següent: Que el Consell de Districte de les Corts insta a la restitució del nom original 
de Jardins de Magalí per a la zona enjardinada coneguda actualment per la denominació de Jardins de les 
Infantes a la ponència del nomenclàtor de Barcelona.  
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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 del Districte de les Corts dugui a terme una campanya de 
conscienciació entre propietaris d’establiments d’oci així com entre els ciutadans del nostre 
Districte, posant a disposició els recursos humans i econòmics necessaris, per a reduir les 
molèsties acústiques que genera l’oci nocturn i garantir una bona convivència entre 
aquestes activitats i el descans veïnal. 

 
El president Francisco Sierra presenta la part de precs  i anuncia que en primer lloc el GMD formularà dos 
precs. El primer prec el formula el conseller Matías Ramon. 
 
El conseller Matías Ramon exposa que el primer prec està dirigit als comerços d’oci nocturn que originen 
molèsties als veïns i  proposa conscienciar als comerciants i als veïns per dur una activitat correcta i per això 
demanen al govern del Districte de les Corts que dugui a terme una campanya de conscienciació entre els 
propietaris d’establiments d’oci, així com entre els ciutadans del Districte, posant a disposició recursos 
humans i econòmics necessaris per reduir les molèsties acústiques que genera l’oci nocturn i garantir una 
bona convivència entre aquestes activitats i el descans veïnal. 
 
El president dóna la paraula al conseller Carlos Hornero per respondre. 
 
El conseller Carlos Hornero contesta que la seva campanya és una campanya continuista i que el 
Departament de Contaminació Acústica realitzarà l’habitual campanya de reducció del soroll de l’oci nocturn 
als diferents Districtes de la ciutat, dirigida tant als establiments com a la ciutadania. L’objectiu general de la 
campanya és reduir el soroll en aquelles zones de la ciutat on es concentren la major oferta d’establiments 
d’oci nocturn, i on es detecti per tant un elevat nivell de contaminació acústica i possibles queixes per part 
dels veïns. La campanya busca l’equilibri entre el dret a gaudir de l’oci nocturn i el dret al descans als veïns i 
veïnes del territori. Per això, l’eslògan i imatge de campanya representa la necessitat de disminuir el volum a 
la nit i estarà a càrrec de promotors ambientals amb tasques d’informació i sensibilització. Paral·lelament, a 
partir de la segona quinzena de juny hi haurà una campanya de convivència, impulsada per la Direcció de 
Comunicació, que farà especial èmfasi en la importància de minimitzar el soroll en la via pública a través de 
diferents accions publicitàries, informatives i de gestió dels diferents problemes generats per aquest tema. 
Es farà extensiva a tots els Districtes de la ciutat i amb especial rellevància en les places, la zona d’oci i 
altres espais on s’origini un soroll excessiu, especialment a la nit. Afegeix que aquesta és una campanya 
que s’ha anat fent durant moltíssims anys. Per això s’accepta el prec 
 
El conseller Matías Ramón acaba la seva intervenció dirigint-se als veïns i aclarint que el seu grup creu en 
el comerç i la promoció econòmica, però sempre dins d’un marc que no molesti als veïns, i fomenten el 
civisme i  totes les activitats que siguin legals. Per acabar, dóna les gràcies al govern per acceptar el seu 
prec. 

 
2.-GMD : Que el Govern del Districte es comprometi a escoltar, tenir en compte i donar 
resposta als veïns quan es dugui qualsevol tipus de modificació de la xarxa actual de bus i 
informi amb antelació dels canvis que és duran a terme i de la seva data d’implementació. 
 

El president dóna de nou la paraula al conseller Matías Ramon per a formular el segon prec. 
 
El conseller Matías Ramon explica que el prec es presenta en resposta a la demanda de molts veïns pel 
desconeixement de com està el procés dels autobusos i de què passarà, i preguen al govern del Districte de 
les Corts es comprometi a escoltar, tenir en compte i donar resposta als veïns quan es dugui qualsevol tipus 
de modificació a la xarxa actual d’autobusos, i informi amb antelació dels canvis que es duran a terme i la 
seva data d’implementació. 
 
El president dóna la paraula al conseller Antoni Coll per tal d’acceptar o rebutjar el prec. 
 
El conseller Antoni Coll accepta el prec i indica que l’Ajuntament i el Districte estan fent una sèrie de 
jornades de treball respecte a la implementació de la nova xarxa d’autobús, on s’ha explicat que aquesta 
s’ha d’anar implementant a partir del novembre de 2017, i que s’han recollit detalladament propostes i 
comentaris de totes els veïns i entitats que han volgut. Informa també que estan detallant un document de 
retorn d’aquestes aportacions que en un Consell de Barri, en el de Sant Ramon, ja es van avançar 
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mínimament i que, durant les properes setmanes, faran el retorn corresponent. Des del Districte s’està 
traslladant a Mobilitat i a TMB totes les demandes que li arriben al respecte, i són demandes que s’estan 
valorant i estudiant i de les quals se’n farà el retorn pertinent. 
 
El president torna a dona la paraula al conseller Matías Ramon. 
 
El conseller Matías Ramon està d’acord amb el que ha dit el conseller Antoni Coll però diu també que 
continuen quedant certes demandes que es repeteixen, com la demanda del 54 per la gent de Sant Ramon 
o la demanda del carrer Joan Güell, i assegura que d’aquestes no es fa res al respecte i per això insisteix en 
que donin respostes a les demandes de molta gent que no estan resoltes. Posa d’exemple el seu cas 
particular i explica que viu a Sant Ramon i que l’autobús 54 és l’únic autobús que passa per allà, a part de 
l’H8, i que no els agrada que  canviïn aquesta línia o que facin baixar un autobús pel carrer Joan Güell 
després de que tanta gent s’hagi queixat, i demana que escoltin totes les demandes i facin alguna cosa al 
respecte.  
 
El president torna a donar la paraula al conseller Antoni Coll. 
 
El conseller Antoni Coll insisteix en que escolten les demandes, que les estan valorant i faran el retorn. 
Explica que, generalment, quan s’han anat aplicant canvis en la xarxa de bus, hi ha un període en que la 
gent s’ha d’anar acostumant a que aquesta xarxa de bus ha de funcionar d’una altra manera, i per tant aquí 
trobarem sempre reticències, fins que aquesta xarxa no estigui implementada del tot i no ens acostumem a 
utilitzar-la, no podran valorar del tot quina és la seva efectivitat. 

 
3.-Cs: Que el Govern del Districte faci una anàlisi de la situació del comerç al barri de La 
Maternitat i Sant Ramon juntament amb les associacions de comerciants i representants 
dels comerços del barri que pugui donar lloc a unes accions específiques pel barri dins el 
futur Pla de Comerç: 1) evitar la desertització comercial i incentivar-ne l’activitat; 2) fer un 
estudi de l’impacte i afectació que poden tenir els possibles futurs usos comercials que 
preveu el projecte del Nou Camp Nou sobre el teixit comercial del barri i proposar mesures 
específiques per tal de protegir el comerç ja arrelat al Barri. 
 

El president Francisco Sierra dóna la paraula al conseller Pau Guix, del grup de Cs per formular el següent  
prec. 
 
El conseller Pau Guix declara que el seu prec és que el govern del Districte de les Corts, faci una anàlisi de 
la situació del comerç al barri de La Maternitat i Sant Ramon juntament amb les associacions de 
comerciants i representants dels comerços del barri, que pugui donar lloc a dues accions específiques del 
barri dins del futur pla de comerç: evitar la desertització comercial incentivant l’activitat comercial; i dos, fer 
un estudi de l’impacte i l’afectació que poden tenir els possibles futurs usos comercials que preveu el 
projecte del nou Camp Nou sobre el teixit comercial del barri, i proposar mesures específiques per tal de 
protegir el comerç ja arrelat.  Aquesta qüestió ja la van plantejar a la primera reunió que van tenir a la Taula 
de treball de l’ “Espai Barça” i els preocupa molt el possible impacte sobre el barri de Sant Ramon-
Maternitat. Recorda que el conseller Carlos Hornero els va presentar mínimament algunes dades del futur 
Pla de Comerç i el seu grup va presentar una iniciativa en el primer Plenari, precisament per evitar totes 
aquestes coses. 
 
El president dóna la paraula al conseller Carlos Hornero per acceptar o rebutjar el prec. 
 
El conseller Carlos Hornero accepta el prec, perquè són les línies d’acció estratègica que també van 
presentar en el Ple de març i que van comentar en la Comissió del dia anterior. Informa que van estar 
repassant tot el Pla que s’havia presentat al Ple amb les entitats comercials del  Districte de les Corts, i que 
vénen recollits aquests dos punts específicament: En relació all tema de la desertització comercial en Sant 
Ramon tenen una molt bona notícia perquè s’ha creat una associació nova de comerç en Sant Ramon-
Maternitat que s’anomena “Les Corts Comerç 08028”, amb la presidenta, Silvia, i el secretari, Xavier, que 
són dos persones conegudes al territori de Sant Ramon i Maternitat. D’altra banda, també és prioritari 
l’estudi de l’impacte que tindrà el projecte urbanístic del Barça que ve recollit en el pla d’acció. És un 
compromís per part del govern del Districte generar un estudi comercial que vagi en benefici del comerç de 
l’entorn. 
 
El president torna a donar la paraula al conseller Pau Guix. 
 
El conseller Pau Guix diu literalment: “Sí, muchas gracias por la aceptación del ruego.” 
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4.-Cs: Que, en compliment del conveni subscrit amb la Generalitat, l’Ajuntament de 
Barcelona realitzi les gestions necessàries per reconvertir el Centre d’Atenció Primària de 
Numància (CAP) perquè doni el servei de Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), 
amb assistència sanitària les 24 hores del dia, tots el dies de l’any, inclòs servei 
d’analítiques, radiologia i boxes d’observació. 

 
 
El president dóna la paraula a la consellera Sonia Reina del grup de Cs per presentar el següent prec. 
 
La consellera Sonia Reina diu literalment: “Si, gracias presidente. Bueno, es conocido por todos que nos 
hemos quedado sin servicio de urgencias de la seguridad social en el barrio de Les Corts, y por tanto 
nuestro ruego es que se hagan las gestiones necesarias para reconvertir el CAP Numància y para que dé 
un servicio de centro de urgencias de atención primaria con asistencia sanitaria las 24 horas del día, todos 
los días del año, incluido el servicio de analíticas, radiología y boxes de observación. Gracias.” 
 
El president dóna la paraula a la consellera Laura Cañadas per respondre al prec. 
 
La consellera Laura Cañadas explica que l’argumentació que tenien preparada era en base al prec que 
s’havia presentant i que no és exactament el que ha comentat: Explica que, tot i entendre la seva demanda, 
en el conveni amb la Generalitat no hi ha l’acord que comenta i per tant han de rebutjar el prec perquè no 
poden demanar el compliment d’un acord que no existeix. Actualment, a nivell de Catalunya, s’ha presentat 
el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya que caldrà adaptar però que tampoc modifica el mapa de recursos 
de ciutat, i no recull que el nou CAP de Numància pugui ser un centre d’urgències d’atenció primària. Per 
acabar, comenta que encara que rebutgin el prec perquè no poden garantir el que sol·licita, sí que es pot 
transmetre perquè ho valorin. 
 
El president torna a dona la paraula a la consellera Sonia Reina. 
 
La consellera Sonia Reina diu literalment: “Sí, gracias presidente. Solamente comentar, a ver, tenemos el 
Consorcio sanitario Barcelona-Generalitat. Aparte, este grupo en fecha 2 de marzo presentó una lista de 
preguntas que, si bien el señor Hornero antes se quejaba, pues nosotros nos quejamos también. Son siete 
preguntas, fáciles de contestar, están sin responder. Además, nosotros hemos presentado en el 
Parlamento, de mano de Carlos Carrizosa y Jorge Soler, la misma propuesta ante la Generalitat. Lo digo 
porque hacemos las mismas propuestas en todas partes. Y además mencionarles que escudarse en decir 
que no existe un convenio o que ya se lo mirarán, la realidad es que no tenemos servicio de urgencias. El 
lema de ustedes, el sí se puede, le podían dotar de contenido y no dejarlo ahí en un titular que luego el sí se 
puede se convierte en no se puede porque no tenemos competencias. Gracias.” 
 
El president de nou li atorga el torn a la consellera Laura Cañadas. 
 
La consellera Laura Cañadas diu que en cap moment ha dit que tinguin o no competències, l’únic que 
remarca que ha dit és que el Conveni del que parla la consellera Sonia Reina i que està penjat a internet i 
per tant és accessible, no diu res del que està demanant, i per tant rebutgen el prec. 

 
5.-PP: Instar al Govern del Districte a adquirir el compromís de destinar una part 
significativa dels ingressos derivats del projecte de transformació urbanística de l’Espai 
Barça a dotar d’equipaments públics, actuacions a la via pública i foment del comerç de 
proximitat, entre d’altres, en el barri de la Maternitat-Sant Ramon de Barcelona. 
 

El president Francisco Sierra dóna pas al següent prec que formula el PP i cedeix la paraula al conseller 
Xavier Cañigueral que diu que és conegut per tots la manca d’equipaments que pateix el barri de la 
Maternitat i Sant Ramon, i les demandes dels veïns que fa temps que esperen que les administracions 
donin resposta. L’equipament més demandat és la residència per a persones grans i també per a persones 
amb discapacitat del carrer Benavent, i de fet va ser la proposta més votada en el PAM. Explica també que 
hi ha altres necessitats i demandes en aquest procés d’elaboració del PAM, al Consell de Barri de Maternitat 
i Sant Ramón una nova escola bressol, habitatges per a joves o equipaments esportius com una piscina 
municipal o una nova pista esportiva municipal. Una altra necessitat clau de suport al barri és el comerç de 
proximitat: calen accions de promoció, d’increment de l’associacionisme i millora de la via pública, per 
fomentar el comerç. A tot això en els propers anys tots saben que es durà a terme el projecte de 
transformació urbanística del “Espai Barça”, que generarà importants ingressos per les arques municipals. 
Per això el PP demana a l’Ajuntament que destini una part significativa de les compensacions, plusvàlues i 
tributs que obtindrà del projecte, per millorar els equipaments existents, per invertir-los en nous 
equipaments, per actuacions de millora de la via pública i per fomentar el comerç de proximitat al barri de 
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Maternitat i Sant Ramon. És important l’impacte positiu que genera el Barça a tot el món, però opina que 
encara és més important que el Barça tingui un impacte positiu sobre aquells que té més a prop: els veïns 
de Maternitat i Sant Ramon. Opina que l’Ajuntament té ara l’oportunitat i la responsabilitat de garantir que 
així sigui.  
 
El president, dóna pas a tres intervencions del públic sol·licitades. El primer torn de paraula és per a la 
senyora Felisa Marco que indica que el Barça és una entitat esportiva i es pot concedir coses, però no per 
hotels ni per oficines ni per especulació. Al Barça se li estima molt, però que també s’ha d’estimar el barri de 
Les Corts, que fa molts anys que ha estat generós. Per tant, fa l’Ajuntament responsable que el barri de Les 
Corts sigui ara qui rebi tot això que ha donat anteriorment. Equipaments esportius i socials, ja en té prou el 
Barça. No li sembla suficient que els doni una zona de vianants. El subsòl també s’aprofita per fer pàrkings. 
Fa responsable l’Ajuntament, com a gestor, d’aconseguir tot el que el barri necessita.  
 
El president dóna la paraula a la senyora Adela Agelet. 
 
La senyora Adela Agelet declara que en la seva intervenció que recolzarà aquesta petició que ha presentat 
el PP i després d’haver escoltat la situació real dels equipaments al Districte de les Corts, com la del 
poliesportiu de l’Illa, ha conclòs que aquest és un tema clau i que en aquests moments amb la requalificació 
del Barça, que s’hi faci de tot excepte un equipament esportiu pel barri li sembla que és una cosa delirant. 
Reconeix que no és el moment de discutir això perquè hi ha unes taules, però sí que aprofita l’ocasió per 
refermar-se aquesta necessitat. 
 
El president dóna la paraula al senyor Joan Hernández. 
 
El senyor Joan Hernández diu que es solidaritza amb tot lo que han dit els seus companys.  
 
El president dóna la paraula al conseller Antoni Coll per donar resposta al prec. 
 
El conseller Antoni Coll accepta el prec i explica que aquesta és una de les prioritats que com a govern del 
Districte de les Corts tenien clara des del primer moment en que es va posar sobre la taula la proposta de 
modificació de la MPGM de l’espai Barça. Una actuació com la que està proposant el Futbol Club Barcelona 
a la ciutat s’ha de reflectir clarament en una millora del seu entorn urbà. I una d’aquestes millores serà la 
inversió, per part de l’Ajuntament de les compensacions derivades del planejament del Futbol Club 
Barcelona un cop valorades econòmicament, han de revertir en equipaments de proximitat en el barri de 
Sant Ramon i la Maternitat. Per tant accepta el prec i indica que treballaran per això. 
 
El president torna a donar la paraula al conseller Xavier  Cañigueral per tal de formular el següent prec. 
 

6.-PP: Que el Govern del Districte ens lliuri, en la sessió del Consell Plenari d’avui, còpia 
dels informes, estudis i/o projectes tècnics que avalen la decisió del Govern Municipal i de 
la Generalitat de tancar l’Escola Ausiàs March i substituir- la per la nova Escola Anglesola. 

 
El conseller Xavier Cañigueral exposa que, arran del debat que es va fer sobre les necessitats de les 
escoles públiques del Districte de les Corts en el Consell Plenari del mes de març, van formular una petició 
per escrit el 16 de març dirigida al govern del Districte de les Corts per tal que els facilités l’accés als 
informes, estudis i/o projectes tècnics que avalen la necessitat de tancar l’escola Ausiàs March i substituir-la 
per l’escola Anglesola. Com no van obtenir cap resposta, van tornar a fer aquesta petició durant el debat 
sobre l’educació pública al Districte en la sessió extraordinària que va tenir lloc al Consell Plenari del 5 
d’abril, i el govern tampoc es va voler posicionar al respecte. És per això que, per tercera vegada, el 
conseller demana al govern que els doni còpia o accés als informes que avalen la decisió de tancar l’escola 
Ausiàs March, amb l’ànim de rebre una resposta.  
 
El president dóna la paraula al regidor Agustí Colom per respondre el prec. 
 
El regidor Agustí Colom es dirigeix al conseller Xavier Cañigueral i es reafirma en el fet que l’escola Ausiàs 
March no es tanca, tal com ha dit en tots i cada un dels Consells Plenaris anteriors, i, com no es tanca, no 
existeix cap informe que els pugui entregar que avali l’esmentat tancament. Diu que la prova d’això és que, 
aquest any ja s’han iniciat les preinscripcions. Afirma que és una escola que està en actiu. Per tant, rebutja 
el prec. 
 
El president dóna pas de nou al conseller Xavier Cañigueral. 
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El conseller Xavier Cañigueral opina que el fet és que l’escola Ausiàs March no hi serà i insisteix en què li 
faciliti l’informe que avala que aquesta escola ja no hi serà.  
 
El regidor Agustí Colom intervé per remarcar que l’escola Ausiàs March no es tancarà i que, per tant, no hi 
haurà cap informe ja que no s’ha plantejat en cap moment el tancament de l’escola Ausiàs March. Explica 
que en uns anys estarà construïda l’escola Anglesola, que consolidarà l’escola Ausiàs March. 

 
7.-CUP: Que el Consell de Districte de les Corts presenti l’informe “Oportunitats educatives 
a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat” al Consell Escolar 
del Districte de les Corts del 3r trimestre i que es faci un debat ric i necessari amb la 
comunitat educativa sobre la situació al territori. 
 

 
El president dóna la paraula al conseller Marc Faustino de la CUP per a presentar el seu prec. 
 
El conseller Marc Faustino arran de la publicació de l’estudi sobre oportunitats educatives a Barcelona opina 
que és interessant el seu debat en el Consell Escolar perquè la comunitat educativa del barri pugui saber 
quines seran les orientacions de política pública tant de ciutat com de Districte. Comenta també que aquest 
estudi, els crea dubtes com per exemple quan s’afirma que la matriculació en centres privats sense concert 
és poc nombrosa, a Barcelona tot just el 2% de la matrícula, amb l’excepció de Les Corts 17% de primària i 
12% de secundària. Afirmacions com aquesta ens crea el dubte de quants infants i joves de Les Corts van 
als centres privats sense concert ubicats a Les Corts.  
 
EL president dóna la paraula a la consellera Laura Cañadas per respondre al prec. 
 
La consellera Laura Cañadas li confirma que li accepten el prec i afegeix que quan arribi el moment de 
celebrar aquest Consell Escolar del Districte es posaran en contacte amb l’Institut d’infància i adolescència 
per tal de convidar-los a venir i que s’expliquin, i així poder resoldre tots els dubtes que ha plantejat el 
conseller i  també tota la resta de dubtes que puguin anar sorgint, i es compromet a intentar enviar tota la 
informació abans per poder fer un debat on es disposi de tota la informació. 
 
El president torna a donar la paraula al conseller Marc Faustino. 
 
El conseller Marc Faustino accepta la presentació de la consellera i entén que el Consell Escolar és l’òrgan 
que hauria de ser un espai de participació i un òrgan de debat, i un estudi com aquest requereix aquest 
debat. Desitja que si no pot ser per al tercer trimestre escolar, pugui ser per al primer trimestre escolar de 
l’any que vinent.  

 
8.- CUP: Que el Govern del Districte de les Corts insti a la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials  i Famílies a solucionar les mancances 
que s’expressen per part de les famílies, en especial les fetes per l’Associació Catalana 
d’Afectats/des per les Residències, mitjançant la seva participació a la Comissió Social i 
Sanitària de les Corts per tal d’elaborar entre totes les parts implicades el protocol 
d’actuació de la comissió amb acords per escrit i objectius definits. 

 
El president Francisco Sierra dóna de nou la paraula al conseller Marc Faustino per presentar el segon prec 
de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino, en relació a la residència Montnegre, comenta que ja existeix una proposició 
aprovada, una declaració institucional aprovada i un prec aprovat, perquè s’han presentat totes les 
modalitats d’iniciatives que poden fer els partits aprovades pel seu tractament. Davant dels darrers 
problemes que hi ha hagut, opina que cal fer tota la força possible perquè el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, vingui a la Comissió Social i Sanitària del Districte perquè la persona responsable pugui 
veure quina és la situació de l’única residència pública del Districte.  
 
El president dóna la paraula a la consellera Laura Cañadas per donar resposta al prec. 
 
La consellera Laura Cañadas accepta el prec i recorda que han votat a favor de la proposta que s’ha 
presentat. 
 
El president dóna la paraula al senyor Joan Hernández, que ha demanat intervenir en aquest punt. 
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El senyor Joan Hernández relata que quan aquesta Comissió es va fer, van apostar per aquesta forma 
perquè és la que es feia en molts Ajuntaments de Catalunya, perquè l’Ajuntament, com administració més 
propera, ha d’estar al costat del ciutadà i va funcionar perquè va haver una persona que estava molt 
pendent i com a càrrec públic, quan hi havia una inspecció ningú podia contradir-lo. Per això, demana tal i 
com està per escrit, que algú de la seva associació pugui entrar a la Residència i que no donin les culpes a 
uns i altres i que busquin solucions. Afegeix que la Sindica de Greuges va enviar una escrit dient que tenen 
assistents socials i un consorci i que són els que han d’actuar. Ofereix la seva ’Associació de Veïns per 
poder anar allà cada dia i veure com està la situació. I, per acabar, demana també la còpia compulsada de 
la declaració que es va fer al Plenari, perquè ha d’aportar-la al Síndic, a la Síndica i a la Generalitat, la que 
comenta que també va demanar al conseller Carlos Hornero. Demana que aquest tema es porti com es 
porten les actes perquè es pugui veure va evolucionant el tema ja que si no està per escrit no es pot veure. 
Torna a demanar que puguin entrar amb algun responsable i veure com estan els residents. I per tancar el 
seu discurs, es dirigeix al regidor per reclamar-li que visiti la residència i que pregui mesures perquè la gent 
gran que esta enllitada pugui sortir al carrer. 
 
El president dóna la paraula a la senyora Adela Agelet qui comenta que subscriu totalment el que ha 
exposat el senyor Joan Hernández. 
 
El president torna a dóna la paraula a la consellera Laura Cañadas per acabar de donar la seva resposta al 
conseller Marc Faustino. 
 
La consellera Laura Cañadas torna a comentar que accepta el prec tal com també ha votat a favor de la 
proposta de Cs sobre el tema de la residència. Respecte al projecte d’horts urbans que va explicar el regidor 
en el seu informe, la residència i els habitatges amb serveis que hi ha al costat, hi participaran, i hi haurà 
una activitat que estarà dinamitzada i, per tant, es farà aquesta entrada al centre. També es pot fer una 
previsió i una calendarització d’activitats per intentar apropar-se una miqueta més. Explica que hi ha hagut 
un canvi en la direcció del centre i, per tant, s’ha de tornar a reemprendre tot el treball que s’hi havia fet en 
aquesta residència. Desitja que, amb bona voluntat per totes les parts i es pugui tirar endavant. I respecte a 
la Declaració Institucional, declara que no sabien que s’havia rebut la demanda i assegura que la faran 
arribar. 
 
El president torna a donar la paraula al conseller Marc Faustino. 
 
El conseller Marc Faustino agraeix l’acceptació del prec per part del govern, l’esforç de l’Associació 
Catalana d’Afectats per les Residències i del senyor Joan Hernández per la seva perseverança en aquest 
aspecte. Afegeix que no sabia que la direcció del centre havia canviat i considera que també seria important 
que s’hagués informat, així com saber que es pot fer a la Comissió Social i sanitària, i declara que hagués 
agraït i considera que també tots els grups, haver rebut un correu informatiu. Aprofita per posar a sobre la 
taula amb el govern una possible visita al centre per comprovar certes coses. Pregunta si com a conseller 
d’oposició pot fer el que feia el Cristian Saiz, que podia entrar a la residència. 
 
El president torna a dona la paraula a la consellera Laura Cañadas. 
 
La consellera Laura Cañadas contesta dient que ells hi van entrar i que li consta que altres partits també ho 
han fet perquè van fer la petició a la direcció del centre. Però, en tot cas, al ser un equipament de la 
Generalitat no hi ha cap problema en fer la demanda a veure si es pot entrar. I respecte a la noticia del canvi 
de direcció assegura que no fa gaire que han rebut la noticia. Explica que ho han comunicat de manera 
informal. 
 

d) Preguntes 
 

El president Francisco Sierra dóna pas a la part de l’ordre del dia corresponent a les preguntes. Anuncia que 
les dues previstes son d’ERC i dóna la paraula al conseller Jordi Castellana per formular-les. 

 
1.-ERC: “Quines accions durà a terme el Districte de les Corts en cas que qualsevol 
eventualitat permeti obrir un nou procés negociador amb el propietari de la finca 
anomenada Can Capellanets sobre els usos, volumetria, protecció dels jardins i altres 
qüestions relacionades amb el projecte per tal de garantir una participació real i efectiva 
dels col·lectius veïnals, el teixit associatiu i els grups municipals?” 

 
El conseller Jordi Castellana exposa que, darrerament, han tingut notícies que semblen indicar que hi ha un 
gir en tot el tema de Can Capellanets, en relació sobre tot als usos d’aquest equipament i a tot el que estava 
previst al Pla Especial Urbanístic actual. Davant d’aquesta situació entenen que s’obre una nova perspectiva 
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negociadora i demana que treballin tots conjuntament ja que considera que es un assumpte prou important 
com perquè veïns, grups de l’oposició i govern, puguin treballar conjuntament per evitar la rumorologia. 
Explica que es va obrir un procés de mediació en que el govern no hi participa i, per tant, no s’implica, dient 
que és un conflicte entre privats. Segons ell no és un conflicte entre privats i s’han d’implicar per poder 
treballar conjuntament en qüestions importants com aclarir la protecció dels jardins, respecte a mobilitat, 
respecte a volumetria i aprofitar qualsevol oportunitat negociadora que hi hagi per poder fer un projecte que 
pugui ser beneficiós per tothom. 
 
El president informa que hi ha dues paraules del públic demanades i dóna la paraula a la senyora Adela 
Agelet. 
 
La senyora Adela Agelet s’afegeix a la petició de poder tenir un procés, en la mesura que hi ha 
modificacions i considera que, formalment això constituiria segurament un pla especial com l’anterior que va 
acabar amb els resultats que es coneixen; en un procés en el qual les entitats no hi van participar. Per això, 
considera que ara és el moment d’obrir-ho formalment i evitar aquesta rumorologia, i deixar de disfressar el 
procés de transformació. Demana que el govern del Districte de les Corts es posi molt seriós en aquest 
tema i que forci a que hi hagi la transparència que suposa que ha de tenir un pla especial en el que es 
contemplin els interessos dels veïns de totes les entitats, també de la propietat, però que es formuli d’una 
manera reglada. 
 
El president dóna la paraula a la senyora Marta Ollich. 
 
La senyora Marta Ollich s’adhereix a la petició que ha formulat el conseller Jordi Castellana i a la 
confirmació de la senyora Adela Agelet. Parla en representació dels veïns afectats que comenta que s’han 
anat reunint, i davant de la confirmació de que l’arquebisbat té la intenció de demanar un canvi d’usos, si ho 
fa, demanen que es compleixi la Llei que diu que s’ha de fer un Pla Especial amb transparència ja que 
aquesta l’han trobat una mica a faltar en tot el procés, i que es doni veu als veïns, a les entitats i treballar 
tots plegats per aconseguir, també per l’arquebisbat, una solució que sigui bona per la gent i pel Districte. 
Desitgen que com a representants escollits que ajudin a que això pugui ser així, i sobre tot amb la màxima 
transparència i també que si es fa aquest Pla Especial es tinguin en compte aspectes sobre tot a nivell 
d’aquesta excessiva volumetria, en la protecció patrimonial, i del pla de mobilitat. 
 
El president dóna la paraula al conseller Antoni Coll. 
 
El conseller Antoni Coll explica que el govern està fent molts esforços i no han deixat de fer una gestió en 
aquest assumpte, tant amb el bisbat com amb els veïns, per tal d’intentar que hi hagi un cert acord entre els 
interessos diferents. Considera que s’està parlant d’una eventualitat que no s’ha produït, de la que  és cert 
que hi ha seriosos rumors, i assegura que si això es produeix i es confirma el canvi d’usos pel bisbat, 
evidentment estarà obligat a presentar un nou pla especial i es farà amb la transparència requerida. 
Assegura que no coneix com es va fer l’anterior, però en tot cas pel que sembla no es va fer amb la 
transparència adequada, però si s’hagués d’obrir en aquests moments, treballaran perquè el pla especial 
necessari per realitzar aquest canvi, sigui transparent, participat i amb negociació amb totes les parts. 
 
El conseller Jordi Castellana agraeix la resposta i explica que a la pregunta plantegen aquesta eventualitat 
perquè la situació no és certa ara mateix, i l’única intenció que tenien era que els confirmés si hi ha algun 
pas en aquest sentit per part de qui va promoure el pla especial i per tant de qui està executant les accions 
en aquest sentit i que es pugui treballar d’una forma oberta i amb la participació de tots i aportant les visions 
amb l’objectiu de que tots puguin sortir guanyant perquè, afirma, no es tracta de que ningú hi perdi ni ningú 
se senti atacat, ja que l’arquebisbat és un veí més del barri amb el que també volen conviure-hi el millor 
possible.  
 
El president torna a donar la paraula al conseller Antoni Coll. 
 
El conseller Antoni Coll aclareix que considera que no podia ser d’una altra manera i que treballaran en 
aquest sentit. Els veïns coneixen la seva posició perquè coneixen les gestions que han fet amb el bisbat, i 
que són coneixedors de que si hi hagués aquesta eventualitat, que ja els hi van explicar en una trobada el 
dia anterior, obligarà a fer uns passos que hauran de ser absolutament transparents i absolutament 
negociats. 

 
2.-ERC: Quina ubicació tindran les estacions previstes amb la nova licitació del servei 
de Bicing a la Zona Universitària i quantes places es preveu que hi hagi en aquesta 
zona? 
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El president dóna la paraula al conseller Jordi Castella perquè plantegi la segona pregunta. 
 
El conseller Jordi Castellana exposa que la següent pregunta va enfocada a la nova licitació i contractació 
del Bicing que es va aprovar a la Comissió d’Urbanisme del mes d’abril. En aquesta licitació es diu que hi 
haurà 519 parades de bicing, i demanen que, en compliment de l’acceptació d’una iniciativa que va 
presentar ERC a la mateixa Comissió d’Urbanisme del mes d’abril de l’any 2016, agafant reivindicacions 
històriques de l’associació de veïns de Zona universitària i de moviments estudiantils de la Universitat de 
Barcelona i de la Universitat Politècnica, que s’inclogui entre aquestes 519 parades, parades a la Zona 
Universitària. En relació a aquesta informació, pregunta quantes n’hi haurà i quantes places es preveu que 
hi hagi en aquesta zona. 
 
El president dóna la paraula al conseller Antoni Coll per respondre. 
 
El conseller Antoni Coll explica que aquesta licitació s’acaba de produir i marca quin nombre de parades 
havien d’existir i que havien d’estar distribuïdes en tot el territori. Des del Districte de les Corts, han insistit 
abans d’aquesta licitació perquè en les condicions d’aquesta marqués que en la Zona universitària s’havien 
d’augmentar el nombre de places. Assegura que els han confirmat que el nombre de places de Bicing en la 
Zona universitària tal com reclamaven els veïns i entitats universitàries i tal com s’ha reclamat en aquest 
Plenari algunes vegades, ha augmentat, encara que no els han pogut donar la quantitat exacta. Per acabar, 
es compromet a seguir insistint per saber exactament en quin lloc estaran ubicades les parades i els hi faran 
arribar per escrit.  
 
 
El president Francisco Sierra torna a dona la paraula al conseller Jordi Castellana. 
 
El conseller Jordi Castellana expressa que li sorprès que s’especifiqui que hi haurà 519 parades i no se 
sàpiga on aniran, i apunta que agafa aquest compromís que ha dit de tan bon punt tinguin la informació la 
compartiran i així es podrà valorar. 

 
e) Seguiment de proposicions / Declaracions de Grups 

 
1.-GMD:  Quines gestions s’han dut a terme per a l’aplicació de la proposició aprovada 
amb el vot a favor de tots els grups menys BComú, que va votar en contra, i PSC que es 
va abstenir? I amb quins resultats? ( la proposició va ser aprovada en el Consell de 
Districte de 5 de maig de 2016 i deia textualment: “ Que el Districte de les Corts expressi al 
govern la imperiosa necessitat d’una reforma d’organigrama municipal perquè es 
reincorpori la Regidoria d’Adolescència i Joventut en l’actual mandat 2015-2019 amb la 
finalitat d’adquirir un compromís públic real de l’Ajuntament amb els i les nostres joves 
perquè siguin un col·lectiu pres en consideració i es prioritzi el desenvolupament de 
polítiques de joventut, transversals i integrals, en els propers anys per tal de fer front a les 
problemàtiques que pateix la joventut barcelonina”). 

 
 
El president obre el següent apartat de seguiment de proposicions i declaracions de grup. Dóna la paraula al 
conseller Eric Manzano per part de GMD. 
 
El conseller Eric Manzano atenent a la proposició aprovada a iniciativa d’aquest grup municipal fa un any, 
en la que explica que el seu grup municipal i la resta de l’oposició, expressaven la necessitat de recuperar la 
regidoria de joventut que van eliminar a l’entrar al govern. A continuació llegeix la proposició i pregunta de 
seguiment  i assegura que estan al corrent de la reincorporació, però que no han fet retorn i considera que 
no es pot esperar més un Pla Jove, un Pla d’Equipaments Juvenils, un Pla d’Ocupació Juvenil amb 
lideratge, etc. Afirma que, en aquest cas, “ni el nom fa la cosa ni la cosa fa el nom”. I, per tant, demana en 
què s’ha traduït això a Les Corts. 
 
El president dóna la paraula a la consellera Laura Cañadas per respondre. 
 
La consellera Laura Cañadas informa que, des del maig fins a l’actualitat, hi ha hagut un canvi de 
reestructuració del cartipàs municipal i s’ha retornat al nomenclàtor de la regidoria el terme de joventut. Com 
ja s’havia fet fins a aquell moment en aquest mandat, explica que les polítiques juvenils de ciutat estarien de 
forma transversal i coordinada amb les entitats associades del territori del Districte per aconseguir afrontar 
les problemàtiques estructurals que pateix el jovent de la ciutat. Actualment s’està finalitzant el marc 
estratègic 2017-2026 i el Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021, que comptarà amb més de 150 mesures 
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i que esperen que es presenti entre aquest mes i el següent a la Comissió de Drets Socials, i també passi 
pel Ple de l’Ajuntament. Igual que el Pla d’Ocupació Juvenil que ja està també en tots aquests tràmits. 

 
2.-Cs: Que el Govern del Districte de Les Corts informi de les accions dutes a terme sobre 
la següent proposició aprovada al Consell Plenari de 5 d’abril de 2017: “Que, tot partint 
d’un compromís absolut i irrenunciable amb una educació pública i de qualitat, el Govern 
del Districte de Les Corts instarà 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: 

1. Que es mantingui la preinscripció d’un grup complet de P3 a l’Escola Ausiàs March 
per al curs 2017-18, i que es garanteixi per al futur la continuïtat d’aquesta escola i 
del seu projecte educatiu, tot rebutjant explícitament el seu tancament. 

2. Que al solar del carrer Anglesola núm. 50 on estava previst el nou Institut Europa-
Anglesola acordat al Pla d’Equipaments Educatius de 2008, es construeixi un Institut 
i no una Escola, amb el compromís que estigui en funcionament per al curs 2020-
21. 

3. Que es construeixi una nova Escola a Les Corts de forma que estigui en 
funcionament per al curs 2020-21, i que s’inclogui en el Pla d’Equipaments del 
Districte, a fi i efecte de: 
 traslladar els alumnes que començaran a l’espai educatiu provisional de 

Can Rosés des del curs 2017-18. 
 Acollir els nous alumnes del primer curs de primària que ja no tindran aules 

disponibles a l’espai educatiu provisional de Can Rosés. 
 Que el nou Escola tingui en compte la previsió de possible creixement de la 

demanda d’escolarització i tingui la capacitat per acollir-la. 
4. Destinar la masia de Can Rosés per a la construcció d'una Escola Bressol que pugui 

compartir projecte educatiu amb l’Escola Itaca, un cop construït l’equipament docent 
al solar situat a la cantonada entre els carrers Anglesola i Numància. Els espais 
polivalents així com els espais que no ocupi l’Escola Bressol a la Masia de Can 
Rosés seran utilitzats per l’Escola Ítaca. 

5. Que es resolguin les necessitats d’espai del Escola les Corts; que el Govern del 
Districte adopti el compromís de que això sigui recollit i tractat al Pla d’Equipaments 
d’aquest mandat per tal de trobar-hi una solució. 

6. Que es resolguin les necessitats d’espai de l’Escola Barcelona, retornant l’espai que 
actualment ocupa el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), un cop aquest tingui 
una nova ubicació d’acord a les seves necessitats; que el Govern del districte es 
comprometi a incloure en el Pla d’Equipaments del Districte un nou espai per al 
CRP. 

7. Aprofitar els nous equipaments docents públics previstos al Districte per tal 
d’implantar un projecte d’Institut Escola i un Centre Docent públic de Formació 
Professional al Districte de Les Corts. 

8. Garantir una partida pressupostària suficient i necessària d’inversió anual i, si 
s’escau, plurianual, per al manteniment i millores de tots els centres educatius del 
nostre Districte. 

9. El Districte de les Corts convocarà un Consell Escolar extraordinari abans del dia 20 
d'abril per tal de valorar amb el conjunt de la Comunitat Educativa de Les Corts les 
dades de la preinscripció escolar del segon cicle d'educació infantil, educació 
primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.  
Tots aquests acords quedaran sotmesos al diàleg i consens necessari amb la 
Comunitat Educativa del Districte.” 
 

El president dóna la paraula al conseller Pau Guix que formula el seguiment de la proposició presentada pel 
grup de Cs. 
 
El conseller Pau Guix explica que han demanat el seguiment per veure si faran algun dels nou punts que 
cita en la pregunta que planteja. Recorda que eren dotze vots com ha comentat el conseller Cristian Saiz 
(dotze vots contra tres), i per això espera que, com a mínim, donin sortida a alguns dels nou punts que 
comenta. 
 
El president dóna la paraula al regidor Agustí Colom per respondre. 
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El regidor Agustí Colom afirma que l’estan donant curs, tal com es van comprometre. Relata que l’escola 
Ausiàs March ha obert preinscripció per P3 aquest curs i s’ha materialitzat i insisteix en que  també van dir 
en el seu moment que l’escola Ausiàs March no es tancaria i consolidaria la nova escola, i s’està treballant 
en aquesta direcció. Exposa també que, en la nova escola d’Anglesola ja es van iniciar en el seu moment 
els tràmits perquè estigués dotada pressupostàriament i, en aquests moments, ja ho està. Òbviament també 
estan treballant per millorar les condicions de les diverses escoles públiques del Districte tant les que tenen 
“bolets” com les altres i així millorar les seves instal·lacions,  
 
El conseller Pau Guix respon que no volen tornar a tenir el mateix debat que han tingut ja en dos Plenaris. 
No obstant això, continuen pensant, no nomes el seu grup sinó la resta de grups de l’oposició que s’estan 
cometent molts errors i que no s’està escoltant la comunitat educativa, qüestió que els hi preocupa perquè 
abans havien dit que l’escola Ausiàs March no continuaria. Respecte a l’escola Anglesola opina que hi 
haurà un edifici buit que, amb el temps, donarà algun tipus de servei, perquè la gerent del Consorci 
d’Educació ja els va dir que, a curt termini, no calia un institut de secundària al Districte de les Corts. 
Finalment, lamenten que no hi hagi la voluntat d’escoltar la comunitat educativa i els grups de l’oposició. 
Considera que ja han pres una decisió que espera que no hipotequi el futur, i sobre tot espera que, d’aquí 
tres anys, quan es quedi sense espai la biblioteca de Can Rosés, no s’hagin de fer barracons al carrer 
Numància que són indignes per educar ningú.  
 
El president torna a dona la paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom li respon al conseller Pau Guix que hi ha un compromís amb la comunitat educativa 
que és més ampla que els grups de l’oposició i, amb el temps, es podrà demostrar que aquest compromís 
es complirà. Assegura que estan treballant pel bé del Districte de les Corts, pel bé de les famílies que en 
aquests moments desitgen escola pública i que, segons el regidor, si no haguessin fet aquesta actuació, 
aquest any tindrien que anar a un “bolet”. Afegeix que també estan treballant per resoldre els diversos 
problemes que hi ha al Districte de les Corts i que, per ser-ho, han  ser agosarats, prendre decisions i ser 
poc populistes. I assegura que es veurà que ho estan fent bé. 
 

3.-CUP: Quines són les gestions i actuacions dutes a terme pel govern del Districte per 
tal de donar compliment a l’acord i amb quins resultats que es va aprovar en el Consell 
de Districte de data 5 de maig de 2016 que deia textualment : Que el Govern del 
Districte de les Corts actualitzi la situació d'ús de l'edifici del Carrer Bordeus 16-20 amb 
la empresa Telefònica per tal de vetllar pel compliment del conveni subscrit entre 
l'Ajuntament i la companyia que possibilita que les seves instal·lacions que hagin caigut 
en desús tecnològic puguin destinar-se a usos d'equipament comunitari, tot millorant la 
capacitat dotacional del barri on s'ubiquen. 

 
El president dóna la paraula al conseller Marc Faustino per formular la pregunta de seguiment de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino pregunta per l’acord assolit per l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa Telefónica 
que és motiu de seguiment per part del seu grup municipal. Entenen que malgrat les dificultats d’accés en 
aquestes instal·lacions, hauria de ser una prioritat per aconseguir espai per equipaments pel barri del Camp 
de la Creu. Voldrien saber quines són les gestions dutes fins ara per la recuperació de l’edifici de Telefónica 
del carrer Bordeus conegut com a Central o com a Loreto. 
 
El president dóna pas al conseller Antoni Coll el qual informa que el Conveni signat entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la companya Telefònica el 23 de novembre del 2005, contemplava que nou edificis centraletes 
propietat de Telefónica es poguessin destinar a equipaments comunitaris mantenint-ne la propietat, a 
mesura que l’evolució tecnològica permetés el seu desús com a contenidors d’infraestructures de 
telecomunicacions, amb l’objectiu de millorar la capacitat dotacional dels barris on s’ubiquen. En la línia 
d’aconseguir l’alliberament d’aquests espais per a la ciutat, en aquests moments s’està negociant amb la 
companyia, i s’han assolit diversos compromisos. Actualment, s’han posat a disposició de l’Ajuntament mil 
metres quadrats distribuïts de la següent manera: 500 metres quadrats a l’edifici de Telefónica del carrer 
Bordeus, al carrer Loreto, i 500 metres quadrats a Torres i Bages, al carrer Cinca. També hi ha el 
compromís d’alliberar en un any 5.000 o 6.000 metres quadrats més i, en un període entre dos i set anys, 
5.000 metres més. En la negociació s’està insistint en la necessitat d’incrementar el nombre i la superfície 
dels espais alliberats. També s’estan negociant les condicions econòmiques d’aquesta cessió, que han de 
ser en termes molt favorables a l’Ajuntament. Concretament, al Districte de les corts es proposa la cessió 
d’aquests 500 metres quadrats en planta baixa i d’accés directe al carrer, a l’edifici del carrer Bordeus. 
Informa que ja estan mirant aquest espai i treballant per a veure quines possibilitats d’encabir-hi algun 
equipament hi hauria. Són equipaments que també s’ha de tenir en compte que queden en certa part 
hipotecades per l’entorn en que estan ubicats: en una central telefònica en què encara hi hauran 
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instal·lacions telefòniques i, per tant, caldrà estudiar molt quina disponibilitat n’hi podrà donar en aquests 
usos. Acaba dient que, de moment i en tot cas, estan treballant perquè els 500 metres del carrer Loreto 
puguin servir com equipament municipal. 
 
El president cedeix la paraula al conseller Marc Faustino 

 
El conseller Marc Faustino exposa que van fer arribar al govern i als grups municipals aquesta pregunta 
perquè s’han trobat en la revista de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample que aquest 
abril del 2017 la FAVB responia o feia un article sobre aquesta situació dels 500 metres quadrats de les 
centrals de Loreto i de Torres i Bages, tant a Les Corts com a Sant Andreu. Esperava que, essent una 
proposició d’aquest Ple, com a mínim, se’ls informés de manera ordinària a l’informe del regidor, perquè el 
barri del Camp de la Creu té una manca d’equipaments i és una de les zones de Les Corts que només té el 
CAP del carrer Montnegre i no té escola pública, no té escola bressol pública, no té centre cívic públic... En 
qualsevol cas, li agradaria que hi hagués possibilitat de fer una visita a la central de Loreto. 
 
El president torna a donar la paraula al conseller Antoni Coll. 
 
El conseller Antoni Coll accepta que una revista de la FAVB tregui aquesta notícia com un fet, però la 
responsabilitat del govern els obliga a no donar per fet les coses fins que no són totalment segures. Estan 
treballant responsablement per intentar alliberar i aconseguir aquests 500 metres per equipaments del barri. 
Es compromet a que quan en tinguin la constància de que això podrà ser així realment informaran. I, 
respecte a les visites, afirma que poden intentar demanar una visita i explica que ells han fet una amb una 
entitat del Districte per a veure si hi havia possibilitats d’incloure un equipament. En relació al tema de la 
visita pensa que podria ser interesant proposa-la amb els responsables dels grups per tal de veure quines 
condicions té l’equipament i quines són les possibilitats que té. 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 

Declaració Institucional relativa a la situació Veneçuela. 
 
El president Francisco Sierra dóna pas a l’últim punt de l’ordre del dia que és l’apartat de Declaracions 
Institucionals i indica que n’hi ha dues que tenen els suports suficients per ser llegides.  
 
El president exposa que la primera és una declaració institucional relativa a la situació a Veneçuela que 
presenta el grup municipal de Cs, que té el recolzament del GMD, de Cs, del PP i del PSC i no signen la 
CUP, ERC i BComú. Explica que hi hauran torns d’intervenció, d’un grup que ho ha demanat i dues 
intervencions del públic. Saluda a la comunitat veneçolana present a la sala i especialment a SOS 
Veneçuela i procedeix a llegir la declaració institucional: “El consejo de distrito de Les Corts acuerda: 
Primero, expresar su máxima preocupación por la situación que está sufriendo el pueblo venezolano y de 
manera especial por la represión y violencia en las manifestaciones pacíficas que se están realizando en 
todo el país. Segundo, ante estas flagrantes violaciones de los derechos humanos y humanitarios, la 
primera prioridad debe ser la protección de la población civil y la apertura de corredores humanitarios por 
los que pueda llegar a esa población tanto medicamentos como alimentos. Tercero, urgir al gobierno de 
Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y 
restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, así como la liberación de los presos políticos. Cuarto, 
reclamar la liberación inmediata del dirigente de la oposición venezolana i líder de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, así como de las demás personas encarceladas por participar en actos de protesta política, 
pacífica y democrática. Quinto, suscribir y dar apoyo a las campañas, declaraciones y comunicados 
nacionales e internacionales que promueven el respeto a la ley, la información fidedigna y veraz, así como 
el pleno respeto a los derechos humanos. Barcelona, 4 de mayo de 2016”.  
 
El president dóna la paraula al conseller Marc Faustino de la CUP, un dels grups no signants. 
 
El conseller Marc Faustino exposa que l’esquerra independentista manté un vincle històric d’amistat amb el 
moviment popular veneçolà i la república boliviana. Explica que, cada setmana, moren periodistes o 
activistes de drets humans sense que aparegui ni una línia en aquells mitjans on Veneçuela ara obre 
portades i declara que seguiran defensant de la solidaritat internacionalista amb Veneçuela, amb Colombià, 
amb Cuba, amb Bolívia i amb totes les alternatives d’esquerres americanes. 
 
El president dóna la paraula a la primera intervenció del públic, el senyor David Díaz. 
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El senyor David Diaz es dirigeix en primer lloc al conseller Marc Faustino i li diu que encara que li dolgui, 
també és veí de Barcelona, i tan barceloní com ell, però que també és de Veneçuela i per això també té al 
Plenari aquest dret de paraula. Explica que Armando és un jove que acaba de fer els 18 anys, fill de la 
doctora Mónica Cañizares, pediatra del perifèric de Catià, fill del professor de zoologia de la Universitat 
Central de Veneçuela. Estava recent graduat de batxiller amb 19 punts sobre 20. Era integrant del sistema 
nacional de l’orquestra infantil Simón Bolívar on interpretava la viola. Els seus plans a curt termini eren 
seguir els passos dels seus pares i ser un gran professional, i havia començat amb bon peu els seus 
projectes i la setmana anterior havia estat admès de número u per estudiar la carrera de medicina en la 
Universitat Central de Veneçuela pel seu excel·lent promig acadèmic. Lamentablement, ahir el van perdre 
amb un tret al coll que li va disparar la guàrdia nacional boliviana, pel que l’Armando és el 31 de 32 morts 
terribles en menys d’un mes i per això estan presents. Tot seguit, exposa les xifres que considera que van a 
legitimar aquesta declaració institucional que agraeix de tot cor perquè no té res a veure amb cap partit 
polític sinó amb els drets humans del seu estimat país Veneçuela que està morint dessagnat en aquests 
moments als carrers. Parla també de la seva gent que està en aquests moments al carrer lluitant, de la seva 
mare, a qui explica que li fan mal els genolls de tant fer cues per comprar un quilo de farina per dur-se 
alguna cosa a la boca. Entén que és un tema de preocupació per tothom. Continua parlant de xifres: en el 
2016 van morir 28.479 persones assassinades de forma violenta; de tots aquests crims, menys de l’1% han 
estat resolts, més del 99% han quedat impunes. En el període del primer de gener de 2017 al 12 de febrer 
del 2017 van 2.094 persones assassinades. És una guerra civil amagada en la que la Guàrdia Nacional, la 
Policia Nacional Boliviana i la resta d’entitats d’autoritat a Veneçuela del règim bolivarià de Nicolás Maduro 
estan repel·lent al poble. No es pot parlar d’una guerra civil sinó d’una guerra contra els civils, contra els 
estudiants desarmats. Hi ha més de 600 casos de tortura en Veneçuela, tots registrats per organitzacions no 
governamentals com Amnistia internacional, 200 des de 2014; centenars de presos per raons polítiques: 
160 entre els quals està Leopoldo López mencionat a la vostra declaració. La inflació acumulada de gener a 
febrer de 2017 va arribar al 42,5%. La població viu en un 73% de pobresa general segons xifres de la FAO; 
la mateixa que va donar el premi a Veneçuela fa uns quants anys, avui parla d’un 73% de pobresa i estan 
entre els cinc primers països de l’hemisferi en nivell de pobresa. 2016 va acabar amb una crisi hospitalària 
de proporcions realment dantesques: els hospitals públics presenten una falla del 76% de medicaments, 
81% del material medicoquirúrgic i el 87% de catèters i sondes, provocant a l’any passat més de 348.285 
casos de malària que era una malaltia eradicada de l’hemisferi. La xifra actual d’inexistència o falla severa 
dels hospitals ara a 2017 és realment alarmant, al voltant del 97%. Parla d’un país ingovernable, un país 
d’un règim dictatorial, un país que en aquest moment respira sang i violència propinada pels amos de les 
armes que estan del costat incorrecte de la història, aquells que segueixen el règim de Maduro. Agraeix de 
tot cor a tots aquells que han donat suport aquesta causa de llibertat, aquesta causa de pau i d’amor a la 
veritat, i per això a vingut a representar el seu país.  
 
El president dóna la paraula a la senyora Elisabet Casañas. 
 
La senyora Elisabet Casañas dóna les gràcies a aquells polítics per als quals no són invisibles. Tots els 
veneçolans que viuen a Barcelona clamen a crits pel suport davant d’una realitat que els hi arriba perquè 
encara tenen famílies i amics propers amb els seus fills atrapats en aquesta catàstrofe cada dia més 
esfereïdora. A la resta dels grups polítics, considera que els hi passa com allò que els hi produeix una 
ansietat tal assumir la veritat que prefereixen pretendre que no existeix tal realitat, perquè els hi comenta 
que potser protesten perquè els mossos aquí els reprimeixen molt quan protesten però no diuen res quan 
un guàrdia nacional en Veneçuela tortura, dispara a quemarroba, mata amb bombes lacrimògenes, 
perdigons, segresta i treballa colze a colze amb una milícia armada dedicada a saquejar i terroritzar la gent 
perquè s’acolloneixi i no protesti. Reclama que si són polítics que demanen un salari just en aquest país 
però no diuen res que en el salari just de Maduro una hora de treball no arriba per comprar un ou, i que si 
aquí demanen perquè tinguem serveis sanitaris universals i de qualitat però no es diu res de la realitat 
hospitalària veneçolana i de que tenen a tots els veneçolans de l’exterior enviant medicines pels nostres 
familiars i tota la gent propera, i que ells són afortunats perquè definitivament tota Veneçuela no té la fortuna 
de tenir algú fora que li enviï medicaments. També reclama que si parlen d’uns Estats Units i de la seva 
ingerència en els pobles però no diu res sobre la clara ingerència i abusadora presència del govern cubà a 
Veneçuela, en les seves forces de seguretat, disparant i reprimint al seu poble o, si polítics es disfressen de 
hippie o parlen de la pau o del amor mundial, però no diuen res dels 32 assassinats a dia d’avui, per les 
detencions il·legítimes, per les tortures i per la repressió aquests dies a Veneçuela, o es queixa del sistema 
electoral injust aquí però no diu res que en Veneçuela els van robar el referèndum revocatori de l’any passat 
i que no van convocar unes eleccions a governadors que segons el calendari electoral havien d’haver sigut 
al 2016, perquè el tirà sabia que el tornarien a abatre en eleccions lliures com quan va perdre l’Assemblea 
Nacional, o si és ambientalista però no diu res sobre l’horrorosa desforestació que s’ha generat als últims 
anys en l’Amazones veneçolà i la contaminació de la franja petrolífera de l’Orinoco i el llac de Maracaibo, i 
Amuai, o si es justifica la seva neutralitat i prefereix parlar amb l’ambaixador, amb el cònsol veneçolà o amb 
la resta d’acòlits i enxufats enviats pel tirà i es nega a parlar amb el poble veneçolà que viu aquí, sobre d’allò 
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que vivim i viuen les nostres famílies, i al contrari ens treuen el rotllo d’una manipulació mediàtica 
constantment, d’una guerra econòmica i d’un imperi, sense escoltar-los a ells que són els que no són 
enxufats de ningú, als que no els paguen els ianquis. Declara que si no són capaços d’escoltar-los, i no 
poden contenir totes aquestes contradiccions a la seva ànima, anuncia que és hora de que es donin compte 
de la seva condició de còmplice i de no neutral, com fins ara ha cregut. I per acabar, ofereix l’opció de si 
volen seure’s amb qualsevol dels veneçolans a escoltar-los i a posar-s’hi a les seves sabates i entendre per 
què estan aquí ells, per què no estan allà; també poden fer-ho, i els hi diu que estaran a temps d’honrar 
aquests valors que es suposa que com éssers humans de bé han de compartir independentment del seu 
color.  

 
Declaració Institucional relativa al rebuig d’actes de vandalisme. 

 
 
El president explica que la segona de les declaracions la presenta el PP i és relativa al rebuig d’actes de 
vandalisme. També està signada pel PP, GMD, Cs i PSC i no signen tampoc la CUP, ERC i BComú. El 
president atorga la paraula a la vicepresidenta Àngels Ventura per tal de fer la lectura. 
 
La consellera Àngels Ventura llegeix la declaració: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda:1.  
Manifestar el seu rebuig a qualsevol acte de vandalisme, coacció, intimidació, dirigit a qualsevol partit polític 
ni als seus representants, afiliats i votants. 2. Condemnar especialment i de manera ferma l’escarni i intent 
d’okupació que va patir la seu central del Partit Popular Català el darrer 27 de març per part de l’organització 
política Arran, branca juvenil de la CUP, i sumar-se a la declaració institucional de rebuig d’aquests fets 
aprovada en Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya del 28 de març. 3. Reprovar l’actitud i 
comportament dels diputats i exdiputats que van donar suport a aquest acte de coacció; i 4. Vetllar per 
garantir el respecte als partits polítics i als seus representants, militants i votants així com treballar per 
enfortir la convivència en el si de la societat barcelonina i catalana. Barcelona, 24 d’abril de 2017 
 
El president dóna la paraula al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino nega per part de la CUP l’intent d’ocupació de la seu del PP per part, tant de la 
seva organització com de l’organització independentista juvenil Arran. Exposa que la CUP defensa la 
desobediència civil no violenta com a forma de protesta davant de les injustícies, i declara que seguiran 
protestant contra la prohibició del govern de l’estat espanyol a la realització d’un referèndum 
d’autodeterminació del poble català.  
 

Finalitzades les intervencions i no havent-hi més temes a tractar, el president, senyor Francisco 
Sierra, agraeix a tothom l’assistència i aixeca la sessió a les 24.00 h, el contingut de la qual certifico. 

 
 

Vist-i-plau 

El regidor president del       La secretària  
Consell del Districte     
    
 

Francisco Sierra López      Meritxell Cusí i Pérez 
 

 
 


