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Extracte  de l'acta  núm. 3 del Consell de Drets Socials, Cultura i Esports 
del Districte de les Corts 
 

De la sessió feta el dia 14 de desembre de 2016, a les 18.30 hores, al saló del Consell de la seu 
del Districte de les Corts. 
 

Assistents 
 

Per part de l’Ajuntament de Barcelona 
 

Carlos Hornero President del Consell i conseller del PSC  
Èric Manzano Conseller de CiU 
Pau Guix Conseller de C’s 
Jordi Castellana Conseller d'ERC 
Marc Faustino Conseller de la CUP 
Núria Vila Directora de l'Oficina d'Habitatge de les Corts 
Ramon Vilà Secretari del Consell 
 

Per part de les entitats i els equipaments del districte 
 

Anna Bafalluy ACTAC - Lapsus Teatre 
Zaira Muñoz AE Les Corts - UBAE 
Mercè Piqueras  Taula de Dones de les Corts 
Josep M. Gòdia Eix Comercial Sants - Les Corts 
Manel Gómez UIP-UGT CAT 
J. A. Ortega CE Les Corts B 
Manel Ollés L’Espiga de les Corts 
Oriol Guim Associació Esclat 
Neus Montserrat Biblioteca Miquel Llongueras 
Inma Jiménez Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
 

Excusen la seva absència: 
 
Marta Alegre Centre Cívic Tomasa Cuevas 
Sheila Corchete Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart 
Marta Córcoles Centre Cívic Can Deu  
 
 

Ordre del dia: 
 

1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Consell anterior 
2.  Mesura de govern d’esports. Aplicació en la Festa Major 
3.  Memòria històrica. Recuperació de les Cristalleries Planell 
4.  Dret de l’habitatge: campanya “Tu tens la clau” 
5.  Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 
 
Carlos Hornero dóna la benvinguda als assistents i es presenta com a president d’aquest 
consell a partir del nou pacte de govern a la ciutat. Explica també les funcions i els àmbits de 
responsabilitat que té. 
 
1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Consell anterior 
 
S’aprova l’acta de la darrera reunió sense cap esmena. 
 
4. Dret de l’habitatge: campanya “Tu tens la clau” 
 
Núria Vila, directora de l’Oficina d’Habitatge de les Corts, explica el projecte impulsat des de 
l’Ajuntament “Tu tens la clau”. Es fa una explicació detallada dels avantatges del projecte i de 
com fer-ne la  tramitació. Es donen detalls de les condicions per a les diferents parts. Es passa 
un Power Point amb la informació. 
Pau Guix pregunta com es du a terme la valoració dels lloguers dels pisos, quins són els criteris 
per establir el càlcul del lloguer. 
Núria Vila contesta que representa, aproximadament, un 20% menys del que costaria en el 
mercat privat. En relació amb cost, el llogater també s’estalvia el cost per les despeses de 
tramitació i gestió que duen a terme les gestories o immobiliàries. 
Pau Guix pregunta  quins són els requisits per poder-s'hi acollir. 
Núria Vila diu que únicament cal estar empadronat a Barcelona i que el preu del lloguer no 
excedeixi del 30% dels ingressos de la persona interessada a llogar el pis. 
Josep M. Gòdia creu que el projecte és molt interessant i pot donar sortida a moltes demandes 
de persones que volen viure a la ciutat, però voldria saber si l’acord de lloguer es concreta en 
un sol contracte o es fracciona; també comenta que aquesta iniciativa pot representar una 
competència deslleial per als negocis que es dediquen al lloguer de pisos (API). 
Núria Vila diu que no està segura de si es fa en un sol contracte o se'n formalitza més d’un. En 
relació amb la competència que pot representar per als API, creu que  el projecte pretén 
regularitzar els preus i mirar de fer força des de l’Administració per ajudar la gent que vol 
llogar un pis a la ciutat i no disposa dels recursos suficients. 
Carlos Hornero afegeix que aquesta és una de les línies de treball de govern per donar solució 
a un problema que va viure un procés semblant amb el tema de l’aparcament. 
Manel Ollés pregunta quina és la contraprestació que té el propietari per posar el seu pis a 
lloguer. 
Núria Vila contesta que un descompte del 50% en l’IBI d’aquest habitatge i la garantia del 
cobrament durant el període de vigència del contracte. 
Inma Jiménez creu que amb aquests requeriments que es demanen, la demanda deu ser molt 
gran, ja que hi ha molta gent que està buscant pisos de lloguer a la ciutat. 
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Núria Vila confirma que  en aquests moments hi ha llista d’espera per accedir a aquests pisos. 
Marc Faustino comenta que qui surt guanyant en un projecte així és la ciutat, atès que 
s'ofereix oportunitats a les persones normalment  no podrien tenir accés a un lloguer. Demana 
també poder tenir informació  sobre la situació del lloguer a les Corts. Es tracta d’un districte 
amb els preus alts i això fa que el jovent hagi de marxar. Demana que en la propera sessió del  
Consell es pugui proporcionar aquesta informació. 
Mercè Piqueras comenta la possibilitat que la campanya sigui d’interès per als propietaris que 
per diferents raons hagin de buscar un pis de lloguer i posin el que tenen a disposició de la 
borsa i amb el que ingressin puguin pagar el seu lloguer. 
Jordi Castellana valora molt positivament la iniciativa i opina que s’haurien d’establir mesures 
per impedir la proliferació de la compra de pisos o edificis sencers per part d’empreses i 
multinacionals o grans operadors, ja que en el fons el que volen és especular. 
Núria Vila comenta que no en té coneixement ja que el seu àmbit d’intervenció és el social. 
Pau Guix demana poder conèixer el nombre d’habitatges que hi ha en aquests moments a la 
borsa i el pressupost que s’ha destinat al projecte. 
Josep M. Gòdia pregunta si hi ha prevista alguna campanya com aquesta adreçada al comerç, 
per a locals per a nous emprenedors. 
Carlos Hornero diu que en aquests moments no li consta però que podria ser una idea per 
explorar i realitzar propostes. 
 
2.  Mesura de govern d’esports. Aplicació en la Festa Major 
 
Es lliura als assistents a la reunió una còpia de la mesura. Carlos Hornero explica els principals 
objectius que es pretenen assolir amb la mesura, així com els clubs del territori als quals va 
adreçada.  
Es comenta també que són clubs molt arrelats al districte, amb una massa social important, 
que a través dels seus programes de RSC es poden plantejar accions i projectes conjunts de 
col·laboració que serveixin per donar suport a col·lectius que ho puguin necessitar: infància, 
gent gran, famílies, etcètera.  
També s'exposen les accions que es van dur a terme per la Festa Major. Eren activitats obertes 
a diferents col·lectius.  Malgrat que no van tenir  una gran participació,  la predisposició dels 
clubs en l’organització va ser molt positiva. Potser s’hauria de millorar la comunicació per fer-
les arribar al veïnat. 
Josep M. Gòdia diu que el tema de millorar   la comunicació d’accions i campanyes també es 
repeteix en altres àmbits. 
Pau Guix comenta que, en el cas del CE Mediterrani, les  instal·lacions de Regent Mendieta es 
troben en un estat força precari i  potser per això que no van tenir tant d’èxit com s'esperava; 
a més,  l’activitat que s’oferia era molt específica.  
Carlos Hornero reitera que més enllà de la baixa participació, cal destacar la feina de cohesió 
que clubs com el Mediterrani han fet al  barri, així com la bona acollida de les diferents entitats 
implicades en la mesura.   
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3.  Memòria històrica. Recuperació de les Cristalleries Planell 
 
Carlos Hornero explica la proposta expositiva permanent per a l’equipament. 
Fa una breu descripció de l’espai i les seves característiques. 
Josep M. Gòdia pregunta si l’equipament portarà definitivament el nom de Cristalleries Planell. 
Carlos Hornero contesta afirmativament. 
 
5. Precs i preguntes 
 
Mercè Piqueras vol fer públic l’agraïment per les plaques que s’han col·locat als arbres per 
oferir informació del tipus i les característiques. Aquesta demanda s’havia formulat des de la 
Taula de Dones. 
 
Josep M. Gòdia agraeix també al Districte la feina feta amb la campanya de pintades a les 
persianes dels comerços. 
Carlos Hornero fa una breu explicació de les característiques d’aquest projecte. 
 
Manel Ollés pregunta quan es tornarà a reunir la Taula de Cultura. Es va fer una reunió que els 
va semblar molt interessant però no s’ha tornat a convocar.  
Carlos Hornero afirma que farà arribar la petició al Conseller Tècnic, però assegura que creu 
que després de les vacances de Nadal es tornarà a convocar. 
 
Sense més temes per tractar, es tanca la reunió a les 20.12 h.’ 
 
 
 
 


