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Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

Pl. Comas, 18, 1r 
08028 Barcelona 
Tel. 934 027 000 
serveisjuridicslescorts@bcn.cat  
www.lameva.barcelona.cat/lescorts 
 

 

ACTA NÚM. 4/2017 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

  
 

El dia 6 de juliol 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 de 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; la regidora adscrita, senyora Sònia 
Recasens Alsina; 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, 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 i senyor 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 ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
DISTRICTE DE DATA 4 DE MAIG DE 2017  

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici 

 
Comunicació resolucions corresponents dels expedients administratius tramitats: abril i maig 
de 2017. 
 
RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte, de data 30 de maig de 
2017, per la qual s’estableix el règim de dedicació exclusiva, per les seves tasques de 
coordinació general, del membre del Consell de Districte, la consellera Lidia Gàllego Andrés. 

 
b) Mesura de govern. 

 

c) Informes 
 

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

 
Informar de la Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM que regulen 
l’aparcament al terme municipal de Barcelona 

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

 
Informar preus públics de la sala polivalent del Pavelló Poliesportiu Municipal l’Illa  

 

C.2 Proposicions 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

1.-GMD: Que el govern del Districte lliuri, en el termini de dues setmanes, a les 
associacions de comerciants del Districte i als grups municipals un informe que inclogui: 
1. Quants immobles del Districte quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a ús 
comercial, indicant quins negocis inclouen i on estan situats, quin increment del valor 
cadastral tindran aquests immobles i quin augment es produirà en el seu rebut de l’IBI. 2. 
Quines mesures de política fiscal compensatòries prendrà el govern del Districte perquè 
aquesta revisió de valors cadastrals no afecti el petit comerç del Districte. 
 
2.-Cs: Que el govern del Districte faciliti el canvi d’usos de residència d’estudiants a 
residència per a la gent gran i centre de dia i que tracti que la nova MPGM que presentin 
el Bisbat de Barcelona i la Fundació Sant Josep Oriol, fomenti la negociació amb els 
veïns del carrer del Remei i del carrer de Galileu i reculli les demandes veïnals en allò 
relacionat amb el rebuig als usos hotelers i en allò referent a la reducció de la volumetria 
del nou edifici reformat respecte a la MPGM aprovada al mandat anterior sobre aquest 
mateix solar. 
  
3.-PP: El Consell del Districte de les Corts acorda instar el govern del Districte a donar a 
conèixer i presentar l’Informe de serveis socials a les Corts a l’òrgan que consideri adient 
i de manera periòdica, inclosa tota la informació sol·licitada en la darrera sessió del 
Consell Plenari, per detectar les necessitats socials existents i garantir els recursos i els 
procediments adequats per millorar l’eficàcia i la qualitat en la prestació de serveis 
socials en el districte. 
 
4.-ERC: El Districte de les Corts es compromet, conjuntament amb tots els agents que 
formen part de la comunitat educativa del districte, a crear un projecte d’institut-escola 
aprofitant els equipaments educatius de l’Escola Ausiàs March i el futur equipament al 
solar del carrer d’Anglesola amb Numància. Així mateix, per als altres centres educatius 
públics, s’aplicaran els mecanismes pertinents per millorar els sistemes de coordinació 
entre els equips directius de les escoles i els instituts públics del Districte amb l’objectiu 
de garantir les millors condicions per al pas de primària a secundària per a l’alumnat del 
districte. 
 
5.- CUP: Que el Consell del Districte de les Corts insta a la Fundació Sant Josep Oriol a 
dotar d’elements físics de protecció del jardí del recinte de Can Capellanets protegit per 
la normativa vigent. Que s’instrueixi la investigació que aclareixi si la destrucció del jardí 
és de tal gravetat que sigui motiu de sanció a la propietat. Que el Consell de Districte de 
les Corts insta a la Fundació Sant Josep Oriol a no iniciar les obres de construcció del 
nou edifici objecte de controvèrsia fins que no es disposi de la nova llicència 
corresponent als nous usos sol·licitats. Que, per part de l’equip de govern del Districte de 
les Corts, s’exerceixi un paper actiu en la negociació amb el veïnat i la Fundació Sant 
Josep Oriol per poder arribar a una solució favorable a ambdues parts. Que a partir de la 
tramitació dels nous usos i per conseqüència, la realització d’un nou pla especial, 
s’acompleixi el procés d’absoluta transparència davant el veïnat que marca la llei, procés 
que ha mancat de manera flagrant en la tramitació de la llicència actualment atorgada. 
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b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
 

1.- BComú: Instar el govern de l’Estat a derogar les modificacions de la llei d’arrendaments 
urbans de 2013 que són clarament restrictives pels drets dels arrendataris i recuperar, així, 
els contractes de 5 anys en lloc de 3.  
Instar el govern de l’Estat a limitar les pujades de preu entre contracte i contracte de 
lloguer d’acord amb els preus de referència de la zona, a l’estat de l’habitatge, a la inversió 
feta i característiques de l’indret on s’ubica l’habitatge. 
Instar el govern de l’Estat a eliminar els privilegis fiscals dels fons d’inversió i SOCIMI 
(Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària) o vincular-los a la promoció del 
lloguer assequible, de tal manera que es posi fre a les inversions especulatives que 
expulsen veïnes i veïns dels seus barris. 
Instar el govern de la Generalitat a introduir l’índex de preus de referència en la futura llei 
d’arrendaments urbans catalana que té previst presentar a partir de setembre. 
Instar que la Generalitat faci servir aquest índex com a eina que permeti limitar els preus 
dels lloguers i no només com a instrument de transparència. 
Instar la Generalitat que l’esforç de les famílies per a pagar el lloguer s’inclogui com a un 
indicador indispensable vinculat a l’índex, de tal manera que es puguin articular polítiques 
d’habitatge encaminades a regular els preus del lloguer, tenint en compte els ingressos 
familiars. 
 

c) Precs 
 
1.-GMD: Que el govern municipal informi, en aquest mateix consell plenari, del nombre de 
famílies de les Corts que està previst que paguin més de 290 euros al mes el proper curs 
2017-2018 i que aturi la pujada de preus a les escoles bressol municipals per tal que, al 
curs 2017-2018, cap família de les Corts hagi de pagar més de 290 euros mensuals. 
 
2.-GMD: Que el govern del Districte de les Corts realitzi una inspecció de les zones 
d’aparcament no regulat dels barris de Sant Ramon i Pedralbes i dugui a terme les 
actuacions que corresponguin per garantir l’aplicació de la normativa municipal, la retirada 
de vehicles abandonats i facilitar, així, que els residents puguin disposar de places 
d’aparcament, informant del resultat de les actuacions, així com de la viabilitat d’implantar 
l’Àrea Verda, al proper Consell Plenari del mes d’octubre de 2017.  
 
3.-Cs: Que el govern del Districte endegui una campanya per a un millor compliment de 
l’ordenança de civisme per tal d’eradicar comportaments incívics als espais públics i 
carrers del nostre districte, per tal d’evitar la degradació d’aquest espai públic i mobiliari 
urbà tot evitant grafits, pintades, brutícia i deixalles incontrolades, per tal d’evitar la pràctica 
del botellón a l’espai públic, i que es garanteixi més presència tant de Guàrdia Urbana com 
d’agents de civisme a les zones més afectades amb l’objectiu de garantir la bona 
convivència i el descans dels veïns a les zones més afectades per aquestes 
problemàtiques al nostre districte. 

4.-ERC: El Districte de les Corts es compromet a mantenir el màxim nombre permès dels 
habitatges de la Colònia Castells situats al passatge de Piera segons la regulació i 
legislació urbanística vigent com a recurs de patrimoni històric i memorialista del passat 
obrer de les Corts. 

 
5.-ERC: El Govern de les Corts es compromet a fer accessible setmanalment tota l’agenda 
pública de tots els membres del govern del Districte a tots els veïns i veïnes de les Corts a 
la pàgina web del Districte. Així mateix, s’enviarà amb la mateixa regularitat aquesta 
agenda a tots els grups municipals amb representació al Consell del Districte. 

 
6.-CUP: Que el Consell de Districte de les Corts presenti, en el marc del Consell Escolar 
Municipal del Districte de les Corts, un informe de situació dels recursos dedicats al nostre 
territori a la petita infància per part de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

 
7.-CUP: Que l’equip de govern del Districte de les Corts convidi, en el marc del proper 
Consell de Salut del Districte de les Corts, a “Rebel·lió Atenció Primària” perquè exposin la 
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greu situació que es viuen en els nostres centres de salut, amb la presència també dels 
professionals del CAP Montnegre i del CAP les Corts. 
 

 
d) Preguntes 

  

1.-Cs: ¿Qué actuaciones ha realizado el gobierno de este Distrito en relación a (ocupación 
ilegal Mejia Lequerica)?: 

- Inspección de las instalaciones sobre medidas de seguridad, medidas ignífugas, 
salidas de emergencia, accesibilidad para personas con discapacidad, etc. 

- Inspección respecto a licencias para el ejercicio de actividades, así como para la 
venta de refrescos y bebidas alcohólicas y exigencia de las mismas. 

- Comprobación de cumplimento de normativa respecto al control de la prohibición de 
consumo de bebidas alcohólicas y exhibición de las mismas a menores. 

- Comprobación e inspección de aforo y exigencia de medidas correspondientes al 
aforo, como personal de control de acceso autorizado. 

- Inspección de obras realizadas y exigencia de licencias. 
 

2.-PP: Quantes places d’aparcament per a cotxes a la via pública s’han eliminat en el 
districte de les Corts en cadascun dels anys 2015, 2016 i 2017 (previst), detallant-ne 
el carrer i el motiu? 

 
3.-PP: Per què el govern del Districte permet que empreses i organismes municipals que 

operen a les Corts no compleixin amb la llei d’integració laboral de persones amb 
discapacitats? 

 
e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 
1.-Cs: Que el Consell Plenari del Districte de les Corts va aprovar la proposició següent, 
presentada pel Grup Municipal de Ciutadans el 4 de maig de 2017: “: El Consell del 
Districte de les Corts acorda (en relació amb la Residència de les Corts): realitzar totes 
aquelles accions i actuacions per requerir a la Generalitat perquè dugui a terme les obres 
necessàries en el termini més breu possible; i presentar una petició per escrit a la 
Generalitat a fi i efecte de remetre un informe a aquest Consell en el qual hi 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”. Es demana que el govern del Districte de les Corts informi de les accions 
dutes a terme sobre aquesta proposició, vers la situació de la residència de les Corts, les 
incidències tant en el servei que es presta a la gent gran, situació de risc del edifici així 
com les situacions que han estat denunciades en diverses ocasions des del 2012. 

2.- PP: Es requereix al govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i 
l’estat d’execució del prec següent, aprovat en el Consell Plenari del Districte de les Corts 
en la sessió del 2 de març de 2016: “Que el govern del Districte de les Corts insti la 
Diputació de Barcelona a cedir l’ús de l’edifici central o un altre espai en edificis del 
Recinte de la Maternitat a l’Ajuntament de Barcelona per tal d’ubicar una nova línia 
d’educació secundària de l’IES Les Corts i una escola bressol, a més de preservar els 
espais verds del conjunt patrimonial i impedir l’estacionament de vehicles al costat de la 
pista de bàsquet, i en el cas de no assolir un acord amb la Diputació, instar el govern del 
Districte de les Corts a garantir una ubicació per ambdós usos educatius a prop del 

Recinte de la Maternitat”. 

3.-ERC: Que el govern del Districte de les Corts informi de l’estat d’execució de la 
proposició següent, aprovada en el Plenari del dia 7 de juliol de 2016: “El Districte de les 
Corts es compromet a estudiar de manera coordinada amb TMB i l’Àrea de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona un pla de millora de la mobilitat per tal de garantir la cobertura 
necessària amb transport públic de totes les zones del Districte de les Corts amb el seu 
Centre d’Atenció Primària de referència corresponent. Les conclusions d’aquest estudi 
hauran de presentar-se abans de finals d’any”. 



 

5 
 

4.-CUP: Quines són les gestions i les actuacions dutes a terme pel govern del Districte per 
de donar-los compliment, i amb quins resultats del prec que es va acceptar en el Consell 
de Districte de data 1 de desembre de 2016, que deia, textualment: “Que el govern del 
Districte de les Corts convoqui una trobada de la Plataforma per una Educació en 
Economia Crítica amb la comunitat educativa del Districte de les Corts perquè s’ofereixi 
una visió més plural de l’educació financera a les aules dels nostres barris.” 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
Declaració Institucional relativa a LGTBI. 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
DISTRICTE DE DATA 4 DE MAIG DE 2017 

 
El president, Francisco Sierra, dona la benvinguda a la sessió i proposa l’aprovació de l’acta del Consell 
Plenari del 4 de maig. La consellera Laura Cañadas fa l’observació que l’acrònim FAVB s’ha de corregir, ja 
que està escrit de maneres incorrectes com FAV, FAP, FAC. Atès que no es presenten esmenes, s’aprova 
l’acta de la sessió anterior amb l’esmena de la correcció de l’acrònim FAVB.  
 

B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici 
 

1. Comunicació resolucions corresponents dels expedients administratius tramitats: abril i maig 
de 2017. 

 
 

 

 
Concepte 

 
Quantitat 

Aixecament suspensió d’obres 2 

Precinte 2 

Devolució ingressos indeguts 15 

Infracció ordenances 8 

Llicència excepcional 11 

Llicència modificació no substancial 5 

Llicència paisatge urbà - publicitat 4 

Llicències d’obres 13 

Llicències guals 20 

Llicències ocupació via pública 227 

Nova llicència 2 

Responsabilitat patrimonial 6 

Retornar dipòsit o cancel·lar avals 5 
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a) 2 Adjudicacions corresponents als mesos d’abril i maig de 2017 

 
 

CONTRACTE MES OBJECTE Import ADJUDICATARI 

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

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

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

17000223 ABRIL 
BAIXA PER ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE LA 
GENT GRAN DTE LES CORTS 17-19 

-88.448,99 2017 

17000223 ABRIL 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE 
DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE LA GENT GRAN 
DTE LES CORTS 17-19 

264.587,76 FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

16C00024 ABRIL 
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT 
AL MES DE MARÇ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE L’IME PAVELLÓ ILLA 2016-2019 

3.138,34 CLUB JOVENTUT LES CORTS 

14004066 MAIG 
BAIXA PER REAJUSTAMENT DE L'ANUALITAT 
2017 DEL CONTRACTE DEL SERVEIS AUXILIARS 
DEL DISTRICTE 

-15.000,00 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
MINUSVÁLIDOS 

17001105 MAIG 
BAIXA PER ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ ACTIVITATS 
ATENEU FABRICACIÓ 

-30.139,05   

17001105 MAIG 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE 
GESTIÓ I ORGANITZACIÓ ACTIVITATS ATENEU 
FABRICACIÓ 

331.457,83 ASSOCIACIÓ ESCLAT 

14C00017 MAIG 
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT 
AL 1R TRIMESTRE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL CENTRE CÍVIC LES CORTS 

21.987,63 
PROGESS PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIALS 

15C00023 MAIG 
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT 
AL 1R TRIMESTRE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ C.C. JOAN OLIVER "PERE QUART" 

49.348,67 
CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA 

16C00002 MAIG 
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT 
AL 1R TRIMESTRE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL CENTRE CÍVIC J.M. TRIAS I PEITX 2016-2019 

41.701,00 
CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA 

16C00009 MAIG 
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT 
AL 1R TRIMESTRE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL CENTRE CÍVIC CAN DEU 2016-2019 

33.750,00 
CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA 

16C00024 MAIG 
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT 
AL MES D'ABRIL DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE L’IME PAVELLÓ ILLA 2016-2019 

3.138,34 CLUB JOVENTUT LES CORTS 
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CONTRACTE MES OBJECTE Import ADJUDICATARI 

        
 

MENOR A-GENÈRICA 

17002318 ABRIL 
ACTUALITZACIÓ DEL PLANOL TURÍSTIC DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS 

20.000,00 - 

17002378 ABRIL 
GESTIÓ DE PROJECTES DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ CULTURAL ADREÇAT ALS JOVES 
DEL DISTRICTE 

3.470,00 - 

17002379 ABRIL 
PROMOCIÓ DEL TURISME INCLUSIU AL NUCLI 
ANTIC DE LES CORTS 

5.000,00 - 

17002815 MAIG 
DESENVOLUPAMENT PROJECTE DE 
FEMINISMES I LGTBI 

6.300,00 - 

16C00035 MAIG 
BAIXA PER ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ DE 
GESTIÓ DEL CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS 
2017-2018 

-25.575,20   

16C00035 MAIG 
ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL 
CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS 2017-2018 

121.424,80 
PROGESS PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIALS 

          

ALTRES RESOLUCIONS 

     

14002893 ABRIL 
ACTUALITZACIÓ RENDA PER REVISIÓ DE PREUS 
DEL LLOGUER LOCAL C/FÍGOLS NÚM 23-25 ANYS 
2014-2017 

243,94 ABRIL MARÇ 

15000858 ABRIL 
ACTUALITZACIÓ RENDA PER REVISIÓ DE PREUS 
DEL LLOGUER C/CARDENAL REIG NÚM 15 ANYS 
2015-2016 

326,70 MAMPEL PARDO 

17S05346 ABRIL 
APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ PER SERVEIS 
SOCIALS A L'INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS 
SOCIALS 2017 

1.160.150,00 INST. MPAL. Serveis socials 

17S05346 MAIG 
PAGAMENT 1R TRIMESTRE PER SERVEIS 
SOCIALS A L'INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS 
SOCIALS 2017 

400.000,00 INST. MPAL. Serveis socials 

17S05347 ABRIL 
APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ PER ATENCIÓ 
SOCIAL A L'INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS 
SOCIALS 2017 

1.730.600,00 INST. MPAL. Serveis socials 

17S05347 MAIG 
PAGAMENT 1R TRIMESTRE PER ATENCIÓ 
SOCIAL A L'INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS 
SOCIALS 2017 

730.600,00 INST. MPAL. Serveis socials 
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17002966 MAIG 
PROMOCIÓ DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN EL 
DISTRICTE 

7.500,00 - 

17002967 MAIG 

GESTIÓ DE PROJECTES DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ DE PROJECTES 
SOCIOCULTURALS ADREÇAT ALS 
ADOLESCENTS DEL DISTRICTE 

11.570,00 - 

     

        
 

MENORS (AD-ADO) 

17001261 ABRIL 
OBRES D'INSTAL·LACIÓ CASETA LAVABO A LES 
PISTES DE PETANCA DELS JARDINS BENAVENT 
DEL DISTRICTE 

4.777,85 
ALQUIBALAT SOCIEDAD 
LIMITADA 

17001316 ABRIL 
OBRES CANALITZACIÓ DE SERVEIS PER 
INSTAL·LACIÓ DE WC JARDINS BACARDÍ 

18.546,64 
CROBISER OBRES I SERVEIS, 
S.L. 

17001918 ABRIL 
GESTIÓ DEL CICLE DE TEATRE A L' AUDITORI 
TOMASA CUEVAS 

10.103,11 
TALLER D'ART CULTURA I 
CREACIÓ 

17001945 ABRIL 
OBRA D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I DEL 
QUADRE DE CONTROL DE LA BALISA EN EL 
CAMÍ DE FINESTRELLES 

7.572,18 UPTIVE RENOVA, SL 

17001962 ABRIL 
OBRES DE MILLORA DE LES ÀREES DE JOCS 
INFANTILS A LA PLAÇA IGNASI BARRAQUER 

23.727,86 
AMBITEC SERVICIOS 
AMBIENTALES, SAU 

17001970 ABRIL 
ARRANJAMENT ZONES AJARDINADES O REC 
DELS JARDINS C/BENAVENT 

14.134,54 JARDINERIA J. BOSCH, SL 

17002053 ABRIL 
PROGRAMA DE TALLERS D’HORTS URBANS EN 
EL DISTRICTE 

1.996,50 FONT SANTAMARIA 

17002117 ABRIL 
ACTUALITZACIÓ DEL CENS DE 129 PLAQUES EN 
FAÇANES DEL DISTRICTE 

1.326,77 
FORMACIÓ I TREBALL, 
EMPRESA D'INSERCIÓ 

17002219 ABRIL 
MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES 
MICROURBANITZACIÓ BENAVENT 

6.006,63 BARNA VERD S COOP C LTDA 

17002222 ABRIL 
GESTIÓ PROGRAMA DE NOVES TECNOLOGIES 
DE L’ATENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS 

16.355,17 ASSOCIACIÓ ESCLAT 

17002223 ABRIL 
COORDINACIÓ I GESTIÓ DELS PROGRAMES DE 
L’ATENEU DE FABRICACIÓ 

6.538,34 CALAIX DE CULTURA, SL 

17002247 ABRIL 
ADQUISICIÓ DE DOS ORDINADORS PORTÀTILS 
PER AL DISTRICTE DE LES CORTS 

2.337,24 
SERVICIOS 
MICROINFORMÁTICA, SA 

17002251 ABRIL 
TALLER I ASSESSORAMENT SOBRE HORTS 
URBANS 

181,50 SR. FONT SANTAMARIA 
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17002266 ABRIL 
DINAMITZACIÓ I ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 
DELS CASALS DE GENT GRAN 

19.404,47 
PROGESS PROJECTES I GESTIO 
DE SERVEIS SOCIALS 

17002297 ABRIL 
COORDINACIÓ, PRODUCCIÓ I ASSISTÈNCIA ALS 
ACTES DE LA FESTA MAJOR DEL DISTRICTE 
2017 

9.559,00 PUÇA ESPECTACLES SL 

17002427 ABRIL 
COORDINACIÓ I GESTIÓ DE L’ACTE DE 
L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DELS NOIS I NOIES DEL 
DISTRICTE  

5.606,66 
INTERSECCIO DIVERS. EDUC. I 
CULTURA 

17002470 ABRIL 
TRASLLAT MOBILIARI SALA LECTURA CAN 
ROSÉS 

740,52 
ASSOCIACIÓ LES CORTS PER 
LA INSERCIÓ LABORAL 

17002216 MAIG 
OBRES D'INSTAL·LACIÓ NOU ASCENSOR A L’IME 
PAVELLÓ L'ILLA 

15.862,00 LIFT CONFORT, SL 

17002441 MAIG 
DINAMITZACIÓ I COORDINACIÓ PROJECTES DE 
LA TAULA JOVE 

11.530,00 FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

17002478 MAIG 
SERVEI D’ENCAIXAT DEL FONS DOCUMENTAL 
DE LA BIBLIOTECA CAN ROSÉS 

5.979,82 
VESK, PROJECTES I SERVEIS, 
SL 

17002483 MAIG 
TRASLLAT FONS DOCUMENTAL BIBLIOTECA 
CAN ROSÉS 

3.896,20 
CONSORCIO DE TRÁNSITO Y 
ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EN 
MUDANZAS, SL 

17002507 MAIG 
SERVEI DE CONTROL DE LA SALA DE LECTURA 
AL CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS 

4.293,64 
TALLER D'ART CULTURA I 
CREACIÓ 

17002510 MAIG 
INSTAL·LACIÓ PROJECTOR DIRECCIÓ 
LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 

658,24 SIOL TECNOLOGIA, SL 

17002574 MAIG 
ADQUISICIÓ LLIBRES "ESTELS, ERMITES I 
ESGLESIOLES DE COLLSEROLA" 

780,00 PAGÈS D'URSO 

17002649 MAIG 
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA 

11.610,08 BETO & ROSCAN, SL 

17002832 MAIG 
SERVEIS D' INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓ 
PSICOSOCIAL QUALITATIVA 

1.530,65 
MC SPA SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN, SL 

17002900 MAIG 
ARRANJAMENT DE L'ESPAI INTERIOR DE LA 
COLÒNIA CASTELLS 

57.968,18 M. I J. GRUAS, SA 

17002907 MAIG 
DINAMITZACIÓ I ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 
DELS CASALS DE GENT GRAN DEL DISTRICTE 

9.732,38 
PROGESS PROJECTES I GESTIO 
DE SERVEIS SOCIALS 

17003018 MAIG 
PLA D’ACCIÓ DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL A 
L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS "EL MIRALL DE 
PEDRALBES" 

10.974,58 GARCIA MORILLO 

17003024 MAIG 
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE CRISTALLERIES 
PLANELL 2017 

11.881,29 
CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA 
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a) 3 Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos d’abril i maig de 2017. 

 
 

Mes Quantitat 

Abril 5 

Maig 6 

 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte, de data 30 de maig de 
2017, per la qual s’estableix el règim de dedicació exclusiva, per les seves tasques de 
coordinació general, del membre del Consell de Districte, la consellera Lídia Gàllego 
Andrés. 

 
 
El president pregunta als consellers i conselleres que ja tenen el despatx d’ofici si volen fer alguna 
observació. 
 
La consellera Míriam Casanova exposa que farà una petició d’expedients directament a la secretaria 
jurídica. Destaca, per posar-ho en coneixement de totes les persones, que demanarà veure el contracte de 
les obres de millora de l’àrea de jocs infantils a la plaça Barraquer. Indica que és una plaça que fa pocs anys 
es va reformar i ara resulta que s’han hagut de gastar quasi 25.000 euros per reformar l’àrea específica de 
jocs infantils. També comenta que demanarà el contracte d’arranjament de l’espai interior de la Colònia 
Castells de quasi 60.000 euros, perquè no se sap si és per ús provisional o de la pista de bàsquet. Si tot és 
un ús provisional, suposa molts diners, un malbaratament de diner públic.  
 
El regidor Agustí Colom diu que li sembla bé que es demani la informació, però que abans de prejutjar i 
qualificar el resultat, es miri abans els expedients. Considera que, un cop informada, té les eines per fer un 
judici de valor, però fer-ho sense informar-se és prejutjar.  Demana rigor en l’ús dels conceptes i aclareix 
que gastar aquests diners no és un mal ús del diner públic, i que un mal ús del diner públic és un altre 
concepte. 
 
El president dona la paraula de nou a la consellera Míriam Casanova. 
 
La consellera Míriam Casanova afirma que ha dit que s’està fent un malbaratament i no un mal ús. Afegeix 
que no s’han de dedicar tants diners a aquestes actuacions. 
 
El regidor Agustí Colom expressa que encara li sembla pitjor l’ús de la paraula malbaratament per a referir-
se a aquest assumpte, ja que té una connotació pejorativa. 
 

 
b) Mesura de govern. 

 
c) Informes 

 
El president, Francisco Sierra, anuncia que no hi ha mesura de govern ni informes i tanca aquests punts de 
l’ordre del dia. 
 

d) Informe del regidor del Districte. 
 

El president passa al punt següent, a l’informe del regidor del Districte, que en aquest cas és un balanç dels 
dos primers anys de mandat, i cedeix la paraula al regidor Agustí Colom. 

El regidor Agustí Colom informa que farà al voltant de dos anys que es va constituir el nou govern a la ciutat 
de Barcelona i explica que han estat 24 mesos especialment intensos a la ciutat des del punt de vista de 
l’Administració. Relata que una vegada s’han submergit a la dinàmica institucional de la gestió diària, s’han 
començat a desplegar aquelles polítiques de canvi amb les quals es van presentar a les eleccions. Unes 
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polítiques per les quals van rebre el suport de la ciutadania, que van permetre impulsar un nou estil de 
govern a la ciutat, per anar paulatinament curant les ferides que la crisi havia infligit al teixit social i urbà. El 
regidor considera que es tracta de construir una ciutat que aculli, cuidi i apoderi els seus ciutadans, un 
model de ciutat on els veïns i les veïnes no se sentin expulsats dels seus barris. En aquests dos anys s’han 
incorporat diversos canvis, però tenint en compte la grandària de la ciutat i aquesta crisi que es pateix des 
de fa 10 anys, opina que encara queda molt per fer. Considera que s’han assentat les bases per poder 
treballar i aconseguir coses que d’inici semblaven impossibles.  Des del punt de vista de la ciutat s’han 
articulat noves mesures orientades a restablir la dignitat, les prioritats de la majoria i l'autonomia personal, 
amb les quals es garanteixen drets com l'habitatge, l'alimentació, disposar de subministraments bàsics, la 
salut  i la mobilitat pensada per a tothom. També s’ha treballat per dur a terme les tasques i actuacions que 
es consideren necessàries i que permeten millorar la convivència en comú, i promoure les polítiques que 
millorin la qualitat de vida als més desfavorits i al conjunt de la ciutadania.  

Explica que el districte de les Corts, amb tres barris ben diferenciats tant en la seva estructura urbana com 
en el seu vessant sociològic, tots ells disposen, encara que de manera desigual, d’una vitalitat social i una 
xarxa d’entitats que cal seguir potenciant. Barris en què cal que l’acció dels governs municipals esdevingui, 
malgrat la sensació generalitzada de ser un Districte sense gaires problemes, generador de polítiques per 
revertir el creixement de les desigualtats que passa per garantir els drets bàsics i fonamentals, tant 
individuals com comunitaris. Els eixos bàsics per encarar aquestes prioritats han estat treballar per elaborar 
un pla d’actuació municipal, s’ha treballat intensament amb els veïns i veïnes del Districte que, establint 
mesures de govern concretes, permetin afrontar les línies estratègiques per aquest mandat, pensant en 
deixar els fonaments ben forjats per al treball de continuïtat dels propers mandats. Afirma que ha estat una 
prioritat encarar definitivament els planejaments que estaven encallats en el Districte durant molts anys. En 
concret, s’ha donat una embranzida a la Colònia Castells en la primera part del mandat, que ha permès que, 
a finals de la tardor de 2017, aquelles famílies que estaven en una situació d’habitatges més precaris siguin 
finalment reallotjades i comencin un nou projecte en un espai molt més digne. En el cas d’Europa-Anglesola, 
s’està avançant de manera definitiva. Respecte al PERI Danubi, assegura que s’està desencallant. En 
relació amb l’Espai Barça, s’ha presentat una proposta d’acord que es portarà a una aprovació prèvia en la 
propera comissió d’urbanisme. I també s’ha impulsat un pla director del barri de la Mercè.  Un altre dels 
elements que assenyala prioritari ha estat enfrontar la demanda d’escola pública i de qualitat al Districte. 
Davant de la creixent demanda d’escola pública, s’ha dit prou a la creació de “bolets” i s’ha iniciat un 
projecte que permetrà disposar de més escola pública de primària i de secundària, a partir de crear un 
institut-escola o un institut (està per definir), cobrint una demanda de fa molts anys al districte. Un altre dels 
elements importants ha estat combatre les desigualtats socials amagades en les aparences, que fa que 
molta gent, sobretot gent gran que viu sola, no assisteixi als serveis socials i que visqui aquesta situació de 
desigualtat en pitjors condicions. Respecte a aquesta problemàtica, explica que s’ha ampliat el projecte 
Radars, que s’està pressionant a la Generalitat de Catalunya per poder tirar endavant la residència de gent 
gran del carrer Benavent, que s’han iniciat nous programes de suport a serveis socials i que s’han ampliat el 
número de beques menjador. Informa els presents que es poden consultar totes les iniciatives a una 
presentació en Power Point que ha de passar. També com a prioritat de l’acció de govern, narra que s’està 
treballant i aprofundint en l’espai d’inclusió del districte, assumpte que considera que ha donat un salt 
qualitatiu important. En aquest àmbit, destaca el projecte de formació de persones amb discapacitat 
intel·lectual en monitors de lleure i de l’esport, que planteja una nova perspectiva per a aquest col·lectiu i per 
a les seves famílies; que creu que hi haurà un abans i un després i obre una via de treball que s’ha 
d’impulsar.  

També destaca la posada en marxa dels primers pisos de formació per la vida independent per persones 
amb discapacitat d’aquest districte, encara que inicialment aquests pisos se situaran en un altre districte. 
Una altra prioritat d’aquest mandat ha estat impulsar el potencial cultural que té el districte: s’ha instal·lat per 
primer cop el Festival Oriol Canals en cooperació amb les comissions de la festa major de les Corts i s’ha 
iniciat un nou circuit de cultura en els barris amb l’ICUB, entre altres projectes... Explica que un altre dels 
eixos de treball ha estat l’activitat econòmica que considera fonamental i necessària per al districte, i que és 
imprescindible dinamitzar-la. En referència a aquesta activitat econòmica, s’ha potenciat el petit comerç de 
proximitat impulsant la creació d’una nova entitat comercial al barri de Sant Ramon - La Maternitat; s’ha fet 
un projecte per dinamitzar els establiments emblemàtics, arrelats i singulars del Districte a través del llibret 
“El comerç de la teva vida”; i s’ha impulsat, conjuntament amb l’associació de comerços de l’eix comercial, la 
campanya de persianes artístiques. També relata que en l’àmbit de turisme, s’ha finançat la recuperació i la 
rehabilitació de la capella de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes a través de la taxa turística, per 
potenciar una ruta que permeti desconcentrar el turisme a la ciutat i que potenciï aquest espai. En termes de 
memòria de política social, exposa que s’ha creat, per primer vegada, a través d’una mesura de govern, la 
taula de memòria històrica, i s’està iniciant la retirada de plaques franquistes, ja que assegura que n’hi ha 
una seixantena al districte. 
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Respecte a les polítiques de cohesió social i de foment de la igualtat que s’estan treballant en aquest 
mandat, és la política en termes de feminisme, gènere i LGTBI, com l’acte del 25 de novembre que es va 
celebrar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Respecte a aquesta última jornada, recorda que, 
lamentablement, al districte, a començaments d’any una veïna va morir a mans d’un home, de la seva 
parella, i declara que va ser un dels actes que més l’han commogut personalment perquè els coneixia. 
Afegeix que aquest tema s’ha de treballar profundament perquè això no torni a succeir mai més, ni a la 
ciutat ni en cap espai. També fa esment als actes del 8 de març o també al Dia Internacional contra la 
LGTBIfòbia. Apunta, a continuació, que al districte de les Corts hi ha molts dels centres esportius de la 
ciutat. En relació amb l’àmbit esportiu, recorda que s’està treballant en l’Espai Barça i que es vol que aquest 
i la resta de centres esportius, encara que siguin centres esportius de ciutat, s’arrelin al barri i al districte. La 
mesura de govern de corresponsabilitat social dels grans clubs esportius que es va impulsar el primer any 
del mandat va en aquesta direcció. I finalment, pel que fa a la prioritat de l’acció de govern en relació amb la 
gent jove, remarca que el nou Espai Jove de les Corts està bastant avançat, que s’ha fet un procés 
participatiu, que s’està treballant en la plataforma de models de gestió i que aquesta tardor començaran les 
obres. El regidor conclou que aquest és un resum de tots els treballs i les actuacions, però que n’hi ha 
moltes més que no ha exposat perquè el temps és limitat. Considera que aquesta presentació dona una 
idea de la capacitat que s’ha tingut de generar actuacions que s’han fet col·lectivament, braç a braç amb 
diverses entitats, com les entitats veïnals. Assenyala que aquestes són actuacions àmplies, amb una mirada 
a mitjà i llarg termini, i amb l’objectiu de fer un districte molt més iteratiu, molt més inclusiu, on tothom pugui 
viure dignament i on ningú estigui silenciat. Comenta, també, que en aquesta primera part del mandat s’han 
afavorit els processos de participació perquè tothom tingui veu i pugui expressar davant de la pròpia 
Administració Pública i de la societat els seus interessos. Opina que s’ha treballat durament i que s’han fet 
força coses. Esmenta que, com deia al començament, “no és cofoisme, tot al contrari, és reivindicació de 
feina feta però de molta més que s’ha de fer i per això hi ha la resta de mandat”. Seguidament recalca que 
s’està treballant fort i diu que això no ha estat un treball només del regidor, sinó un treball col·lectiu de 
l’equip de govern i del personal de la casa que ha brindat la seva professionalitat i el seu entusiasme al 
servei del districte. Personal públic que treballa pel Districte i per la ciutat, i no per cap govern concret, i per 
tant hi era abans, hi és ara i seguirà després. Apunta que, gràcies a la seva feina, la ciutat seguirà millorant 
dia a dia, i es podran resoldre els grans reptes que genera una ciutat d’aquestes dimensions, per convertir 
Barcelona en una ciutat una mica més justa i una mica més equitativa del que era abans d’aquest govern. 
Per acabar, agraeix a tots els que han estat i han impulsat totes les accions. Es compromet a seguir 
treballant i tirar endavant perquè, en aquests dos anys que queden de mandat, es puguin superar moltes 
coses més i aconseguir un resultat molt millor del que s’ha tingut fins ara. 

El president, Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino, en primer lloc, recorda l’operació Garzón de fa 25 anys contra l’independentisme 
català i en la qual una trentena de persones van ser detingudes aquells dies previs als jocs olímpics de 
Barcelona 92, i la majoria d’aquestes persones que van ser detingudes i torturades per la Guàrdia Civil; 
tortures que es van denunciar, que mai es van investigar i que van ser objecte d’una sentència del Tribunal 
Europeu de Drets Humans. Declara que va començar a militar a l’esquerra independentista als 15 anys, i 
que aquestes detencions del 92 i tot el que les envoltava formen part de la seva transmissió d’experiències. 
Afegeix que el somni olímpic per a alguns i algunes va ser un malson, sense voler negar el bon record que 
molts i moltes tenen de Barcelona ‘92. Tot seguit, revela que no valoraran positivament els dos anys de 
mandat de l’actual equip de govern, encara que reconeix que tampoc el considera com el pitjor equip de 
govern de la història de la ciutat o del districte. Apunta que la CUP valora la situació del districte en funció 
dels seus objectius polítics. Exigeix poder votar en el referèndum d’autodeterminació del principat de 
Catalunya a les Corts el proper 1 d’octubre del 2017. Explica que les declaracions del tinent d’alcalde senyor 
Gerardo Pisarello al programa “El matí de Catalunya Ràdio” negant respondre si s’obriran els col·legis de 
Barcelona no corresponen a la voluntat de la majoria de la ciutat. Considera que el districte de les Corts és 
un districte ric, malgrat que tingui dèficits socials importants. El debat de l’escola pública que s’ha viscut el 
2017 ho demostra. Obrir una nova escola pública no ha tingut tot el consens possible. Aprofita per recordar 
unes dades que ha anat presentant repetidament en cada ple de Districte: el 60% de l’educació infantil i 
primària a les Corts és privada, el 75% de l’educació secundària a les Corts és privada, i el 100% de 
l’educació de cicles formatius grau mitjà i superior a les Corts és privada. Assenyala que han de millorar en 
la participació ciutadana i en les decisions compartides amb els veïns i veïnes. En relació amb el procés de 
l’Espai Barça, apunta que segons el seu punt de vista, avança bé, però no molt bé. Respecte a aquest 
assumpte, opina també que interpretar que els veïns estan mig en desacord no és estar-hi d’acord, i que hi 
ha aspectes que han millorat però en els quals no s’han trobat solucions definitives. Considera que tenen un 
problema molt greu si no escolten els veïns i les veïnes de manera vinculant i directa. La participació no és 
un informe més en un expedient administratiu. Agraeix que en aquests dos anys a les Corts també s’hagin 
mogut coses en positiu. A continuació va enumerant diversos temes: El col·lectiu de la Benaventurada que 
ha fet pública la situació de l’especulació immobiliària i la funció social de la propietat a les Corts; el 
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propietari de l’edifici del carrer Benavent continua acumulant merda en el seu immoble i no pagarà el deute 
que té amb l’Ajuntament per les obres de reparació de la façana; la coordinadora de veïns i veïnes de Mejía 
Lequerica va haver d’avisar de la destrucció de la Masia de Can Planes. El conseller pregunta, en relació 
amb aquest últim punt, quants vestigis d’un districte agrícola i rural tenim en propietat al districte de les Corts 
i si es podria recuperar Can Planes per fer-ne un centre d’interpretació i memòria. Reflexiona que serà difícil 
mirar la Masia de Can Planes i reconèixer el passat de les Corts de masies i camps de conreu, record que la 
taula de la memòria històrica creu que no podrà fer res per mantenir-lo. En relació amb la Colònia Castells, 
reconeix que han mostrat interès a conservar algunes cases per fer un recordatori de la barriada popular 
com a memòria històrica. De la nova zona verda i d’habitatge de protecció oficial de Colònia Castells, 
recorda que encara està pendent el pressupost i el cronograma dels propers anys. Comenta també que si el 
districte de les Corts està envellint és perquè la gent jove no té ingressos suficients ni habitatges 
assequibles per quedar-se a viure al districte. Assegura que el seu compromís amb un districte de les Corts 
més viu i participatiu continua, i es compromet a ser al costat de l’equip de govern si aquest vol tirar 
endavant en la mateixa direcció. 
 
El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana per part d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana valora aquest dos anys de govern del Districte dient que el canvi tan comentat i 
tan reivindicat pel govern encara no ha arribat al Districte de les Corts. Afirma que ha hagut una paràlisi 
important i així ho demostren les dades facilitades pel mateix govern en els comptes generals. Segons els 
balanços d’actuació del districte, que no es van aprovar per una manca de diàleg amb l’oposició, s’observa 
que els dos districtes amb menys aplicació del mateix Pla d’actuació són: Sants amb un 16% a 31 de 
desembre de 2016, i les Corts amb un 16,4% a 31 de desembre de 2016. Apunta que aquesta informació 
l’ha elaborat el mateix govern i que es pot revisar en la documentació facilitada pels comptes generals. 
Assegura que, a l’inici, van mostrar confiança en el nou govern municipal: van votar a favor del cartipàs i, a 
canvi, van demanar la condició de convocar una comissió social i sanitària. Finalment, s’ha convocat catorze 
mesos després que ho demanessin. Respecte al Pla d’Equipaments que està en elaboració a partir d’una 
proposta del PSC d’octubre del 2015, que proposava elaborar-lo en 6 mesos i han passat vint-i-un mesos i, 
en teoria, en els propers Consells de Barri s’havia de tenir ja una proposta en ferm. En canvi, en el proper 
Consell de Barri de Pedralbes se seguirà sense parlar d’aquest pla d’equipaments ja que no apareix a 
l’ordre del dia. Han passat ja dos anys i encara no saben què es farà amb els equipaments del Districte de 
les Corts, ja que des del 2015 no hi ha un pla per avançar. Segons el fulletó de BComú de valoració de mig 
mandat, al Districte de les Corts s’han fet set accions com per exemple els camins escolars. Demana que 
se’ls informi en relació a aquest projecte, perquè no se n’ha parlat en cap consell escolar ni en cap òrgan 
fins ara i aquesta és una iniciativa presentada per ERC el desembre del 2015 en un prec relacionat amb la 
mobilitat escolar. Respecte als projectes que ha comentat el regidor del nou espai de treball col·laboratiu 
entre Districte i Universitat per a temes de mobilitat, inclusió, cultura, economia social i solidària, reclama 
que no se’ls ha convidat a participar-hi. En relació amb tots els projectes estratègics que hi ha penjats a la 
pàgina web del Districte de les Corts, assenyala que són de mandats anteriors i que no hi ha cap projecte 
estratègic engegat en el present mandat. De les mesures de govern que s’han presentat a banda del Pla 
d’equipaments i a banda del Pla d’actuació del Districte de les Corts, detalla que no es van consensuar. 
Només hi ha la mesura de corresponsabilitat social dels grans clubs esportius que s’ha comentat i opina 
que, a banda de les jornades de portes obertes per festa major, no s’ha fet res més i les mesures de govern 
han quedat desaprofitades. De la Taula de Memòria Històrica comenta que se’ls va convocar per la seva 
constitució i que no han tingut més informació al respecte. Demanen més informació en general, perquè sí 
que s’engeguen coses però després no poden veure com segueixen. Tot i així, valora positivament la feina 
feta amb la Colònia Castells, amb el canvi de fases i amb el treball que s’ha anat fent, encara que de forma 
lenta. Valoren també positivament la feina feta en el comerç, perquè consideren que la iniciativa que s’ha 
pres és important. En canvi, s’han viscut conflictes veïnals en els quals pensen que no hi ha hagut un 
govern prou dialogant i prou pacificador: el conflicte amb la Masia de Can Planes, en què el mateix govern 
va haver de retirar un projecte que s’havia aprovat en una Comissió de Govern amb un pla especial 
urbanístic per reformar la Masia; el diàleg en la reforma de Can Capellanets, del qual comenta que malgrat 
els moviments de les dues parts, sembla que no hi ha hagut consens i, segons la informació que els ha 
arribat, el punt d’acord és complicat; la implantació del carril bici, dels quals es declara a favor, del carrer 
Joan Güell en el qual el seu grup, en lloc d’esperar que arribessin 1.200 signatures i no obrir cap diàleg amb 
ningú, van reunir-se malgrat no tenir responsabilitat, amb els comerciants; el canvi del mapa escolar o la 
implantació de la línia V5 d’autobús pel carrer de Joan Güell. Opina que les coses es fan parlant des del 
principi i madurant-les. Per part seva, seguiran sempre pro positius, ja que la definició de republicà per a ell 
és la passió per allò públic i, per tant, seguiran treballant i proposant iniciatives per combatre les amenaces 
que hi ha pel comerç i per engegar projectes que interessin a tota la ciutadania. S’ha de fer barri, que vol dir 
que les institucions treballin amb veïns i veïnes de costat, i, en lloc de generar conflictes, treballar 
conjuntament per fer un districte millor. 
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El president, Francisco Sierra, dona pas a la consellera Míriam Casanova per part del PP. 
 
La consellera Míriam Casanova, en primer lloc, agraeix al regidor l’informe de balanç de mandat. Opina que 
aquest posa en evidència clarament que han fet poc i que han allunyat de les necessitats als veïns i veïnes, 
qüestió que pretén argumentar en la seva intervenció. Seguint el fil del conseller d’ERC, també consideren 
que s’està avançant molt lentament en l’execució dels grans plans urbanístics del Districte de les Corts. En 
relació al pla de la Colònia Castells, exposa que l’edifici de reallotjament del carrer Entença fa un any i mig 
que està acabat i la visió que tenen d’aquest tema és que des de fa un any i mig aquest està tancat i sense 
ús i, en aquest moment, encara es preveu que les famílies que tenen dret de reallotjament s’instal·laran a 
finals del 2017. La consellera descriu que el passat 9 de juny, quan es va fer la visita als pisos va ser 
testimoni d’una situació en la que un parell de famílies es van dirigir directament al representant de Bagursa 
preguntant si tenien dret a reallotjament. Considera que a hores d’ara totes les famílies haurien d’estar 
informades de si tenen dret o no al reallotjament. A la passada Audiència Pública del 7 de juny, assegura 
també que van ser testimonis de com una senyora deia que no sabia res de com avançava el Pla Europa-
Anglesola i reclama que ells tampoc tenen gaire informació. Afegeix que la dona que va intervenir a 
l’anterior Audiència Pública, també va dir que creia que tenia dret al reallotjament i que el govern no havia 
contactat amb ella. Respecte a l’Espai Barça, afirma que estan esperant que el govern del Districte anunciï 
quins equipaments de barri farà a la Maternitat i a Sant Ramon, sobre tot a partir dels ingressos urbanístics 
que s’obtindran d’aquest projecte. Demana que es pugui consultar el projecte definitiu, que és el que es 
presenta a aprovació inicial, i no només als grups polítics. Les entitats de veïns han fet moltes reunions i 
reclama que encara no tenen la documentació. I sol·licita també saber si finalment el Futbol Club Barcelona 
costejarà els serveis extraordinaris de bus i metro, i les hores extres de la Guàrdia Urbana i de la neteja de 
via pública els dies de partit segons l’acord que es va prendre al Plenari del 7 de juliol de 2016 a petició del 
seu partit. Respecte al segon punt afirma que l’atenció als col·lectius més vulnerables és mínima: el temps 
promig d’espera perquè una persona pugui ser atesa en el centre de serveis socials de les Corts és de 20 
dies; hi ha una llista molt destacada de persones grans que espera una plaça de residència; no es compleix 
el nombre mínim legal d’hores d’atenció domiciliària a les persones que ho necessiten; hi ha una atenció 
també mínima als cuidadors i cuidadores, qüestió que recorda que la CUP va reclamar a partir d’una 
proposta que va presentar i es va aprovar perquè hi hagi més atenció i més afectivitat a les persones 
cuidadores; algunes empreses i organismes municipals, no compleixen amb la llei d’integració laboral de 
persones amb discapacitat i no incorporen el mínim del 2% de la plantilla ocupada per persones amb 
discapacitat. Pel que fa al tercer punt i en referència als equipaments de barri opina que el govern no n’ha 
impulsat de nous: cap nova escola bressol. Segons les dades de preinscripció del curs vinent, hi hauran 200 
petits i petites que es quedaran sense plaça d’escola bressol, i les poques famílies que tinguin plaça hauran 
de pagar un preu més alt. Considera que en termes nets, tampoc s’ha impulsat la creació d’una nova escola 
ja que es pretén construir l’escola Anglesola, no sap quan, i eliminar gradualment l’escola Ausiàs March. 
Entorn a aquest assumpte, afegeix que consideren que aquesta és una decisió que ha pres el govern, 
perquè encara no han vist cap informe que empari aquesta decisió en l’interès públic. Tampoc s’ha creat 
cap institut malgrat que està compromès en el conveni d’equipaments educatius del 2008 amb la Generalitat 
de Catalunya. Cap pas endavant tampoc a favor de la residència per persones grans al carrer Benavent, tot 
i també estar compromès en el conveni d’equipaments socials 2005 amb la Generalitat de Catalunya. 
Respecte a la residència per persones amb discapacitat psíquica, opina que aquest projecte ha fet un pas 
enrere, perquè tenia una ubicació que era el carrer Benavent i ara no saben ni tan sols quina és la ubicació 
prevista. Tampoc han observat cap avenç a favor dels pisos tutelats per gent gran o per habitatges de 
protecció oficial per a joves. Quart punt: han posat en qüestió la convivència al veïnat i, a més, el govern del 
Districte no ha sabut gestionar les irregularitats a la gestió a la residència de gent gran del carrer de 
Montnegre; l’ocupació de la finca del carrer Benavent i l’augment d’ocupacions de pisos o locals al Districte; 
el conflicte de la residència del carrer de Galileu amb carrer Remei; el conflicte del projecte del supermercat 
a l’interior de l’illa del carrer de Mejía Lequerica; els sorolls a la nit del carrer de Maria Barrientos; 
l’expropiació de naus industrials que algunes no tenen ni sostre i que el govern ja ha dit que no ho farà; els 
problemes amb els prostíbuls d’avinguda de Sarrià i el carrer de Loreto, o diverses peticions d’obertura de 
clubs de cànnabis. Sobre tots aquest conflictes, destaca un fet que mai s’havia produït:  pares i mares 
reclamant a la plaça Comas les accions necessàries en les escoles del districte de les Corts, lluitant contra 
el tancament de l’escola Ausiàs March. Creu que actuen amb prioritats equivocades en la mobilitat del 
Districte. Acusa el govern d’estar obsessionats a triplicar la xarxa de bici perquè al 2018 només un 2,5% 
dels desplaçaments es facin en bici. La consellera tampoc està d’acord a unir els tramvies quan la inversió 
és de més de cent milions d’euros, ni en les accions per desterrar el cotxe de la ciutat. Tampoc comparteix 
les decisions amb la línia d’autobús D30, o el fet d’intentar modificar el recorregut de l’H8 i l’H10, i que la 
vaga de metro continua. 
 
El president dona la paraula al conseller Pau Guix per part de Cs. 
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El conseller Pau Guix, en primer lloc, diu literalment: “Gracias señor presidente. La primera cosa a decir es 
nuestra solidaridad en estos momentos tan graves con el pueblo de Venezuela y sus representantes 
electos. Hay 91 muertos y ayer fueron agredidos como saben ustedes en el Parlamento todos los diputados 
de la oposición con la connivencia del régimen chavista dirigido por el señor Maduro”.  El conseller continua 
agraint al regidor la presentació de l’informe. No obstant això, el descriu com una agenda d’activitats o un 
publireportatge del que s’ha fet al Districte de les Corts. Reclama que s’ha fet entrega del balanç sense 
donar temps als grups polítics per revisar-lo, ja que l’entrega ha sigut en el moment de començar el mateix 
Plenari. Opina que el document no conté mesures de govern, perquè pràcticament no n’han presentat cap, i 
que les que han presentat són un reflex de la “casa gran”. Valora els dos anys de govern del partit de 
BComú, primer en solitari i després amb el PSC, com a no gaire bons. Recorda que el govern ha criticat 
l’excés de superàvit i afirma que són els primers a fer-ne. Diu que tenen un projecte de ciutat, que no saben 
com invertir correctament i tampoc quines són les prioritats. El conseller acusa el govern d’improvisar en les 
seves accions atès que no tenen el PIM de l’any 2017, ni del 2018, ni del 2019. El conseller suposa que 
aniran fent aquests PIM, al mateix temps que faran els pressupostos que, com que el govern no va acabar 
pactant-los amb ningun altre partit, els han hagut d’aprovar per una moció de censura. Apunta també que 
quan van fer la modificació de crèdit van invertir 50.000 € a Sarrià i 320.000 € a les Corts, pel que opina que 
on no tenen vots no inverteixen. El tercer districte on més van invertir, va ser 1.000.000 €, i el desè districte 
amb més inversió va ser de 6.000.000 €, acció que denomina com a vella política. No hi ha ordenances 
fiscals, i si n’hi ha estan prorrogades i és per la manca de diàleg del govern. Tampoc tenen ni PAM ni PAD, i 
només es va presentar una mena de refregit entre les aportacions de la gent i la meitat de les propostes del 
seu programa. Afirma que volen fer un tramvia que ara mateix no considera prioritari. No es neguen al 
tramvia, però actualment en aquest projecte no hi ha consens ni polític ni tècnic ni social, i opina que tota 
aquesta despesa es podria invertir en qüestions molt més urgents de necessitat social. Amb el Pla 
d’economia cooperativa, social i comunitària hi està d’acord, però també comenta que s’ha de tenir en 
compte que només afecta al 7% del PIB i el 8% dels llocs de treball. Han atacat l’economia de les terrasses i 
ha provocat una pèrdua de feines. També han atacat al comerç, al turisme creant turismefòbia, i no han 
lluitat contra la massificació. En els districtes han reduït les partides de promoció del comerç de proximitat. 
S’ha provocat una desertització comercial i diversos grups han presentat iniciatives perquè s’hi lluités en 
contra. En contrapartida, el comerç de top manta sembla que l’estan incentivant. El tema terrasses, segons 
un estudi, ha provocat una pèrdua de 4.000 llocs de treball directes i indirectes. Considera que no es pot 
anunciar que volen fer qüestions socials, si ni tant sols estan generant beneficis ni ingressos per a la ciutat. 
Les polítiques d’habitatge públic són insuficients: no s’arriba ni al 2% al global de la ciutat, i encara menys al 
districte de les Corts, quan el 15% és l’habitual en les grans ciutats europees. La implantació dels carrils bici 
és deficient i perillosa en alguns casos, com a la sortida del pàrquing de l’Illa al carrer Numància. Al districte 
de les Corts no hi ha Pla d’equipaments i ni se sap quan es presentarà. No es farà l’institut d’ESO que 
s’hauria de fer; manquen les tres escoles bressol que han demanat diversos grups municipals. La residència 
de gent gran de Benavent dubta que la facin en aquest mandat, igual que la residència per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. No hi ha pisos tutelats tampoc per aquests col·lectius. No hi haurà diners per la 
fase 2 de Colònia Castells, segons els ha informat Bagursa. Endarreriment sobre el cost de la biblioteca. Els 
PERI, inacabats. Exigeix un Pla d’equipaments per a Sant Ramon. I, per últim, insisteix de nou amb el 
desastre educatiu i la manca de diàleg amb la comunitat educativa i amb els partits polítics. 
 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego, del GMD. 
 
La consellera Lídia Gàllego, en primer lloc, agraeix al regidor l’informe del balanç que pel govern han estat 
aquests dos anys de mandat al Districte de les Corts. En canvi, per a la consellera, aquest balanç no és ben 
bé igual. Per començar, en aquests dos anys han vist l’actuació de dos governs arran del pacte de govern 
amb el PSC fa un any. Hi ha hagut canvi de regidor i també canvi de l’equip de govern del Districte al cent 
per cent, que considera que, lògicament, comporta un canvi en les maneres de fer i en la gestió de les 
situacions que afecten en el dia a dia i allarguen els tempos. Reconeix que el govern del Districte de les 
Corts és bastant coherent amb el que fan a la “casa gran”. Opina que allà són un equip insuficient de 
regidors, i que igualment han de ser més humils i respectar allò que la ciutadania, en ple exercici 
democràtic, va votar fa dos anys, que és diàleg i consens. Al Districte de les Corts es dona la mateixa 
situació, perquè considera que el govern del Districte pren moltes de les decisions de manera unilateral, 
sense diàleg, sense consens i sense prou informació pública. Posa com a exemple la implantació dels 
carrils bici l’estiu anterior quan el govern parlava de carrils bici segurs i escoltant a tothom, però assegura 
que es van viure sessions amb un alt nivell de tensió i crispació. Considera que el govern actua com si fos la 
veu del poble, i això és més greu atès que va ser un partit que es va presentar a les eleccions fent bandera 
del diàleg com si fos únicament patrimoni seu. Fa un repàs ràpid als diversos temes: no hi ha ni PAD ni full 
de ruta clar, sinó que hi ha actuacions inconnexes; en l’ordre del dia dels plenaris, en dos anys, hi ha hagut 
escasses mesures de govern i informes específics del Districte; els grups de l’oposició donen més contingut 
a la part d’impuls i control que el govern; s’estan arrossegant temes de fa molts i molts anys que mereixen 
una resolució ràpida i efectiva posant com a exemple el cas de Colònia Castells, que pensa que no hi ha un 
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compromís ferm que vagi més enllà de les bones paraules perquè cal un calendari de totes les actuacions 
futures amb les dates d’inici dels nous edificis i les partides pressupostàries necessàries definides. Com a 
segon exemple d’endarreriment de projectes del Districte, parla de la superilla. Diu que la feina col·lectiva 
entre veïns, tècnics, professionals i entitats porta ara dos anys aturada per la indecisió del govern. Pel que 
fa al tema de l’Espai Barça, darrerament han vist més empenta en les sessions de treball. És un projecte de 
ciutat molt important i que s’ha de tancar bé en benefici del barri, del Districte i de la ciutat i insta el govern a 
mantenir el diàleg obert amb totes les parts per a consensuar el millor projecte. També hi ha diversos 
conflictes oberts, com el tema de Can Capellanets o la masia de Can Planes, entre altres, que s’haurien 
d’abordar des del diàleg, amb decisió i fermesa. Ensenyament ha elaborat un projecte que implica 
pràcticament tota la comunitat educativa del Districte, parlant amb aquest comunitat a posteriori i en contra 
del criteri i vots de tota l’oposició expressada en un Plenari extraordinari. Respecte al tema de serveis 
socials, reitera la voluntat del GMD d’aportar en aquest tema i la clara dificultat de poder-ho fer. També hi ha 
serioses mancances respecte a l’incivisme i l’ocupació, que cal abordar amb força per garantir la 
convivència. En relació amb la mobilitat, es va obrir un procés participatiu sobre la implantació de la xarxa 
ortogonal que no va aportar cap novetat, i sí un endarreriment de quatre mesos. Reclama dinàmiques de 
treball diferents perquè els veïns i veïnes del districte de les Corts se sentin més còmodes. Proposa que el 
govern convoqui una consulta popular per apoderar la ciutadania i per poder treure alguns temes. Segons el 
resultats obtinguts a l’enquesta de victimització, els efectes de la permissivitat i males polítiques en matèria 
de seguretat es tradueixen en un augment de la victimització consumada que ha augmentat gairebé dos 
punts en relació a l’any anterior. Al districte de les Corts, un de cada quatre cortsencs diu que la seguretat 
ha empitjorat malgrat ser el districte on els veïns se senten més segurs. Per concloure reconeix que al 
balanç s’han presentat algunes actuacions molt bones, unes de continuïtat i altres de noves, però que hi ha 
massa que necessiten un altre tipus d’empenta, de compromís i de gestió per arribar al canvi que recorda 
que el govern prometia. 
 
El president dona novament la paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom afirma que intentarà mantenir el to del diàleg que han engegat els diferents grups. 
Respecte als projectes que els grups afirmen que s’han desenvolupat amb poc diàleg, mostra la seva 
disconformitat: en el cas de la Masia Can Planes es va retirar el projecte perquè el regidor ho va demanar, 
ja que no hi havia el consens suficient entre les entitats veïnals, el Futbol Club Barcelona i els diferents 
grups municipals, i que es necessitava més temps per a poder-ho treballar bé i, per tant, aquesta forma 
d’actuar va comportar diàleg i efectivitat en la resolució. En el cas de Can Capellanetes aclareix que ells són 
els que estan treballant amb els veïns i mediant amb el Bisbat perquè renunciï a un dret que té. Aquest es 
tracta d’un dret d’augment de la volumetria del que correspon que se li va concedir per part d’un altre govern 
a través d’un Pla Especial. Assegura que si ha canviat el projecte inicial ha sigut perquè el govern no estava 
d’acord en la volumetria i perquè s’ha estat negociant conjuntament amb els veïns i amb el Bisbat el canvi 
d’ús perquè en aquell espai no es fes un hotel. Per tant, s’ha negociat amb els veïns i probablement ha sigut 
molt important la pressió dels veïns però que, en definitiva, aquest canvi ha sigut fruit també del diàleg. 
També s’ha dialogat amb el Barça i per tant, a l’Espai Barça, després d’haver-se rebutjat moltes vegades els 
projectes en altres mandats perquè eren inabastables, han aconseguit tirar endavant un projecte que 
garanteix algunes de les demandes importants que des del punt de vista dels ciutadans es demanaven i 
informa que, òbviament, hi haurà tres mesos per a al·legacions. Respecte a la nova xarxa de bus, és 
probable que no tothom estigui d’acord amb tot el recorregut de la línia V5, però que hi ha hagut una part 
que ha estat modificada gràcies a la pressió dels veïns i les veïnes de la ciutat, que a través dels diferents 
tallers que han muntat a la seu del Districte han pogut plasmar quina era la seva demanda. Però la 
modificació també ha sigut gràcies a la regidoria del Districte, que han treballat perquè entenien que el millor 
era que aquesta línia no passés pel carrer Joan Güell. Amb referència al que ha comentat la consellera 
Míriam Casanova que no hi ha hagut cap equipament nou, respon que no és cert i que estan fent l’escola de 
primària. Demana que a l’hora de dir les coses siguin rigorosos amb la realitat. Admet que no hi ha escoles 
bressol i que això suposa un problema, però que el Pla d’equipaments no ha de determinar l’evolució dels 
equipaments existents, sinó quins han de ser els nous equipaments. Informa que estan treballant en 
quelcom que en els últims anys s’havia abandonat, com és generar espai públic. Posa com exemple el PERI 
Danubi, en el qual considera que han avançat suficientment com per poder tenir una garantia de sòl públic, 
que permeti situar equipaments públics. Respecte a aquests equipaments, afegeix que es decidiran més 
endavant, com en el cas del projecte amb el Futbol Club Barcelona. Mostra el seu descontent quan li 
reclamen que ha baixat l’atenció mínima als cuidadors i les cuidadores, o que hi ha llistes interminables per 
a tenir una plaça en les residències. Com que alguns consellers han fet referència a la “casa gran”, respon a 
la problemàtica anteriorment descrita informant que si avui no hi ha una llei de dependència suficientment 
finançada és perquè un govern va decidir que finalitzava el suport a aquesta llei i ha deixat a totes les 
administracions que atenen la ciutadania i la mateixa ciutadania en una situació de vulnerabilitat total. 
Proposa anar conjuntament a reclamar al govern de l’Estat que és qui ha de finançar i tenir el compromís 
perquè l’administració de la Generalitat de Catalunya també pugui finançar aquests projectes. Per finalitzar, 
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parla de la residència Benavent. Relata que tothom sap que es va presentar una esmena que en els 
anteriors pressupostos no va prosperar perquè no tots els grups representats van votar-hi a favor. Per això 
demana que es treballi conjuntament perquè aquesta esmena prosperi, sense recordar qui va votar sí i qui 
va votar no. Proposa, també, que per als propers pressupostos portin una esmena en què tots es 
comprometin per tirar endavant la residència de Benavent, ja que tots tenen representació equivalent en el 
Parlament. 
 
El president, Francisco Sierra, cedeix el torn al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino se sorprèn per haver coincidit en quelcom amb el regidor perquè, assegura, és la 
primera vegada que han parlat del nivell socioeconòmic del Districte de les Corts ja que moltes vegades han 
parlat de quines són les condicions socioeconòmiques del districte i que no és un districte ric i que, per 
primera vegada, sent que el regidor Agustí Colom recorda que hi ha diferències socials i que no tots tenen el 
nivell socioeconòmic que diuen les estadístiques. A continuació, demana que a la presentació, així com per 
exemple en el tema de l’arbre de Nadal sortien el taller ocupacional Ariadna i de l’escola Paideia, que 
citessin que el festival Oriol Canals és de la Federació de Festa Major. Insisteix que no és suficient que 
s’hagi dit en veu alta, i que igualment s’hauria de posar a la presentació que el festival és d’aquesta 
Federació ja que aquesta entitat és indispensable i té molt recorregut. En relació amb el tema de joventut i al 
nou Espai Jove, agraeix a la Plataforma infantil i juvenil l’esforç de reclamar durant 16 anys un Casal de 
Joves de veritat. Aquesta entitat es va crear al 2001 i el conseller Marc Faustino n’és un dels fundadors. En 
el tema del comerç, en primer lloc, menciona com a positiu la creació de noves entitats com per exemple 
l’Associació Les Corts Comerç 08028. Tanmateix, pregunta com se n’han beneficiat la merceria del carrer 
Vallespir i la farmàcia de la plaça Concòrdia amb el projecte dels comerços emblemàtics. Assegura que ha 
preguntat i no ha vist cap canvi i dubta de l’aplicació de les mesures aprovades. Amb referència al cortsenc 
o cortsenca de l’any, li preocupa la baixa participació que hi va haver l’any passat. Per això, proposa, abans 
d’arribar a l’octubre, donar embranzida a aquest assumpte al setembre. Suggereix fer un recordatori a les 
entitats que són elles les que poden decidir a qui li donen el premi de cortsenc o cortsenca de l’any. Ha vist 
que hi ha cinc persones proposades, com la jugadora de bàsquet Laia Palau o Mercè de la Torre, que ha 
sigut la promotora del cicle del Festival de Música Clàssica al Centre Cívic Trias i Peix i no els agradaria 
veure que a l’octubre només han votat 20 entitats de les 400 que deuen haver-hi al districte de les Corts. 
Per últim, parla de l’Audiència Publica dels Nois i Noies del Districte. Demana que si l’any que ve s’ha de 
tornar a fer, hi assisteixin els nois i noies de secundària de la pública, perquè creu que també hi han de 
participar.  
 
El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, d’ERC, i l’informa que disposa d’un minut. 
 
El conseller Jordi Castellana, entre els diversos temes, comença parlant de la Masia Can Planes i recorda 
que s’aprova per Comissió de Govern i, per tant, no ho decideix el govern com havia comentat el regidor 
Agustí Colom. Afegeix que en un Consell de Districte tots o la majoria de grups van votar-hi en contra i el 
govern es va abstenir. Finalment, el govern es va tirar enrere per la pressió veïnal i pels grups que voten en 
contra. En relació a Can Capellanets demana que hi hagi una implicació directa en la mediació. De l’Espai 
Barça, explica que la tinent d’alcalde es va comprometre que en aquell mateix dia es penjaria la informació. 
Assegura que no hi era, ni la de la jornada del dia anterior, ni la de l’anterior sessió. Afirma que des del 24 
de maig no es penja res al web d’Urbanisme. En gestió cívica també s’ha anat enrere, amb la pèrdua de 
l’Auditori per part de les companyies de teatre de les Corts. En mobilitat, amb l’exemple de la problemàtica 
al carrer Joan Güell, han vist que s’han anat tirant la pilota entre mobilitat i el govern del Districte i opina que 
formen part del mateix govern. Respecte al tema dels equipaments, en el PERI Danubi, el Pla és del 2010 i 
ja diu quina zona ha d’haver-hi de sòl públic i quins equipaments públics haurien d’haver-hi, per tant, pensa 
que això no és cap novetat. 
 
El president, Francisco Sierra, anuncia que el conseller d’ERC ha esgotat el seu temps. Tot seguit, dona pas 
al conseller Pau Guix per part de Cs i l’informa que li resten 1:55 minuts. 
 
El conseller Pau Guix assegura que s’han aprovat com a mínim dos precs perquè tota la informació, la 
comunicació i la web del Districte, estigui com a mínim en català i en castellà. Se’ls han donat tot tipus 
d’excuses i després de dos anys encara no s’ha fet. Considera que el fet de no posar la web del Districte en 
bilingüe com marca la llei, l’Estatut, la Constitució i la Carta de Barcelona, no és perquè hi hagi un problema 
tècnic, sinó un problema de voluntat política. Recorda que encara està pendent elaborar el Pla 
d’equipaments del Districte i un pla específic d’equipaments públics pel barri de Sant Ramon perquè 
considera que actualment és molt deficitari. Concretament, pensa en el PERI Danubi com a solució a la 
manca d’equipaments i per això explica que van fer una proposta per incentivar la posada en marxa 
d’aquest pla del que opina que no han fet res. Hi ha moltes proposicions que s’han aprovat per majoria i fins 
i tot per unanimitat de l’oposició, i el govern del Districte no n’ha tirat endavant cap ni una. Acusa el govern 
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de fer només el que ells volen perquè hi ha hagut propostes amb una representació democràtica de 
pràcticament un 85% del Consell de Districte, i si no els convé no el posen en marxa. És conscient que, 
legalment, el govern no ha de portar endavant aquestes propostes, però que sí que haurien de tenir 
l’obligació ètica i moral. Exigeix que com a mínim haurien de donar sortida a algunes d’elles perquè hi ha 
propostes que fa dos anys que s’han presentat i no en saben res encara. Respecte a tota la feina feta amb 
Can Capellanets, per exemple, reclama que s’informi més els grups polítics dels avanços, com recorda que 
va fer durant una petita època l’anterior regidora. 
 
 
El president dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego, del GMD. 
 
La consellera Lídia Gàllego anuncia que serà molt breu. En primer lloc, fa referència al tema dels 
pressupostos. Conclou amb les paraules del regidor, que aquest any seran més dialogants i que hi haurà 
més oportunitats de parlar-ne, a diferència de l’any anterior. En resposta a la pregunta que ha llançat el 
regidor, respecte a qui es pensa que fa les coses, contesta que els agradaria que els ho expliqués. Per 
aclarir aquesta resposta, fa referència al comentari que ha fet el conseller de Cs que el govern no informa 
als grups polítics. Assegura que s’assabenta de moltes coses pels veïns i altres parts implicades, i que li 
agradaria que els informés el mateix regidor. Proposa que el govern del Districte els expliqui les coses que 
van succeint, però no en un Plenari o en una Audiència Pública, sinó en reunions específiques, ja que, si 
això fos així, tots els partits podrien fer un millor servei. En el Ple de Constitució del Consell de Districte, el 
seu grup va dir que col·laboraria en tot allò que fos en benefici del Districte, i sobre tot dels seus habitants. 
Es lamenta perquè afirma que fins ara aquesta col·laboració ha sigut molt poca i les oportunitats que passen 
no tornen. Per acabar, remarca que els qui perden més amb aquesta situació són els veïns i demana que ho 
tinguin en compte com a element de reflexió. 
 
Per tancar aquest punt, el president dona de nou el torn de paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom contesta al conseller Jordi Castellana respecte al tema de la Masia Can Planes, que 
es va aprovar inicialment perquè el govern del Districte va dir que no volia que l’aprovació de la masia Can 
Planes fos per silenci administratiu i, malgrat no compartir el projecte, es van veure obligats a aprovar-lo. 
Mentrestant el Districte, conjuntament amb urbanisme, van estar treballant perquè aquest projecte es 
pogués retirar i així guanyar aquell temps necessari per trobar els consensos. Per això, es van abstenir: no 
volien fer deixadesa de les seves funcions. En resposta al que ha comentat algun dels consellers de la 
inversió i de la poca activitat en el Districte, respon que abans del PIM de l’any 2016-2019, la inversió per 
habitant al Districte de les Corts estava en la posició vuit, de tot el conjunt de Districtes. Afegeix que aquesta 
dada s’equiparava a la del període 2008-2011 que també estava a la posició vuit, i era superior a la del 
període 2012-2015 que havia estat en l’última posició. Remarca que en l’actualitat, el districte de les Corts té 
en inversió per habitant la posició sis, per davant de districtes com Gràcia, l’Eixample, Horta-Guinardó i 
Sarrià - Sant Gervasi. En referència al PERI Danubi, insisteix que estan treballant, i potser en breu tindran 
bones notícies en l’expropiació, però assenyala que aquest és un tema complex que requereix discreció, 
perquè de vegades impliquen tercers i no es poden anar anunciant. Considera que ja han anat informant als 
consellers i que hi ha hagut diàleg amb ells, però es compromet a reunir-se més freqüentment per posar-los 
al dia. Aclareix que en la intervenció anterior, parlava de mantenir el mateix to respecte al diàleg, ja que 
opina que això beneficia a tots i mostra que tots volen que el districte millori. Afirma que el govern és el 
primer que vetlla per això i que ho està demostrant amb el treball que ha fet fins ara i que es veurà en el 
treball que es farà d’aquí fins al final de mandat. 
 
I no havent-hi més intervencions, el president dona per finalitzat el punt relatiu a l’informe del regidor i passa 
a la part decisòria. 
 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1  Propostes d’acord 
 
 

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

El president, Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Antoni Coll, que s’informarà de la modificació de 
les normes urbanístiques del PGM que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona. 
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B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 

 
Informar de la Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM que regulen 
l’aparcament al terme municipal de Barcelona 

 
 
El conseller Antoni Coll informa que la seva intervenció serà molt breu perquè la documentació detallada ja 
es va donar en la Comissió Consultiva de Medi Ambient on estaven tots els grups representats. Aclareix 
que, com que els grups polítics ja tenen el document i han tingut temps per mirar-se’l, el que vol és explicar 
els criteris de per què es presenta aquesta proposta. Hi ha dues motivacions per la proposta. La primera és 
que cal reconsiderar la normativa de l’any 92 que encara està en vigor i que incentiva la construcció 
d’aparcaments soterrats i, per aquest motiu, ha anat creixent el cens d’aquestes places a la ciutat de 
manera desmesurada. I la segona motivació és que com a govern els preocupa que en l’aposta que estan 
fent per intentar fer habitatge social i habitatge de lloguer assequible, les promocions s’encareixin molt amb 
l’obligatorietat de determinades places d’aparcament. La nova normativa no va en contra de la creació de 
places d’aparcament en subsòl, sinó que el que volen és deixar d’incentivar-ho i posar en el punt just quines 
són les places necessàries a la ciutat. En el moment en què es va crear la norma que incentivava la creació 
de places a l’any 1991, hi havia un cens de 343.000 places. A l’any 2010 hi havia censades 640.000 places, 
i aquesta xifra ha seguit augmentant paulatinament amb posterioritat. L’antiga norma aplicava uns mínims 
que s’havien de regular però no posava límits a la construcció d’aquestes places. La nova norma aplica allò 
que en aquell moment eren mínims i passen a ser màxims, amb gairebé totes les possibilitats tant en 
creació de promocions d’habitatge com en creació de promocions comercials o d’habitatge públic. Hi ha tres 
idees bàsiques que la regulen: la primera és la del canvi de mínims per màxims; la segona és la flexibilitat, 
per una banda perquè en determinats barris i en determinats sectors de la ciutat és necessari encara la 
construcció d’aparcament soterrat, i a través d’un informe previ d’urbanisme es podran fer més places de les 
que marca la norma i, per altra banda, flexibilitat en quin tipus de places es podran crear, és a dir, que no 
totes les places siguin per cotxe, sinó que també es podran crear per motos o altres tipus de vehicles. I la 
tercera idea és la de posar una mica de seny en aquest assumpte ja que hi ha un cert consens a escala 
internacional en què les ciutats necessiten una altra màxima de mobilitat. Opina que no cal en l’actualitat 
aplicar una norma tan laxa com l’anterior sinó que sigui una mica més restrictiva. 
 
El president cedeix la paraula al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino anuncia que hi votaran a favor. Declara que està d’acord que la creació de noves 
places d’aparcament ha de frenar-se. Aquesta modificació ha de ser una eina més per dirigir la política de 
mobilitat i medi ambient, i per contribuir a que Barcelona sigui una ciutat on el transport privat sigui l’últim 
dels recursos. Si el govern es marca com a objectiu reduir l’ús del transport privat i millorar el medi ambient, 
ha de facilitar que la mobilitat en transport col·lectiu sigui una eina facilitadora de la vida quotidiana de les 
persones, no un maldecap. Per últim i pel que fa al subsòl, caldrà pensar si és necessari que es perfori més 
i si cal aturar-ne l’ús privatiu. 
 
El president dona pas al conseller Jordi Castellana per part d’ERC. 
 
Per al conseller Jordi Castellana és una obvietat que, amb les dades de contaminació, de morts i de 
malalties provocades per la contaminació excessiva que hi ha a la ciutat de Barcelona, s’ha de treure el 
cotxe de la ciutat i, per tant, s’ha d’apostar per un nou paradigma de mobilitat i de priorització d’altres formes 
de transport que no sigui el vehicle privat. Considera que cal anar en la línia de les previsions del Pla de 
Mobilitat Urbana 2013-2018, i que aquest ha d’anar acompanyat d’un foment del transport públic. 
Comparteix la majoria dels criteris que s’inclouen en els objectius del pla que s’ha presentat. Pensa, també, 
que pot ser positiu evitar els aparcaments que no són necessaris en els habitatges de protecció oficial, que 
faran reduir el cost de construcció d’aquestes promocions, i per tant podran fer-ne més. Tot i això, demana 
un estudi de mobilitat quan es faci un edifici dotacional perquè no es pot treure tots els aparcaments de 
forma indiscriminada: l’últim any a Barcelona hi ha mil cotxes més matriculats i mil motos més matriculades. 
Tanmateix, hi ha algunes coses que no veuen clares de la proposta, com el fet d’eliminar la demanda de 
places en equipaments i comerços de proximitat. Assenyala que en la darrera Comissió Consultiva de Medi 
Ambient, Urbanisme i Obres van anunciar que per posicionar el seu vot demanaven que s'elaborés un 
estudi de demanda present i futura de les places d’aparcaments de vehicles privats a la ciutat, tenint en 
compte les places que es trauran de superfície, i especialment, en punts de recàrrega elèctrica pensant en 
el vehicle elèctric com a mitjà de transport sostenible. Com que el que s’ha fet recentment és l’aprovació 
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inicial, i encara està en debat, declara que s’abstindran perquè hi ha diversos temes que encara han de 
parlar.  
  
El president, Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Míriam Casanova per part del PP. 
 
La consellera Míriam Casanova anuncia que el vot del PP serà en contra i que faran al·legacions a la 
proposta: de fet, abans que s’iniciés el període d’exposició pública el 19 de juny, el PP ja va presentar a la 
darrera Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament una proposició per deixar sense efecte la 
modificació d’aquestes normes de regulació de l’aparcament al subsòl de la ciutat. Segons les seves 
estimacions s’han eliminat ja al voltant d’unes deu mil places d’aparcament per a cotxes en superfície a 
causa, principalment, del desplegament dels nous carrils bici. A més, amb aquesta proposta, el govern 
pretén reduir també les places d’aparcament en subsòl i es pregunta on podran aparcar el cotxe els veïns i 
veïnes. Els dos arguments que dona el govern és, d’una banda, que ja no cal tantes places d’aparcament 
perquè, en conjunt l’oferta supera la demanda tot i que l’expedient no conté cap informe que justifiqui 
aquesta conclusió i opina que la realitat és justament la contrària: a la majoria de barris de la ciutat la 
demanda supera l’oferta; en conseqüència, pensa que si aquestes normes finalment entren en vigor, a mitjà 
i llarg termini s’incrementarà molt el preu de lloguer i de compra de places d’aparcament en subsòl. L’altre 
argument és que el govern de Barcelona està a favor de la política de mobilitat sostenible, i des del PP 
també volen que es redueixi l’ús del cotxe, però no d’aquesta manera. Suggereix que s’ha d’incentivar l’ús 
de les formes de transport que no contaminen. Proposa que hi hagi més freqüència, més flota i més 
autobusos de gran capacitat, que no hi hagin més vagues de metro, i més desplegament de la xarxa, i 
fomentar el vehicle elèctric. Considera que aquesta decisió respon a un interès ideològic i no a l’interès 
general. El govern té “cotxefòbia” i una obsessió de voler desterrar el cotxe però no acaben de fer-ho 
adequadament: la millor aposta seria millorar el transport públic i fomentar l’ús del vehicle elèctric. 
 
El president dona la paraula, per part de Cs, a la consellera Sonia Reina. 
 
La consellera Sonia Reina diu literalment: “Gracias presidente. Vamos a ver: es cierto, podríamos, y 
estaremos de acuerdo con el gobierno respecto de que la normativa es de 1992, y que es necesaria una 
actualización de la normativa, aunque no estaremos de acuerdo en el porqué de la actualización. Nos 
manifiestan ahora que es porque la vivienda social, para construir vivienda social el problema es las plazas 
de garaje. No nos escudemos en ese dato que no es exactamente cierto, para decir que no estamos 
construyendo vivienda social por culpa de las plazas de garaje. Sí que es cierto —ho acabes de dir ara en 
l’expositiu— sí que es cierto que hay que actualizar, y hay que actualizar por ejemplo como ya manifestó 
nuestro regidor Koldo Blanco en la comisión, en que por ejemplo en las dimensiones de los coches en 
batería de las plazas de aparcamiento de coches en batería se han de modificar; se ha de incrementar las 
plazas de aparcamiento de las motos en calzada para sacarlas de las aceras; se han de introducir muchos 
más puntos de recarga si queremos promocionar y alentar el vehículo eléctrico. Ahora bien, nos plantea en 
este momento tres ideas básicas, entre ellas está la flexibilidad, que evidentemente se ha de flexibilizar una 
norma para que no sea tan rígida en el tema de las plazas de aparcamiento, pero lo que no puede ser, lo 
que no puede ser es esconder lo que es una medida, lo que realmente pretende el gobierno, que además, 
sí que lo ha visto la CUP, lo ha visto ERC, por eso la CUP vota a favor y ERC ha hecho la manifestación, y 
se nos manifestó ayer en la Comisión Consultiva. Es un conjunto de medidas para eliminar el coche de 
Barcelona. Entonces no estamos hablando de un tema económico, de un tema de promoción de vivienda 
social, de un tema de que para construir hay que modificar y flexibilizar esta norma desde el punto de vista 
de las plazas de garaje; es que queremos eliminar el coche, y queremos eliminar el coche sin dar, sin dar 
opciones. No tenemos un transporte público de calidad; pretendemos que los comercios, que el comercio de 
proximidad muera más de lo que ya está en territorios como por ejemplo como en el distrito de Les Corts, en 
San Ramón-Maternidad, eliminando las plazas de garaje; la gente cogerá, se irá a comprar a una gran 
superficie donde pueda aparcar y dejará de comprar en el comercio de proximidad porque le estamos 
impidiendo el acceso. Entonces todo esto nos lleva a, en este momento de primer estadio, en abstenernos y 
estar vigilando cuál va a ser la normativa final para proceder a realizar las alegaciones que consideremos 
oportunas. Gracias.” 
 
El president atorga la paraula a la consellera Lídia Gàllego per part del GMD. 
 
La consellera Lídia Gàllego es dirigeix al govern per dir que porten una modificació de planejament que té 
com a objectiu disminuir les reserves mínimes obligatòries de places d’aparcament vinculades a les noves 
promocions d’habitatge i es justifica aquesta proposta amb els beneficis que bàsicament són que abarateix 
la producció d’habitatge de protecció. Opina que cal treure els vehicles de la calçada i, per tant, calen més 
places en el subsòl per poder suprimir places en superfície i així la ciutat pugui ser dels vianants. Per poder 
aconseguir que el carrer sigui del vianant, considera que primer cal que hi hagi més places al subsòl i 
després es podran anar suprimint les places en superfície. Diu que el govern ha portat una mesura sense 
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uns estudis tècnics prou aprofundits. En comptes de portar una proposta que pugui establir determinats 
casos puntuals, sempre que l’estudi de mobilitat ho justifiqui, proposen una mesura que de forma 
indiscriminada redueix les reserves a tota la ciutat. I, si algú vol fer més places de les que la normativa 
pauta, ha de presentar un estudi que ho acrediti. Pensa que les conseqüències que tindrà aquesta nova 
normativa si s’aplica seran més dificultats per a la gent treballadora usuària de vehicle privat, que no agafen 
el cotxe per caprici. Es tracta de disminuir les càrregues als promotors privats, però també estan 
estigmatitzant als demandants d’habitatge públic donant per suposat que no necessiten aparcament. 
Exposa que en l’estudi de mobilitat generat han trobat textos que diuen que la conclusió és que cal una 
política d’aparcament coherent amb la política actual de mobilitat, que és molt diferent de la del 1976 i del 
1992 i en això està d’acord, però que no és cert que segueixen el pla de mobilitat perquè el pla preveia que 
hi hagués una disminució de trànsit rodat que no s’està complint. Aquest Pla de Mobilitat ha quedat desfasat 
absolutament. Acusa al govern d’estar dissenyant la política pública de mobilitat en base als seus desitjos 
d’una societat pretecnològica, que prenen decisions sense tenir els suficients estudis que avaluïn l’impacte 
d’aquesta normativa i que estan imposant un model de ciutat que va en contra del model de ciutat que vol el 
GMD, que vol una ciutat pel vianant, agradable, amb un espai públic de qualitat, amable i dinàmica. Per 
últim, anuncia que per tot l’anteriorment exposat, votaran en contra de la proposta. 
 
El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero per part del PSC. 
 
El conseller Carlos Hornero declara que no vol allargar-se molt perquè l’explicació ja l’ha fet abans el 
conseller Antoni Coll. Explica que la proposta, bàsicament, és una modificació de les normes urbanístiques 
per la dotació d’aparcaments quan es dona llicència per a la construcció d’un edifici de nova planta a 
Barcelona. També es pretén que s’unifiquin les diferents modificacions i especificacions del Pla d’Ordenació 
que tracta aquesta temàtica a nivell de ciutat, a més d’altres objectius que ha exposat el conseller Antoni 
Coll. Destaca que, dins dels objectius, també es preveu permetre que, en aquells àmbits on hi ha un dèficit 
de places, a través d’un Pla de Mobilitat es pugui autoritzar l’ampliació d’aparcament pels edificis de nova 
planta en aquella zona. Per això, hi vota a favor. 
 
En aquest moment, el conseller Antoni Coll pren la paraula i recorda que aquest és un planejament que està 
en procés d’al·legacions i per tant hi ha la possibilitat de reestudiar la normativa. S’ha d’intentar trobar un 
consens que permeti aprovar una norma que substitueixi l’antiga, que consideraven excessiva perquè 
permetia una construcció de places il·limitada que no eren necessàries. Aquesta mesura va acompanyada 
d’altres d’encaminades a complir un pla de mobilitat d’un model de ciutat que segurament no comparteixen 
tothom, però que és el que defensarà el govern del Districte. Troba injustos alguns comentaris respecte que 
no han fet estudis. Assegura que han fet l’estudi, per exemple, del que hagués passat si s’hagués aplicat 
aquesta normativa entre el 2010 i el 2016. El resultat va ser que de les 14.173 places que s’han construït 
amb la norma del 92 haguéssim passat a 10.400. Amb aquestes dades conclou que la nova normativa no 
pretén eliminar les places d’aparcament en subsòl, sinó regular en la mesura justa les necessitats d’una 
ciutat que ha d’intentar disminuir el trànsit privat. Per tant, continuaran defensant aquesta mesura i 
negociaran i estudiaran les al·legacions que es vagin presentant perquè la proposta s’aprovi en algun 
consell. 
 
El president declara informada desfavorablement, amb els vots en contra dels grups del PP i GMD, 
l’abstenció d’ERC i Cs i els vots favorables dels grups municipals de BComú, PSC i la CUP, la proposta 
d’acord següent: “INFORMAR DESFAVORABLEMENT la Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM 
que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona”. 
 
 

C. Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social 
 
Informar els preus públics de la sala polivalent del Pavelló Poliesportiu Municipal l’Illa  

 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Laura Cañadas. 
 
La consellera Laura Cañadas explica que només posen aquest preu públic a una sala de dins del pavelló de 
l’Illa. Els recorda que, tal com es va exposar en la Comissió Consultiva, el Pavelló de l’Illa disposava d’una 
sala de reunions de 50 m

2
 per a la qual s’aplicava un preu públic de lloguer com a sala de juntes a entitats 

del Districte a l’any 2016 de 7,15 € més IVA. Aquesta sala va ser habilitada per l’entitat gestora com a sala 
d’activitats, però al no comptar amb les condicions d’accessibilitat per a persones amb discapacitat, ja que 
es trobava en una part superior de les graderies i no hi havia accés amb ascensor, no es va donar el permís 
perquè es pogués obrir. Informa que, a l’estiu de 2017 es faran les obres d’accessibilitat, i per això s’havia 
d’aprovar un preu públic ajustat a les condicions actuals de la sala i a la seva accessibilitat. La proposta és 
que la sala passi a tenir un preu de lloguer de 14 € per a ús habitual i de 17 € per a reserves puntuals. 
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El president dona la paraula al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino anuncia que hi votaran en contra. Agraeix l’informe elaborat per la Direcció de 
Serveis a les Persones i Territori que s’ha argumentat molt bé i la feina feta per l’equip tècnic. Tanmateix, no 
comparteixen la proposta i defensen un preu/hora més econòmic. 
 
El president, Francisco Sierra, atorga el torn de paraula al conseller Jordi Castellana, d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana explica que aquesta sala està en ús gràcies a l’empenta del gestor de les Corts 
que va ser qui la va adequar de ser magatzem i sala de reunions poc útil a sala d’ús esportiu de ball, 
centrada en activitats de ball esportiu i que, gràcies a l’adequació de les mesures d’accessibilitat, es pot 
posar en ús com a tal. Les entitats interessades a utilitzar aquesta sala es van mostrar favorables amb 
aquest preu. Per aquest motiu, el conseller anuncia que votaran a favor. 
 
El president cedeix el torn al conseller Xavier Cañigueral per part del PP. 
 
El conseller Xavier Cañigueral cita per començar una frase coneguda d’un polític alemany que deia: “Les 
lleis són com les salsitxes, millor no sàpigues com es fan”. Exposa que, salvant les distàncies perquè no es 
tracta d’una llei, li fa vergonya que els veïns sàpiguen com s’aprova aquest preu públic.  Explica que el 
govern per a aquest informe ha buscat informació sobre nous equipaments; per altra banda, comenta també 
que van obtenir unes determinades dades de l’IBE de tres equipaments: la Bàscula, el CEM Mar Bella i el 
CEM Maresme. Assegura que, d’aquests tres equipaments, han seleccionat el CEM Marbella com a 
comparativa perquè diuen que la sala 2 d’aquest equipament és la que més se sembla a la sala del pavelló 
de l’Illa, tot i que no és l’espai que menor superfície té. Aquesta sala que en un principi era la més semblant 
a la del pavelló de l’Illa, té 184 metres quadrats segons l’IBE i resulta que, ara, aquesta sala amb la que han 
fet la comparativa, té una superfície de 305 metres quadrats. Conclou que avaluar aquest preu, escollir 
entre el preu d’abans que era menor o el de la Bàscula, que també té un preu inferior als 14 €, si no hi ha un 
informe sobre costos més elaborat i amb les dades reals li resulta impossible. Per tant, s’abstindrà en la 
votació. 
 
El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina per part de Cs. 
 
La consellera Sonia Reina diu literalment: “Sí, gracias presidente. Nosotros, el grupo de Ciudadanos se va a 
abstener. En este informe, siguiendo el hilo de los anteriores compañeros consellers, se toma como 
parámetro una sala que tiene o bien 180 o bien 300 i pico, es algo que desconocemos, es un misterio que 
hay en el informe. Pero la realidad es que en La Illa se establece que tiene 50 metros cuadrados, por lo 
tanto no es para nada, ni de lejos, similar a la que nos marca el precio público. No hay ningún otro informe; 
no hay ningún otro estudio. Una de las medidas que promovía este gobierno era la rebaja los precios 
públicos, y estamos exactamente igual que los que hacíamos; o sea, no ha habido ningún tipo de rebaja de 
precio público, y el que se quiere poner ahora no tiene ningún informe con cara y ojos que lo avale. Por lo 
tanto, a la vista de lo que hay, nosotros nos vamos a abstener, más que nada porque las entidades son las 
que, como decía el compañero de ERC, son las que les van a dar ese uso y en principio lo consideraban 
como asequible, que no justo. Gracias.” 
 

El president, Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Eric Manzano per part del GMD. 

El conseller Eric Manzano anuncia que el GMD s’abstindran. Explica que en aquest informe veuen una 

necessitat clara i evident de regular l’espai, però no acaben d’entendre amb quins criteris s’ha regulat.  
Declara que no acaben d’entendre la comparativa que han establert amb el CEM Marbella i el CEM 
Maresme amb la sala en qüestió, del Pavelló de l’Illa:  s’han pres com a referència per elaborar el preu de 
lloguer de la sala aquests dos centres, quan aquests dos centres tenen unes sales de 185 m

2
, 305 m

2
 i 405 

m
2
 i no entén aquesta comparativa si es té en compte que la sala del pavelló de l’Illa té 50 metres quadrats. 

Tot i així, el conseller reconeix que el preu de lloguer habitual li sembla bé, però el preu de lloguer puntual li 
sembla massa alt per una hora atès el reduït espai que té la sala. Per acabar, demana una revisió d’aquests 
preus i una nova proposta. 
 
El president dona pas al conseller Carlos Hornero, del PSC. 
 
El conseller Carlos Hornero resumeix que hi ha grups als quals els sembla bé el preu de 14 €, i d’altres que 
els hi sembla molt car pel que és el contingut de la sala. No és un preu que s’hagi marcat per part del 
conseller d’Esports o el president de la Comissió de Seguiment, que en aquest cas és ell mateix, sinó que 
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aquest s’ha fixat a través de l’informe tècnic. El gestor cobrava anteriorment un preu de 7,5 € sense haver-hi 
una aprovació de preu públic perquè aquesta sala no estava condicionada i accessible per ser utilitzada i 
era només a títol informatiu. Per part del govern s’ha treballat durant el darrer any en el compromís amb les 
entitats per fer accessible aquesta sala. L’objectiu era poder legalitzar l’ús d’aquesta sala i poder posar-li un 
preu públic. El conseller es compromet a revisar el preu de lloguer si veuen que és car per a les entitats i 
anuncia que el vot del PSC serà a favor del preu públic proposat. 
 
Per tancar aquest punt, el president dona de nou la paraula a la consellera Laura Cañadas, de BComú. 
 
La consellera Laura Cañadas comenta que de tots els exemples de preus públics que es recollien en 
l’informe i que part es treuen d’una publicació del BOPB, el proposat seria el segon preu més assequible. 
Per tant, no es tracta d’un preu tan exagerat. Per acabar, explica que cada any fan l’aprovació anual de tots 
els preus públics, i que tal com ha comentat el conseller Carlos Hornero, si cal revisaran aquest preu. 
 
 
 
El president anuncia que queda informada positivament amb els vots a favor del PSC, BComú i d’ERC, el 
vot en contra de la CUP i l’abstenció de la resta del grups la proposta d’acord següent: “INFORMAR 
FAVORABLEMENT els preus públics de la sala polivalent del Pavelló Poliesportiu Municipal l’Illa”. 
 
 

2 Proposicions 

El president dona pas a la part d’impuls i control, atès que no hi ha cap proposició en aquest apartat de 
l’ordre del dia. 

 

 
     D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

1.-GMD: Que el govern del Districte lliuri, en el termini de dues setmanes, a les associacions 
de comerciants del districte i als grups municipals un informe que inclogui: 1. Quants 
immobles del Districte quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a ús comercial, 
indicant quins negocis inclouen i on estan situats, quin increment del valor cadastral tindran 
aquests immobles i quin augment es produirà en el seu rebut de l’IBI. 2. Quines mesures de 
política fiscal compensatòries prendrà el govern del Districte perquè aquesta revisió de valors 
cadastrals no afecti el petit comerç del Districte. 
 

El president, Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Matías Ramón perquè presenti la proposició. 
Afirma que presenten aquesta proposició perquè no es fien de les possibles proposicions que presenti el 
govern en relació amb el comerç, ja que considera que la feina s’està fent malament i li preocupa la gestió 
que estan duent a terme. Explica que el govern municipal de Barcelona ha presentat recentment una revisió 
als valors cadastrals a l’engròs, i per això hi ha un nou IBI. A causa d’aquesta actualització del cadastre, els 
comerços, i entre ells els del districte de les Corts, surten malparats. En primer lloc, aquesta revisió a l’alça 
afecta a nivell ciutat: el valor total dels immobles amb ús comercial passen de vuit mil milions a deu mil 
milions d’euros, pujant un 25%. Segons les pròpies dades de l’Ajuntament de Barcelona, al barri de les 
Corts afecta com també afecta a altres barris com Gràcia, l’Esquerra de l’Eixample i el Poble Sec. En 
concret, al districte de les Corts, 8.221 comerços per aquesta modificació passen a tenir d’un ús industrial a 
un ús comercial, i segons també la informació del mateix Ajuntament, hi haurà comerços que incrementaran 
el seu valor cadastral fins al 30%. I, en tercer lloc, el govern municipal va deixar els topalls dels habitatges a 
zero per por de no tenir unes noves ordenances fiscals. Això ho van fer amb els comerciants: els van deixar 
un topall del 10% i del 20%, i considera que d’aquesta manera els discriminen. Per tot això, presenta una 
proposició perquè el govern del Districte de les Corts lliuri en un termini de dues setmanes a les 
associacions de comerciants del districte i als grups municipals un informe que inclogui: quants immobles 
del Districte quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a un ús comercial, indicant quins negocis 
inclouen i on estan situats, quin increment del valor cadastral tindran aquests immobles i quin augment es 
produirà en el seu rebut de l’IBI. Demana també, per acabar, saber quines mesures de política fiscal 
compensatòries prendrà el govern del Districte perquè aquesta revisió dels valors cadastrals no afecti el 
petit comerç del districte. 
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En aquest punt, el president dona la paraula a la senyora Felisa Marco, del públic, que ha demanat 
intervenir en aquest punt, i li anuncia que disposa de tres minuts. La senyora Felisa Marco diu que d’aquests 
canvis d’usos ni ha molts exemples:  estan batallant amb el tema de Tallers Garcia i la construcció del 
súper. Opina, respecte als aparcaments, que a Bonpreu li anirà molt bé, perquè serà més senzill d’aprovar 
el projecte i avisa que això perjudicarà els veïns.  Altre exemple d’aquestes transformacions seria la Dexeus:  
hi havia unes limitacions marcades com un 7C que no es podia tocar, i que finalment es va tocar, els vuit 
pisos de soterrani que es van fer a posteriori, els nous quioscos, o la cafeteria. Sospita que això passarà 
amb el projecte del Futbol Club Barcelona i amb tots els projectes. Opina que en general no hi ha claredat, i 
que en el cas de les transformacions, la primera cosa per la qual s’haurien de preocupar és quina afectació 
tenen pels veïns aquests canvis. Considera que aquest assumpte és molt delicat i demana que siguin 
seriosos perquè assenyala que algunes maneres d’actuar, després no són controlables i se n’aprofiten els 
de sempre i surten perjudicats els veïns. Com a exemple de l’anterior, recorda que l’hotel Juan Carlos I va 
agafar els jardins de Torre Melina i pregunta quan els tornaran.  Insisteix que s’ha d’anar en compte alhora 
de fer transformacions perquè pensa que no saben de quina manera pot afectar l’entorn. Respecte a la nova 
normativa que plantejava el govern de limitar les places d’aparcament a subsòls, la senyora Felisa Marco 
opina que no cal ser tan dràstics i pregunta als membres de la taula quants d’ells estan disposats a deixar 
de tenir cotxe. Per acabar, afegeix en relació amb aquest mateix tema, que el seu fill ha hagut de marxar a 
l’Hospitalet perquè no pot comprar una plaça de pàrquing al districte i ha hagut de llogar-la allà, que són 
més barates. 

 
El president dona la paraula al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino diu que li resulta difícil parlar bé del cadastre quan és un impost que es va crear 
mitjançant el decret de nova planta de 1714. La revisió cadastral actual no es realitzava des del 2002, i 
aquesta revisió té com a finalitat millorar l’equitat de la contribució de la propietat en els recursos econòmics 
de la ciutat. Per aquest motiu, votaran a favor que es realitzi aquest informe per valorar entre totes les parts 
implicades com afecta al districte, i en especial al petit comerç. 
 
El president, Francisco Sierra, cedeix la paraula al conseller Jordi Castellana per part d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana avança que votaran a favor d’aquesta proposició ja que va sorgir arran d’una 
pregunta que va fer la regidora Sònia Recasens, a la l’Àrea de la Comissió d’Economia i Hisenda de 
l’Ajuntament, sobre com aquesta revisió cadastral afectaria en el comerç. La Llei reguladora d’hisendes 
locals, que és la llei que regula com s’ha d’aplicar els impostos, taxes i preus públics locals, en aquesta cas 
l’IBI, deixa implícit que les revisions cadastrals s’han de dur a terme cada deu anys i feia quinze anys que no 
es feien. De fet, la “Plataforma per una Fiscalitat Justa” demana que aquestes es facin cada quatre anys. 
Per tant, aquesta revisió cadastral és una qüestió que s’ha de fer independentment del color del govern. Diu 
que a la ciutat hi ha 8.221 immobles que passen de ser d’ús industrial a ús comercial i és rellevant fer la 
diferència entre les qüestions urbanístiques i les qüestions de llicències d’ús i d’implicació d’ús en el 
cadastre: segons es va dir a l’Àrea de la Comissió, dels 8.221 immobles un 25% són a Gràcia, Sant Andreu, 
Sants, les Corts, el Poble-sec i l’antiga Esquerra de l’Eixample, en els quals de mitjana es redueix el rebut 
de l’IBI un 3,2%. El que és més important és poder entrar en el detall, i per això donen suport a aquesta 
proposició. Considera evident que l’Ajuntament necessita recursos per poder tirar endavant les seves 
polítiques de despesa i poder fer una acció política redistributiva per poder reduir les desigualtats però s’han 
de buscar les mesures pertinents per reduir al màxim l’impacte d’aquesta revisió cadastral especialment en 
el petit comerç i no només aquest any sinó en els deu anys que implica l’augment del valor cadastral 
repercutit en tots els béns immobles.  
 
El president, Francisco Sierra, atorga la paraula a la consellera Míriam Casanova per part del PP. 
 
La consellera Míriam Casanova considera que el govern de la ciutat ha donat molt poca informació sobre els 
nous valors cadastrals dels béns immobles que es començaran a aplicar a la ciutat a partir del 2018. Sap 
que de mitjana s’incrementaran els valors cadastrals en un 19%, però no sap el detall de com afectarà per 
districtes i encara menys per barris. Per tant, suposa que el districte de les Corts es troba entre els districtes 
més afectats pel que fa als immobles de tipus residencial. Respecte als immobles no residencials, creu que 
hi ha una sèrie de béns que es veuran afectats per aquest canvi d’ús d’industrial a comercial. Afirma que 
això afectarà una sèrie de comerços, però al mateix temps també una sèrie d’immobles culturals, 
d’espectacles, de tipus religiós i edificis singulars, que també veuran un augment notable en els valors 
cadastrals. A partir d’aquest increment general del valor cadastral, desconeix com afectarà aquest al rebut 
de l’IBI. Per aquest motiu, opina que el govern hauria de dir quins instruments pretén utilitzar per compensar 
aquesta pujada del valor cadastral, si reduirà el tipus impositiu, si ho farà de manera diferent en funció de la 
naturalesa del bé immoble, o si mantindrà o augmentarà bonificacions o subvencions a l’IBI. Com que tot 
això en la actualitat és una incògnita, anuncia que votaran a favor de la proposta perquè considera que hi ha 
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una manca d’informació d’un tema que és molt important, ja que es tracta del principal impost municipal. 
Respecte al segon punt de la proposta, que fa referència a aplicar mesures per compensar i evitar que el 
rebut de l’IBI pugi, la consellera vol deixar clar que el seu grup no es conforma que el rebut sigui el mateix 
que el de l’any anterior. Considera que l’Ajuntament té un superàvit acumulat del voltant de 200 milions 
d’euros en dos anys, pel que no només pot compensar aquesta pujada del valor cadastral, sinó que també 
podria abaixar el valor de l’IBI als comerços i a tot el conjunt de barcelonins i barcelonines. 

 
El president dona pas a la consellera Sonia Reina per part de Cs. 

 
La consellera Sonia Reina diu, literalment: “Gracias, presidente. Voy perdiendo la voz por momentos. 
Nosotros vamos a votar a favor de la proposición del Grupo Municipal demócrata y, de hecho, en el último 
pleno del Ayuntamiento de Barcelona, el grupo de Cs presentó una proposición que fue aceptada por el 
gobierno en relación con el tema de la revisión de los valores catastrales y, de hecho, entre otras cosas se 
solicitaba que se garantizara que en los casos de incremento del valor catastral se mantuviera la 
congelación de los importes correspondientes al impuesto de bienes inmuebles, al IBI, consensuando 
además unos topes que fueran iguales o inferiores en relación a ese aumento. Es cierto que, además, en la 
zona se va a producir esa modificación de locales industriales a comerciales, lo que va a suponer para el 
pequeño comercio sobre todo, un incremento muy importante en la cuota del IBI, y estamos, nos sorprende 
esta pasión que tiene el Ayuntamiento por ejercer y aumentar la presión fiscal de los barceloneses a través 
de éste, de las subidas de impuestos, cuando tiene un superávit que ya se ha comentado de más de cien 
millones. Estamos muy muy interesados en el resultado de ese informe y el contenido, para saber 
exactamente cuál va a ser la afectación al comercio de proximidad. Gracias.” 

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

 
Per al conseller Carlos Hornero, la proposició del GMD demana informar les associacions de comerciants i 
els grups municipals. Explica que als grups municipals ja se’ls ha informat per escrit a la Comissió 
d’Economia i Hisenda del passat 20 de juny, i també s’ha fet una sessió informativa de la regidoria de 
comerç amb el sector amb data del 16 de juny. Assegura que no tots aquests 8.221 establiments escampats 
per tota la ciutat, malgrat el canvi d’ús, incrementaran el seu valor cadastral:  un 29,5% d’aquests baixen de 
valor i al districte de les Corts hi ha 470 establiments. El canvi d’ús industrial a ús comercial no suposa un 
increment gaire important de rebut de l’IBI, com s’indica en la proposició que presenta el GMD. Tot i que en 
el seu conjunt aquests establiments concrets tindran un increment d’un valor del 19%, els rebuts de l’IBI 
baixaran de mitjana un 3,2% en el 2018, que suposarà una reducció mitjana de 26 € per rebut. A més, en 
els casos en què l’efecte de la revisió suposi un increment del rebut, les ordenances fiscals vigents 
contemplen que aquest increment sigui com a màxim del 10% en els establiments comercials de valor 
cadastral inferior a 60.000 € o del 20% en els establiments superiors als 60.000 €. Informa que, per part del 
govern, volen formular una proposta de rebaixa d’aquests topalls en els establiments comercials, i desitja 
que aquesta proposta de modificació que vol fer el govern amb la resta de grups municipals sigui aprovada 
per tots els grups. Per acabar, anuncia que votaran a favor de la proposta del GMD. 

 
El president dona la paraula al conseller Antoni Coll per part de BComú. 
 
El conseller Antoni Coll assenyala que el conseller Carlos Hornero ha donat una resposta molt completa i 
que es posicionarà a favor de la proposició ja que és una demanda d’informació i no tenen cap problema en 
donar-la. De fet, avança algunes dades que podrien formar part d’aquest informe i condicionar-lo: respecte 
al canvi d’ús d’industrial a comercial explica que no suposa un increment molt important del rebut de l’IBI 
com es diu en la proposició. D’altra banda, la relació individualitzada dels immobles tal com han demanat 
(quins negocis inclouen, on estan situats, l’increment del valor cadastral de cada negoci...), no el poden fer 
públic amb tant de detall per un tema de protecció de dades segons l’article 95.1. Per tant, donaran les 
dades del nombre d’establiments, i especificaran quins són i en quins barris es troben. Només podran donar 
informació agregada que no permeti establir la correlació entre els immobles i la recaptació de cadascun 
d’ells. Explica, també, que en el conjunt de la ciutat hi ha afectats 8.221 establiments. Diu que, en la seva 
intervenció, el conseller Matías Ramón s’havia equivocat, ja que afirmava que aquesta xifra afectava només 
al districte de les Corts, i aclareix que aquesta és una xifra de ciutat. La mitjana d’increment de valor 
cadastral d’aquests establiments a escala de ciutat serà d’un 19%, però en canvi l’IBI es baixarà un 3,2% al 
2018, i això suposarà una reducció mitjana d’uns 26 € per rebut. Al districte de les Corts hi ha 470 
establiments afectats per aquest canvi d’ús: 349 al barri de les Corts, 105 al barri de la Maternitat i Sant 
Ramon i 16 a Pedralbes. El conjunt d’aquests 470 establiments tindrà un increment global del valor 
cadastral del 7,4%. Tot i això, l’any 2018 tindran una deducció mitjana de rebuts de l’IBI del 4,8:  pel càlcul 
del rebut de l’IBI, segons la llei del cadastre, les baixes del valor cadastral s’apliquen íntegrament des del 
primer any, mentre que els increments s’apliquen amb un ritme del 10% anual. A més de l’increment gradual 
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del valor, les ordenances fiscals vigents limiten aquest rebut al 10% d’increment en els de menys de 60.000 
€ i el 20% en els de més de 60.000 €. Per acabar, expressa que l’únic punt de la proposició que no li ha 
acabat d’encaixar és quan demanen que el Districte prengui mesures compensatòries. Respon a aquesta 
demanda dient-li que creu que el Districte no les pot prendre, però sí el govern municipal, que explica que 
està plantejant una reforma de les ordenances fiscals que espera que aprovin entre tots. 
 
El president dona el torn de rèplica al conseller Matías Ramon, del GMD, i li anuncia que disposa de 2 
minuts i 9 segons. 
 
El conseller Matías Ramon en primer lloc reconeix que sí va haver-hi una Comissió d’Hisenda a “casa gran” 
i una Comissió d’Economia i Hisenda fa un mes al districte de les Corts. Assegura que, encara així, no 
tenien dades d’aquest tipus. El conseller opina que són pràctics però demana que també s’informi de temes 
d’Hisenda, perquè pensa que se’n diu molt poc. Troba que aquests consells són el lloc per donar totes 
aquestes dades, però que potser se’n fan pocs i que haurien de fer-ne més per poder informar també els 
veïns de les novetats en aquests camps. Pensa que tots els veïns i els comerciants estaran agraïts de poder 
rebre aquestes informacions. Respecte a la correcció que li ha fet el conseller Antoni Coll, assegura que ell 
havia dit que els 8.221 comerços eren al districte de les Corts i a altres districtes, però no que només fossin 
del districte de les Corts. Comenta que ja li agradaria que hi hagués més petits i mitjans comerços al 
Districte. Reclama més dades i que les que els ha donat no les consideren suficients, ja que moltes d’elles 
ja les tenien, i que les facin públiques. També demana que en un termini considerable convoquin un Consell 
d’Economia i Hisenda on s’informin totes aquestes dades i totes les que puguin interessar als comerciants. 
Per acabar, agraeix a tots els grups haver donat el vot a favor de la seva proposta. 

 
El president anuncia que queda aprovada per unanimitat la proposició del GMD següent:  “Que el govern 

del Districte lliuri, en el termini de dues setmanes, a les associacions de comerciants del districte i als grups 
municipals un informe que inclogui: 1. Quants immobles del Districte quedaran afectats per aquest canvi 
d’ús industrial a ús comercial, indicant quins negocis inclouen i on estan situats, quin increment del valor 
cadastral tindran aquests immobles i quin augment es produirà en el seu rebut de l’IBI. 2. Quines mesures 
de política fiscal compensatòries prendrà el govern del Districte perquè aquesta revisió de valors cadastrals 
no afecti el petit comerç del districte.” 
 
En aquest punt, el president informa que a la Junta de Portaveus del dia 27 de juny es va acordar que, 
atesa la unanimitat del tema de les dues proposicions següents dels grups de Cs i la CUP es presentaran 
de forma conjunta.  

 

2.- Cs: “Que el govern del Districte faciliti el canvi d’usos de residència d’estudiants a 
residència per a la gent gran i centre de dia i que tracti que la nova MPGM que 
presentin el Bisbat de Barcelona i la Fundació Sant Josep Oriol, fomenti la negociació 
amb els veïns del carrer del Remei i del carrer de Galileu i reculli les demandes veïnals 
en allò relacionat amb el rebuig als usos hotelers i en allò referent a la reducció de la 
volumetria del nou edifici reformat respecte a la MPGM aprovada al mandat anterior 
sobre aquest mateix solar”. 

 
 TRANSACCIÓ: “Que el govern del Districte, en el cas que el Bisbat de Barcelona i la Fundació 

Sant Josep Oriol presentin un nou Pla especial urbanístic integral i de millora urbana respecte al 
solar dels carrers Remei Galileu, fomenti la negociació entre el Bisbat i la Fundació amb els 
veïns del carrer Remei del carrer Galileu, i que es faci possible el canvi d’usos de residència 
d’estudiants a residència per a la gent gran i centre de dia, atenent les demandes veïnals en allò 
relacionat amb el rebuig als usos hotelers i en allò referent a la reducció de la volumetria del nou 
edifici reformat respecte al Pla especial urbanístic aprovat al mandat anterior sobre aquest 
mateix solar”.  

 
5.- CUP: “Que el Consell del Districte de les Corts insti la Fundació Sant Josep Oriol a dotar 

d’elements físics de protecció del jardí del recinte de Can Capellanets protegit per la normativa 
vigent. Que s’instrueixi la investigació que aclareixi si la destrucció del jardí és de tal gravetat que 
sigui motiu de sanció a la propietat. Que el Consell de Districte de les Corts insta a la Fundació 
Sant Josep Oriol a no iniciar les obres de construcció del nou edifici objecte de controvèrsia fins 
que no es disposi de la nova llicència corresponent als nous usos sol·licitats. Que, per part de 
l’equip de govern del Districte de les Corts, s’exerceixi un paper actiu en la negociació amb el 
veïnat i la Fundació Sant Josep Oriol per poder arribar a una solució favorable a ambdues parts. 
Que a partir de la tramitació dels nous usos i per conseqüència, la realització d’un nou pla 
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especial, s’acompleixi el procés d’absoluta transparència davant el veïnat que marca la llei, 
procés que ha mancat de manera flagrant en la tramitació de la llicència actualment atorgada”. 

 

TRANSACCIÓ: “Que el Consell del Districte de les Corts insti la Fundació Sant Josep Oriol a 
dotar d’elements físics de protecció del jardí del recinte de Can Capellanets protegit per la 
normativa vigent. Que s’instrueixi la investigació que aclareixi si la destrucció del jardí és de tal 
gravetat que sigui motiu de sanció a la propietat. Que el Consell de Districte de les Corts insta a 
la Fundació Sant Josep Oriol a no iniciar les obres de construcció del nou edifici objecte de 
controvèrsia fins que no es disposi de la nova llicència corresponent als nous usos sol·licitats. 
Que, per part de l’equip de govern del Districte de les Corts, s’exerceixi un paper actiu en la 
negociació amb el veïnat i la Fundació Sant Josep Oriol per poder arribar a una solució favorable 
a ambdues parts. Que a partir de la tramitació dels nous usos i per conseqüència, la realització 
d’un nou pla especial, s’acompleixi el procés d’absoluta transparència davant el veïnat que 
marca la llei”. 
 
TRANSACCIÓ 2: “Que el Consell del Districte de les Corts insti la Fundació Sant Josep Oriol a 
dotar d’elements físics de protecció del jardí del recinte de Can Capellanets protegit per la 
normativa vigent i a esbrinar qui és el responsable de l’arbre malmès. Que el Consell de Districte 
de les Corts insta a la Fundació Sant Josep Oriol a no iniciar les obres de construcció del nou 
edifici objecte de controvèrsia fins que no es disposi de la nova llicència corresponent als nous 
usos sol·licitats. Que, per part de l’equip de govern del Districte de les Corts, s’exerceixi un paper 
actiu en la negociació amb el veïnat i la Fundació Sant Josep Oriol per poder arribar a una 
solució favorable a ambdues parts. Que a partir de la tramitació dels nous usos i per 
conseqüència, la realització d’un nou pla especial, s’acompleixi el procés d’absoluta 
transparència davant el veïnat que marca la llei”. 
 

 
 
En primer lloc, el president dona la paraula al conseller Pau Guix, del grup de Cs, que afirma que com que 
faran una exposició doble, intentarà no fer-la llarga. Explica, davant de tota la problemàtica que hi ha hagut 
amb Can Capellanetes, que hi ha un pla especial aprovat del mandat anterior i que ells no hi eren i tampoc 
la CUP, que també ha presentat una proposició. El seu grup va considerar oportú, davant la possibilitat de 
posar fi a una problemàtica que ha portat els veïns de cap i que ha comportat moltes reunions amb la 
Fundació Sant Josep Oriol, és una bona oportunitat quan hi ha aquesta voluntat per part de la fundació del 
Bisbat de canviar l’ús hoteler que rebutjaven els veïns i fer un ús de residència de gent gran i de centre de 
dia. Afirma que sap que serà privada i que més endavant ja parlaran de les places que es podran concertar 
si finalment aquesta residència es fa. Està d’acord que es faci aquest equipament, atesa la mancança 
absoluta que hi ha de places per a gent gran, tant per a un ingrés continu de 24 hores com a centre de dia, 
ja que encara no s’ha fet la residència de Benavent; també caldrien al Districte de les Corts tres residències 
públiques més i, tot i concertar places en residències privades, tampoc n’hi ha suficients. Opina que també 
és positiu que finalment el tema de les volumetries que tant preocupava els veïns quedi reduït i no comporti 
malestar. Respecte a aquest equipament, suposa que finalment es presentarà el Pla Especial Urbanístic i, si 
es presenta aquest pla, tindran molt en compte i molt present que hi hagi una negociació entre els veïns 
afectats i el propietari del solar perquè el resultat sigui consensuat i el millor possible per a les dues parts. 

 
El president dona, en segon lloc, el torn de paraula al conseller Marc Faustino, de la CUP, perquè també 
exposi la proposició. 
 
El conseller Marc Faustino, en primer lloc, agraeix a la plataforma veïnal la implicació en el procés de 
transformació urbanística que afecta al carrer Galileu i al carrer del Remei. S’ha parlat moltes vegades de 
Can Capellanets en plenaris del Districte, en forma de prec i preguntes per part de tots els partits durant 
l’any 2016 i 2017. No obstant això, aquesta és la primera vegada que se’n parlarà en forma de proposició 
que es vota. Exposa que en la fitxa de Can Capellanets, la seva catalogació està perfectament 
documentada. Es tracta d’un edifici amb un jardí del segle XIX, que ha sigut un espai de retir de mossens 
jubilats de la Diòcesi de Barcelona des de fa tres segles. Recorda que les Corts ja tenia fama al segle XIX i 
XX de tenir bons aires, i per això s’hi van instal·lar diverses institucions com el primer Hospital Sant Joan de 
Déu o l’Institut Frenopàtic. Comprèn que la Fundació vulgui dinamitzar el patrimoni que té i oferir un servei, 
però aquest servei ha de comptar amb el consens veïnal i social que ara mateix no té, tant per l’edifici nou 
que vol fer com per a la conservació del jardí. Per això, demana que estiguin totes les parts implicades en el 
nou pla urbanístic que ha de presentar per canvi de residència de personal docent a residència per gent 
gran. Creu que entre tots han de dialogar i acordar amb la Fundació, per arribar a un acord, per fer un 
projecte en que tothom estigui satisfet. 
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El president informa que, abans de donar la paraula a la resta de consellers, té el torn de paraula el senyor 
Àlex Vallejo de l’Associació de Veïns de les Corts, que disposa de tres minuts. 
 
El senyor Àlex Vallejo explica que fa poques setmanes l’Arquebisbat de Barcelona va presentar el projecte 
de canvi d’ús de residència d’investigadors a geriàtric privat als terrenys de la Fundació Sant Josep Oriol a 
les Corts. Ho va presentar a la premsa no com una proposta, sinó com un fet, i considera que això és una 
falta de respecte per aquesta sala i per tots els ciutadans que hi estan representats, ja que s’han de seguir 
els procediments legals pertinents, i si no es donarà la imatge de que els poders fàctics poden fer el que 
vulguin. Es va presentar el projecte com un bé social i, en canvi, si és un geriàtric privat, s’haurà de pagar 
una mitja de 2.000 € per habitació, i aquestes seran per a qui les pagui, sigui d’aquest barri o no. Assenyala 
que no es pot parlar de places concertades perquè aquest és un tema que depèn de la Generalitat de 
Catalunya i és un negoci que tenen tot el dret a tenir, però no troba bé que diguin que serà altres coses. 
Recorda que es va parlar d’una alçada determinada de planta baixa més quatre en la presentació, i afirma 
que aquesta no és l’alçada que volen presentar. El comunicat de premsa que ha fet l’Arquebisbat afirmava 
que havien cedit a les demandes dels veïns, i no és veritat. Els veïns sempre han esmentat a més dels 
usos, tres elements bàsics de disconformitat: l’ecològic, l’urbanístic i el de mobilitat, i que aquest canvi 
d’usos no respon a cap d’aquestes qüestions. La fitxa de patrimoni és clara, però no li sembla tan clara la 
interpretació que han fet el departament de patrimoni. Informa que fa dos mesos es van reunir amb el 
regidor Daniel Mòdol, regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni, i els va prometre un retorn davant 
dels dubtes generats en forma informes respecte als jardins a conservar. Fins al moment no han rebut cap 
resposta. Estan en un moment clau perquè la petició de canvi d’ús que demana l’Arquebisbat suposa 
necessàriament un nou pla especial i, això, reobre el cas. Diu que es conscient que al 2015, quan es va 
aprovar el Pla Especial vigent, molts dels consellers, no van poder estudiar a fons el tema i no tenien 
constància de que hi hagués cap oposició veïnal al respecte, en part perquè els veïns no tenien 
coneixement del projecte.  En aquest moment, ja coneixen bé els plànols i saben de l’existènc ia de 
l’oposició veïnal, des de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, i des d’organitzacions com 
Ecologistes en Acció, a aquest projecte tal i com està formulat en la seva volumetria. Anima als consellers a 
aprofitar l’oportunitat de treballar per clarificar els dubtes existents que són: la fitxa de l’edifici catalogat que 
protegeix les seves façanes i els seus jardins, el problema de mobilitat que pot succeir a causa de l’ús i el 
nombre de places oferides en el projecte actual, i el perjudici urbanístic irreparable pel barri ja que el solar 
està just enmig de dues zones qualificades de nucli antic com la zona de la plaça Comas i la zona de la 
plaça de la Concòrdia que tenen una edificabilitat màxima de planta baixa més tres. Davant d’aquests tres 
aspectes, considera que tenen la responsabilitat com a representants de la ciutadania de protegir l’interès 
dels barcelonins en front dels interessos d’un privat. Pregunta quants projectes existents al barri no els 
agraden i haguessin aturat si haguessin estat a temps. Si d’aquí dos o tres anys hi ha un gegant de ferro 
com a mur entre dos nuclis antics de les Corts, una saturació als carrers adjacents, més contaminació 
ambiental i acústica, evitar-ho estava a les seves mans només aplicant el sentit comú. Els veïns no es 
rendiran i seguiran amb constància lluitant dia a dia el temps que calgui, per evitar el perjudici que pot 
suposar pel barri aquest projecte. Per acabar, anuncia que en les pròximes setmanes volen presentar una 
proposta de volumetria del projecte al Districte i a Urbanisme, i els hi demana que la estudiïn amb cura.  
 
El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana per part d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana agraeix en primer lloc la presència dels veïns i les paraules del senyor Àlex 
Vallejo, amb el que assegura que mantenen un diàleg bastant constant sobre aquesta qüestió. Anuncia a 
continuació que votaran a favor de les dues proposicions i que ERC i altres grups també han presentat 
iniciatives entorn a aquest mateix tema: al juliol del 2016 i en al darrer Plenari del mes de maig, ERC va 
presentar una pregunta i un prec respectivament, molt en la línia d’aquestes dues proposicions. El que tots 
demanen en les seves proposicions és diàleg d’una forma clara, transparent i amb la implicació i lideratge 
públic de l’Ajuntament. El seu grup sempre ha pensat que, com que ja hi ha un pla especial actual que dona 
uns drets edificatoris a l’Arquebisbat, l’únic que poden avaluar del procés és com s’han fet les coses i si s’ha 
parlat o no amb tothom. També els preocupa especialment la qüestió relacionada amb la mobilitat, i que 
s’aclareixin tots els temes que mai han quedat resolts. Insisteix en una idea que consideren bàsica, que és 
la del diàleg i el lideratge públic per afrontar o bé la modificació del pla especial urbanístic o bé el nou pla 
especial urbanístic que s’ha de tirar endavant. Ofereix la seva col·laboració a l’hora d’intentar parlar amb 
tothom i per aconseguir una proposta amb el concents de tothom, que afavoreixi els interessos dels veïns, i 
que alhora permeti al Bisbat fer l’activitat que cregui convenient en el seu terreny. 
 

El president, Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Míriam Casanova per part del PP. 

 
La consellera Míriam Casanova explica que des de l’inici del present mandat, han demanat al govern en 
vàries ocasions que fes una tasca d’intermediació entre l’Arquebisbat i els veïns dels carrers Galileu i Remei 
per tal d’apropar postures entre ambdues parts i posar fi al conflicte veïnal. Opina que aquesta tasca 
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d’intermediació no està portant a bon port, i més tenint en compte la intervenció del senyor Àlex Vallejo. 
Afegeix que té la sensació que en comptes d’apropar les postures s’estiguin distanciant. Quan el Bisbat va 
fer l’anunci, immediatament va pensar que no hi havia acord entre les dues parts, perquè si hagués sigut 
així, l’anunci l’hauria fet l’Ajuntament de Barcelona. Sembla que el Bisbat vol canviar una mica la seva 
posició per tractar d’aconseguir el suport dels veïns i veïnes, però amb l’exposició que ha fet el senyor 
Vallejo sembla que el moment està lluny. El Bisbat, des del web oficial, ha dit que sol·licitarà aquest canvi 
d’ús i la reducció de ,volumetria no saben en quant pretenen reduir la volumetria, però per fer-ho ha de 
presentar un nou Pla especial urbanístic que s’haurà d’aprovar al Consell del Districte, en la Comissió 
d’Urbanisme i al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona. Diu que aquest cop no tornarà passar el que 
va passar a finals del mandat anterior, en el qual alguns partits com el PP es van abstenir per donar pas a 
un període d’al·legacions i van pensar que el govern ho havia comunicat a la zona dels veïns afectats. No 
va ser així, i com que no es van presentar al·legacions i complia la normativa es va votar a favor. Demana al 
govern que, ara que l’Arquebisbat ha fet un pas endavant, intensifiqui la tasca de negociació i l’intermediació 
entre les dues parts amb l’objectiu de que, per una banda, el Bisbat porti a terme el projecte més beneficiós 
pel barri, i per una altra banda que es tinguin en compte les demandes veïnals, i com es recull a la 
proposició de Cs que no hagi la possibilitat d’ús turístic i que redueixi considerablement la volumetria. 
Demana aclarir si realment és cert que s’ha destruït algun element protegit ja que s’ha parlat d’un arbre. Per 
acabar emet el seu vot a favor de les dues proposicions. 

 
El president atorga el torn de paraula a la consellera Lídia Gàllego, del GMD. 
 
La consellera Lídia Gàllego afirma que el tema de Can Capellanets i el conflicte entre veïns i Bisbat és 
abastament conegut per tots. La seva demanda és que el Districte de les Corts piloti una mediació i 
afavoreixi el diàleg entre parts. Fins i tot van presentar un prec en aquesta línia, que va ser desestimat. 
Entenen que el Bisbat té uns drets que cal respectar, i també entenen els motius que exposen els veïns en 
el seu desacord amb el projecte. Aquestes dues posicions no són senzilles de conciliar i semblen cada cop 
més distanciades. El moviment que planteja ara el Bisbat amb el canvi d’usos obre una porta, ja que caldrà 
elaborar un nou Pla especial urbanístic. Considera que el debat queda obert, i això és una oportunitat. En 
aquest temps s’han produït desperfectes als jardins, però encara no tenen tota la informació ni s’ha aclarit 
les responsabilitats. Les dues proposicions tot i ser diferents, li semblen correctes perquè van en aquest 
sentit i, per tant, votaran les dues a favor. Per acabar, agraeix a la CUP la transacció del text. 
 
El president cedeix la paraula al conseller Carlos Hornero per part del PSC. 
 
El conseller Carlos Hornero agraeix inicialment la intervenció del senyor Àlex Vallejo com a representant de 
l’Associació. Comença dient que, tal com ha dit el portaveu de Cs, aquestes dues propostes són de dos 
partits que el mandat passat no tenien representació política dins de l’Ajuntament de Barcelona ni del 
Districte de les Corts. Recorda que els dos partits que en aquests moments hi ha al govern no han votat 
aquest Pla especial i que, per altra banda, la resta de partits de la oposició que sí que hi eren (ERC, PP i 
GMD que el mandat anterior es deien CiU), si van aprovar-lo.  El posicionament del PSC va ser no donar 
suport a aquest pla especial per les alçades que hi havia a l’edifici nou situat al carrer Remei, i per la 
distància que hi havia entre façana i façana, que consideraven que no complia les normes urbanístiques. 
Sempre han sigut molt clars amb l’Associació des d’un principi, tant quan eren de l’oposició com ara que 
han entrat al govern: van reclamar al propietari que no comences a realitzar cap obra fins que no s’hagués 
tramitat el nou Pla Especial però el fet de que l’obra estigui parada no és cosa del govern, sinó del propietari 
privat perquè legalment té la possibilitat de començar una obra emparada pel pla actual que va ser aprovat 
pels vots que ha comentat. I ara estan suportant com a part del govern aquella decisió que assegura que no 
va ser ni parlada ni consensuada amb els veïns i les entitats. Aquest govern està molt actiu en el paper 
d’interlocució amb la fundació i els representants veïnals, perquè es pugui arribar a un acord. Fruit 
d’aquestes reunions i la pressió fonamental dels veïns, s’han aconseguit canviar volumetries i el tipus 
d’activitat. El que ara es necessita, és començar un procés de modificació del Pla especial del mandat 
passat, i treballar perquè el nou projecte sigui totalment transparent i participatiu. Per acabar, donaran 
suport a les dues proposicions. 
 
El president dona la paraula al regidor Agustí Colom per part de Barcelona en comú. 
 
El regidor Agustí Colom considera que la situació a què han arribat és, en gran mesura, gràcies al treball 
que han fet els veïns, però també al treball del govern, que ha aconseguit la garantia que la residència de 
professorat no tindrà un ús hoteler i una credibilitat que mentre estiguessin al govern, l’ús hoteler no es 
produiria, i aquest és un dels motius pels quals el Bisbat es va plantejar un canvi d’usos. També, tal com 
saben els veïns, han liderat tot el procés per a apropar les posicions de les dues parts. Actualment, s’està 
parlant d’una proposta de canvi d’usos, alçades i d’alguns altres elements que no eren els plantejats 
inicialment. Ara s’obre una nova expectativa, perquè ja no només serà un acord entre veïns i Bisbat, sinó 
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que serà l’acord entre veïns, Bisbat i grups municipals. En la proposta anterior van haver grups polítics que 
tenien tota la informació i van donar suport i altres que no, però en tot cas tots han de fer autocrítica. 
Aquesta nova proposta exigirà un Pla especial en el qual els diversos grups puguin situar quins poden ser 
els usos adequats per aquest espai. Cadascun dels partits haurà de validar i retratar quins són els suports 
que dona i els plantejaments que facin. El govern, des de l’inici, va dir que en aquell espai no es faria un 
hotel i que no estaven d’acord amb les volumetries i les han baixat. També que el Bisbat els va preguntar 
què els semblava canviar l’ús proposat inicialment per un ús més beneficiós i sense tant impacte pel barri. El 
regidor comenta que els van recomanar que si plantejaven un ús més semblant a aquesta segona proposta, 
segurament tindrien més aprovació. Les residències han de ser públiques i han de servir als veïns i les 
veïnes del districte de les Corts. Per tant, s’ha de buscar el màxim de places que siguin concertades. Els 
van recomanar també parar les obres perquè la llicència d’activitats s’ha d’adequar a la llicència d’obra 
segons l’ús que finalment es decideixi i si al final es vol fer un ús que sigui un geriàtric s’haurà de fer una 
obra que es correspongui amb aquesta llicència.  

 
 
 
 
El president dona la paraula de nou al conseller Pau Guix per part de Cs, que diu que agraeix la mediació 
que ha fet el govern, però remarca que encara falta llimar moltes coses i apropar voluntats, segons les 
paraules del senyor Àlex Vallejo. Desitja que finalment hi hagi un nou Pla especial urbanístic que contingui 
tots aquests temes d’ecologia, d’urbanisme, de les volumetries i de mobilitat que preocupa els veïns i sigui 
profitós per a tothom, tant per al propietari privat com per als veïns, com després en l’ús o el servei que li 
pugui donar al districte i al barri. Per acabar, agraeix el suport de tots el grups polítics, i més concretament al 
PP per la transacció que els va indicar, i anuncia que votarà a favor de la proposta de la CUP perquè és 
molt similar a la seva. 

 
El president dona pas a la replica del conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino anuncia que votaran a favor de les dues propostes perquè totes dues tenen el 
mateix objectiu. Agraeix les aportacions del GMD a la proposició. També agraeix la intervenció de l’Àlex 
Vallejo en nom de la plataforma veïnal, ja que el nou Pla d’usos és conseqüència de la seva lluita i els 
anima a seguir lluitant. També es mostra agraït pels vots de tots els grups. Per acabar, fa una reflexió 
respecte a com ha anat avançant aquesta situació. Per una banda, demana que tots plegats actuessin amb 
una miqueta més de transparència i, per altra banda, que compartissin la informació. Explica que no ho diu 
per cap grup en concret sinó que pretén fer una reflexió per tot el Plenari. Aquest assumpte semblava no 
tenir molta sortida i, finalment, poden tornar a començar. Assegura que aquesta vegada ho faran bé. 
 
El president, Francisco Sierra, declara que queden aprovades per unanimitat les dues proposicions, tant la 
de Cs com la de la CUP, amb les transaccions següents:  
2. Cs: “Que el govern del Districte, en el cas que el Bisbat de Barcelona i la Fundació Sant Josep Oriol 
presentin un nou Pla especial urbanístic integral i de millora urbana respecte al solar dels carrers Remei 
Galileu, fomenti la negociació entre el Bisbat i la Fundació amb els veïns del carrer Remei del carrer Galileu, 
i que es faci possible el canvi d’usos de residència d’estudiants a residència per a la gent gran i centre de 
dia, atenent les demandes veïnals en allò relacionat amb el rebuig als usos hotelers i en allò referent a la 
reducció de la volumetria del nou edifici reformat respecte al Pla especial urbanístic aprovat al mandat 
anterior sobre aquest mateix solar”.  
5. CUP: “Que el Consell del Districte de les Corts insti la Fundació Sant Josep Oriol a dotar d’elements físics 
de protecció del jardí del recinte de Can Capellanets protegit per la normativa vigent i a esbrinar qui és el 
responsable de l’arbre malmès. Que el Consell de Districte de les Corts insta a la Fundació Sant Josep Oriol 
a no iniciar les obres de construcció del nou edifici objecte de controvèrsia fins que no es disposi de la nova 
llicència corresponent als nous usos sol·licitats. Que, per part de l’equip de govern del Districte de les Corts, 
s’exerceixi un paper actiu en la negociació amb el veïnat i la Fundació Sant Josep Oriol per poder arribar a 
una solució favorable a ambdues parts. Que a partir de la tramitació dels nous usos i per conseqüència, la 
realització d’un nou pla especial, s’acompleixi el procés d’absoluta transparència davant el veïnat que marca 
la llei”. . 

 
 

3.-PP: El Consell del Districte de les Corts acorda instar el govern del Districte a donar a 
conèixer i presentar l’Informe de serveis socials a les Corts a l’òrgan que consideri adient 
i de manera periòdica, inclosa tota la informació sol·licitada en la darrera sessió del 
Consell Plenari, per detectar les necessitats socials existents i garantir els recursos i els 
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procediments adequats per millorar l’eficàcia i la qualitat en la prestació de serveis 
socials en el districte. 
 

El president dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del grup del PP, i li anuncia que disposa de 5 
minuts per a la seva exposició. 
 
La consellera Míriam Casanova exposa que a l’anterior sessió del consell plenari, el PP va insistir que calia 
que l’informe de serveis socials contingués totes les dades importants per poder valorar les necessitats i els 
serveis socials al districte, com també que es presentés en el mateix format i de forma periòdica a l’òrgan 
del Districte que el govern considerés més adequat. Considera que una qüestió tan primordial com és 
l’atenció al col·lectiu de persones més vulnerables no es pot analitzar a partir d’un informe que el govern 
presenta quan vol i en formats diferents que impedeixen la seva comparació: de vegades les dades són 
trimestrals, altres vegades són quadrimestrals i tenen una clara manca de dades de les quals els serveis 
socials del Districte disposen i que segons el seu punt de vista falta en aquests informes, que són realment 
necessàries per poder fer una anàlisi acurada i amb rigor de la política social al Districte de les Corts. Per 
això, tornen a demanar que l’informe de serveis socials torni a incorporar dades tan significatives com: el 
nombre d’usuaris atesos en els centres de serveis socials de les Corts i de la Maternitat i Sant Ramon 
comparat amb la mitjana del nombre d’usuaris atesos en els centres de serveis socials a nivell de ciutat; el 
temps d’espera dels usuaris dels centres de serveis socials al districte en primera, segona i següents visites; 
el nombre d’hores per setmana prestades pel SAD en mitjana i distingint pel perfil d’usuaris (gent gran, 
persones amb discapacitat...),  entre altres.  Insisteix que li agradaria que en el proper informe hi hagi tota 
aquesta informació, que almenys escoltessin i valoressin realment què poden fer al respecte. Demana 
també que considerin les dades referents a la llista d’espera per accedir a una plaça pública de residència 
per a gent gran; el servei d’acolliment a la vellesa i el programa Respir; totes les dades referents a l’atenció 
als cuidadors i cuidadores d’altres persones que són dependents, i també el nombre de persones sense 
sostre i els serveis d’atenció que se’ls ofereix. Per últim, també exigeix que es tinguin en compte totes 
aquelles altres dades que els altres grups polítics aquí representats considerin que són importants, com 
també els membres de la Comissió de Serveis a les Persones i Benestar Social del Districte. 
 
El president dona la paraula a la senyora Felisa Marco, del públic, que ha demanat intervenir en aquest 
punt. 
 
La senyora Felisa Marco exposa dos temes. Per una banda, fa referència als crònics que hi ha als jardins de 
Bacardí. Opina que no pot ser que estiguin allà des de fa cinc anys. En altres països com Dinamarca o 
Suècia no hi ha pobres: els governs d’aquests països actuen perquè les persones pobres no facin del carrer 
la seva vida i perquè com a ciutadà han de complir una sèrie de normes, higièniques, de presència i 
d’activitat. Conclou que no haurien de permetre que això passés i no està d’acord que ho permetin. Per altra 
banda, en relació amb la possible residència de la qual es parlava en el punt anterior, demana que intentin 
en les negociacions aconseguir una reserva de places públiques encara que sigui privada. Per acabar, es 
dirigeix a l’oposició per dir-li que fan molt bon paper al Districte, però que quan arriben a “casa gran” 
s’obliden de les Corts. Demana que si s’arriba a un acord al Districte, ”casa gran” doni suport perquè no 
quedi la proposta desatesa com estan comentant tots ells que sol passar. 

 
A continuació, el president dona la paraula a la segona intervenció del públic, el senyor Joan Hernández. 
 
El senyor Joan Hernández vol parlar de la Comissió Sociosanitària i opina que fa dos anys la Comissió 
Sociosanitària funcionava bé. Explica també que la primera reunió es va fer a principis de desembre i no 
consta a la pàgina web de l’Ajuntament i, a més, no hi ha prevista cap reunió més. Assegura que ha trucat al 
Districte per demanar reunions i anar a la residència, com feia amb el conseller Cristian Sais per parlar amb 
la directora. En altres districtes les associacions com la seva sí que poden anar a les reunions acompanyant 
l’Ajuntament. Es queixa al regidor perquè parla molt de diàleg i assegura que en el present any ha presentat 
quinze denúncies i només l’han cridat una o dues vegades. A més, han hagut de denunciar per 
transparència perquè sinó no els donen. Demana que comparteixin les informacions de la residència, que 
vagin conjuntament a visitar-la, i que es torni a fer la comissió. Desitja que es vagin reunint per anar parlant, 
que es facin actes, que hi hagin compromisos, que hi hagi activitats, i que hi hagi un treball en el que puguin 
participar com a associació. Ja que el regidor ha parlat d’informació, de diàleg, de transparència, de 
compartir informació, i de defensar els interessos dels veïns, demana que actuï en conseqüència. No és 
correcte que a l’única residència que hi ha, no s’estigui atenent la comissió on es treballava conjuntament i 
es prenien decisions com fer activitats. Denuncia que en els darrers temps, no s’ha fet cap activitat ni per 
Reis, ni per Nadal, ni en altres ocasions. Per acabar, exigeix que intervinguin en aquest tema, o que si no 
volen aquesta comissió, la tanquin definitivament. 

 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
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El conseller Marc Faustino declara que tots els grups troben necessària una valoració tècnica i una valoració 
política de l’informe de serveis socials. Comenta que, si trimestralment fan aquesta presentació, caldrà 
acordar com accedir a les dades i a la seva explicació. Recorda que la consellera Míriam Casanova ha 
donat bastant detall de com voldrien accedir a aquestes dades. Per part seva, considera que el més lògic 
seria que aquesta informació es dones dins la convocatòria de Comissions Consultives prèvies al Plenari. 
Per acabar, el conseller votarà a favor de la proposició. 

 
El president cedeix la paraula al conseller Jordi Castellana, d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana votarà a favor de la proposició. En aquest mandat la presentació de l’informe 
de serveis socials ha sigut una mica convulsa i variant. Apunta que aquest informe es fa en aquest Plenari 
arran d’una proposició d’ICV el mandat passat (partit en el que formaven part tant els dos consellers com el 
regidor de BComú del Districte). A l’inici de l’actual mandat la directora de Serveis Socials, la senyora Marta 
Fité, va fer una valoració tècnica i una explicació detallada a la Comissió de Benestar i Serveis a les 
Persones així com també es va comentar l’exposició i després al Plenari van fer una valoració política. Diu 
que els grups han de fer d’aquestes exposicions, una valoració política i no una valoració tècnica, tot i que 
igualment han de poder rebre la informació de la persona tècnica responsable. Després no els hi van enviar 
l’informe perquè deien que el gerent de Serveis Socials no permetia que s’enviés i van haver d’anar 
intentant prendre totes les dades a mà. Finalment, la situació actual és que la senyora Marta Fité no fa 
l’informe sinó que les dades es presenten directament al Plenari, i no hi ha valoració tècnica. Demana al 
govern un espai per poder parlar amb calma i poder debatre amb la directora de Serveis Socials el contingut 
d’aquests informes, i després fer al plenari la valoració política que els pertoca com a membres del Consell. 
En referència a les dades que pot contenir l’informe, proposa que també inclogui dades a nivell d’educació, 
d’absentisme escolar o dades relacionades amb l’emergència habitacional i pobresa energètica, per poder 
tenir un informe real de polítiques socials i no només del Departament de Serveis Socials. Per acabar, 
resumeix que la seva sol·licitud és, per una banda, del contingut, i per altra banda, de la forma de 
presentació. 

 
El president atorga el torn de paraula al conseller Pau Guix per part de Cs. 
 
El conseller Pau Guix, després de l’explicació exhaustiva que ha fet la consellera Casanova, podria anunciar 
el seu vot a favor sense dir res més.  De tota manera vol fer referència a alguns assumptes com els que 
deia el conseller Castellana. Considera que hi ha hagut manca de transparència en el tema de serveis 
socials, segons el seu punt de vista, molt habitual en el govern de BComú. Opina que el govern és canviant: 
en segons quina època han decidit ser més transparents, i en segons quina època citaven als grups polítics 
a parlar amb la directora de serveis socials i els donaven un informe molt detallat. Assegura que en la 
Comissió que parlava el conseller Castellana, els van dir que l’informe no s’havia entregat mai en contra del 
que deien la resta de consellers de que si s’havia entregat dos cops. Relata que finalment, el conseller Jordi 
Castellana va demostrar amb el mòbil un correu de l’antiga consellera tècnica en que enviava l’informe. 
Segueix explicant que després d’aquest incident, els van dir que el gerent de l’Institut de Serveis Socials no 
volia que se’ls donés aquesta informació perquè deia que no podia ser pública. En canvi, hi ha una llei de 
transparència aprovada l’any 2014 pel Parlament de Catalunya, que va entrar en vigor a finals de l’any 
2015, que considera que qualsevol cosa que sigui activitat de l’administració genera informació pública, i 
que aquesta informació pública ha de ser accessible. Insisteix en que aquesta informació ha de ser 
transparent, fàcil i d’accés per a tota la població. Demana que la informació de serveix socials segueixi 
aquests criteris i tornar a tenir les trobades amb la direcció de Serveis Socials. Proposa també que aquestes 
dades constin al web de l’ajuntament perquè tothom les pugui consultar. Per acabar, recorda que el 
conseller Carlos Hornero quan no formava part del govern, a principi de mandat, era un dels que requeria 
sempre l’informe de Serveis socials en el plenari.  
 
El president dona la paraula al conseller Èric Manzano del GMD. 
 
El conseller Èric Manzano diu que no té gaire més a afegir a part del que han dit els companys: recolzen i 
agraeixen la proposta del PP. Recorda que durant el mandat del GMD es convocava una reunió amb el 
director de Serveis Socials i la resta de forces polítiques just abans dels Plenaris, per valorar i posar en 
comú les dades. Des del GMD han reclamat insistentment gairebé a tots els Plenaris d’aquest mandat, 
aquestes dades per poder treballar conjuntament en la millora de la qualitat dels serveis i en la qualitat de 
vida dels veïns de les Corts. Assegura que la resposta sempre ha estat de bones paraules però escassa. 
Tenen la sensació que el govern no és prou transparent amb aquesta informació, i no valora que en un tema 
tan important i sensible com aquest, es fonamental treballar amb la col·laboració de tots. Opina que el 
govern podria començar per lliurar l’informe de serveis socials a la Comissió, però veu difícil que ho facin 
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quan ja es van negar a fer-ho, tal i com ha explicat el conseller Pau Guix. Considera vergonyós que un grup 
hagi de malgastar una proposició per intentar que el govern compleixi amb aquest assumpte. 
 
El president atorga la paraula al portaveu del PSC, el conseller Carlos Hornero. 
 
El conseller Carlos Hornero recorda al portaveu de Cs que no només insistien en la demanda d’aquest 
informe, sinó que el PSC va presentar quan era a l’oposició, un prec per instar a que cada dos Plenaris es 
presentés un informe dels Serveis Socials del Districte de les Corts. Considera que hi ha hagut un malentès 
entre el que sol·licitava l’oposició i el que ha entès que entenia el govern. Més enllà del que ha passat 
aquest any, vota a favor de la proposició, perquè també ho valoraven quan estaven a l’oposició. Es 
compromet a posar en marxa els mecanismes perquè hi hagi una Comissió Consultiva on es pugui 
expressar les dades a nivell tècnic prèvia al Plenari, i que en el propi Ple, en un apartat per l’informe, es 
pugui reportar també la valoració política. Considera que el que ha passat ha sigut un problema 
d’enteniment entre la part del govern i la part de l’oposició, i desitja que a partir d’ara es compleixi el 
demanat en la proposició que també recolza. 
 
El president dona el torn de paraula a la consellera Laura Cañadas per part de BComú. 
 
La consellera Laura Cañadas anuncia que votaran a favor de la proposició. Reconeix que hi ha hagut 
moments que ha pogut haver una certa confusió. Assegura que quan ho passaven per la Comissió 
Consultiva se’ls demanava que es parlés en Plenari, i que quan ho parlaven en Plenari es demanava que es 
passés a la Comissió Consultiva. La consellera proposa que a la Comissió Consultiva es faci una exposició 
més tècnica amb algú que els pugui explicar l’informe quadrimestral, i després passar-lo en el Plenari 
següent.  Aclareix que l’informe que es fa des de serveis socials a les Corts és quadrimestral, i que per tant, 

l’últim és fins l’abril. Per acabar, es compromet a fer arribar aquest informe als grups municipals. 
 
El president dona el torn de replica a la consellera Míriam Casanova del PP. 
 
La consellera Míriam Casanova agraeix en primer lloc a tots els grups polítics el vot a favor que permet que 
la proposició s’aprovi amb unanimitat i espera que a partir d’ara el govern faci un major exercici de 
transparència pel que fa a l’activitat de Serveis Socials, i presenti un informe complet de forma periòdica en 
el mateix format. Respecte al contingut, aprofita per incloure també la proposta que ha fet el senyor Joan 
Hernández com a membre de la Comissió de Serveis a les Persones i Benestar Social en el sentit de que si 
la Comissió Social i Sanitària que comentava està parada, que almenys a l’informe també es faci referència 
a la situació i a les activitats, o com s’està gestionant la residència de les Corts del carrer Montnegre. En 
referència al comentari que amb aquesta proposta es malgastava una proposició, opina que per a ells és un 
tema tan important que ho veuen com un primer pas perquè permetrà realment l’eficàcia i la qualitat dels 
serveis públics al Districte. Per acabar, diu que la renda elevada del Districte de les Corts amaga molts 
casos de famílies i de persones vulnerables, que no cobreixen les seves necessitats socials bàsiques. 
 
El president, Francisco Sierra, declara que queda aprovada per unanimitat la proposició del PP següent: El 
Consell del Districte de les Corts acorda instar el govern del Districte a donar a conèixer i presentar l’Informe 
de serveis socials a les Corts a l’òrgan que consideri adient i de manera periòdica, inclosa tota la informació 
sol·licitada en la darrera sessió del Consell Plenari, per detectar les necessitats socials existents i garantir 
els recursos i els procediments adequats per millorar l’eficàcia i la qualitat en la prestació de serveis socials 
en el districte. 
 

4.- ERC: “El Districte de les Corts es compromet, conjuntament amb tots els agents que formen part 
de la Comunitat Educativa del Districte, a crear un projecte d’institut-escola aprofitant els 
equipaments educatius de l’Escola Ausiàs March i el futur equipament al solar del carrer 
Anglesola amb Numància. Així mateix, per als altres centres educatius públics, s’aplicaran els 
mecanismes pertinents per tal de millorar els sistemes de coordinació entre els equips directius 
de les escoles i els instituts públics del Districte amb l’objectiu de garantir les millors condicions 
per al pas de primària a secundària per a l’alumnat del Districte”. 

 
TRANSACCIÓ: “El Districte de les Corts es compromet a proposar en el marc del Consorci de 
Barcelona i conjuntament amb tots els agents que formen part de la Comunitat Educativa del 
Districte la creació un projecte d’institut-escola aprofitant els equipaments educatius de l’Escola 
Ausiàs March i el futur equipament al solar del carrer Anglesola amb Numància. Així mateix, per 
als altres centres educatius públics, s’aplicaran els mecanismes pertinents per millorar els 
sistemes de coordinació entre els equips directius de les escoles i els instituts públics del 
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Districte amb l’objectiu de garantir les millors condicions per al pas de primària a secundària per 
a l’alumnat del districte. 
 

 
El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana per part d’ERC per presentar la següent proposta. 
 
El conseller Jordi Castellana, en primer lloc, informa que han transaccionat aquesta proposició. L’objectiu de 
la proposició és que el Districte assumeixi el compromís polític, i que defensi a tots els òrgans pertinents, la 
idea de l’institut-escola. Han canviat el verb “crear” ja que reconeix que aquesta decisió no és només 
competència exclusiva del Districte, per aquesta fórmula de proposar en el marc del Consorci d’Educació de 
Barcelona i parlar amb tota la comunitat educativa del Districte aquest futur projecte perquè es bàsic que 
hagi consens. Aquesta proposició ve arran de tot el debat intens que ha hagut en el marc dels canvis del 
mapa escolar al Districte de les Corts. No volen tornar a fer debat respecte a com han vingut aquests 
canvis, ni a la manca de diàleg que ha generat la situació actual sinó que volen insistir en la idea de l’institut-
escola. Aquest és un projecte que avarca dels 3 als 16 anys i aquesta continuïtat educativa en els anys, és 
un dels motius que fa que els pares i mares escullin l’escola concertada que sol oferir aquest tipus de 
projecte educatiu, en front de l’escola pública que hauria de jugar en igualtat de condicions en aquest sentit. 
Les dades diuen que hi ha un 10% de les famílies que a l’acabar l’educació primària pública passen a la 
xarxa concertada en part per aquest motiu. A més a més s’haurien de sumar a aquesta dada, totes les 
famílies que ja des de bon inici aposten per l’educació concertada per aquesta continuïtat del projecte 
educatiu en tota l’etapa obligatòria. Aquesta proposició té una segona part, perquè l’objectiu d’aquesta 
proposició no és només defensar aquesta idea d’institut-escola, sinó que també és millorar el pas de 
primària a secundària a tots els alumnes de l’escola pública del Districte de les Corts, atès que s’ha detectat 
que hi ha hagut manca de coordinació entre escoles i instituts públics del Districte que ha generat 
problemes en el pas de primària a secundària d’alumnes en situacions especials perquè no ha estat 
coordinat i això ha generat problemes en l’educació que reben aquests alumnes i en el nivell educatiu 
general del Districte. Per tot això, volen l’institut-escola amb un projecte educatiu dels 3 als 16 anys al 
Districte de les Corts. Com és impossible convertir d’avui per demà totes les escoles i instituts en institut-
escola, demana que hagi màxima coordinació i es prenguin totes les mesures adients i pertinents per 
garantir les millors condicions del pas de primària a secundària dels alumnes de l’escola pública. 
 
El president informa que hi torns de paraula demanades pel públic i en primer lloc presenta al senyor Gian-
Lluís Ribechini membre del Consell Escolar de l’Escola d’Ausiàs March qui comença, en primer lloc, fent 
referència a la continuïtat de P3 a l’Escola Ausiàs March en el curs 2018 i successius. Explica que el 
Consorci d’Educació de Barcelona encara no ha confirmat res als representants de les mares i pares. En 
canvi, a la direcció de l’escola se li ha dit que a partir del curs 2018 no hi haurà P3. Considera que aquest 
fet, és una mostra de la manca de transparència recurrent del Consorci d’Educació des de l’inici del 
problema que ells mateixos han creat. En relació al projecte del nou equipament educatiu del carrer 
Anglesola, en una reunió es va demanar al Consorci el cronograma de les obres, i la resposta va ser que no 
el tenien. Opina que si és veritat aquesta afirmació, és preocupant que una administració, a dia d’avui, 
treballi amb aquesta manca de previsió en la planificació d’equipaments. Pregunta al Districte si disposen 
ells del cronograma del projecte de l’espai Anglesola. Per últim i atès que farà 125 anys que es va obrir 
l’escola municipal en l’espai on ara està l’Escola Ausiàs March, demana al Districte que organitzi la 
celebració corresponent per visibilitzar i fer-ne difusió als veïns d’una data tan emblemàtica al barri de les 
Corts. Insisteix en que considera que una institució que té 125 anys en la història del Districte i del barri, 
també necessita una celebració. 
 
El president, Francisco Sierra, dona pas a la senyora Felisa Marco, a la qual preocupa que desaparegui una 
escola emblemàtica en un barri històric. Pregunta, quina és la raó per treure aquesta escola ja que han 
d’haver-hi escoles grans i petites i s’ha de respectar els 125 anys d’història d’aquesta escola. Demana que 
no es tanqui aquesta escola per agafar l’edifici per l’ajuntament i que prefereix que en aquell espai hi hagin 
nens. Apunta que en el cas de l’Escola Les Corts van treure els cinemes i no se’ls va donar l’espai a l’escola 
que ho necessitava. Respecte a la planificació escolar del 2017, considera que han fet un embolic que ha 
desagradat a tothom. Insisteix en que no tanquin l’Escola Ausiàs March, que no facin patir més als pares i 
que es faci la celebració dels 125 anys. Reclama que les ampliacions i reorganitzacions que s’estan fent a 
l’institut de la Maternitat, són a costa de trencar el patrimoni. L’institut de Les corts té les ceràmiques I la 
decoració, que els nens i les nenes respecten. Pregunta que ha passat amb l’edifici on estava l’escola 
bressol, la Bet, que era modèlica. Proposa que vagin a l’hemeroteca per consultar la importància d’aquestes 
construccions per Barcelona i Catalunya. Afirma que l’escola bressol que hi havia allà fa 30 anys la van fer 
malbé. Demana que per posar un institut no es degradi el patrimoni natural i arquitectònic. Proposa que si 
cal, es plantegi en el projecte amb el Futbol Club Barcelona, que una part de l’hotel que volen fer sigui espai 
per aquest institut mentre no facin malbé el patrimoni. 
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El president dona la paraula al conseller Marc Faustino per part de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino agraeix les dues intervencions per la informació que han aportat, i en especial la 
del senyor Gian-Lluís Ribechini pel tema dels 125 anys de l’Escola Ausiàs March. Opina que l’equip de 
govern hauria de tenir en compte aquest aniversari perquè, en aquest moment no hi ha cap vestigi del 
passat agrícola de les Corts pel tema de les masies i demana el suport institucional per aquesta celebració. 
Respecte al tema de l’institut-escola, diu que aquest model té els seus defensors i els seus detractors tant 
pels aspectes pedagògics com pels aspectes organitzatius. Anuncia que la CUP s’abstindrà perquè no hi ha 
consens en el grup. No defugen del debat sobre el model educatiu del Districte i considera que es necessari 
tenir aquest debat amb la comunitat educativa ja que pot ser bo si es fa de manera conjunta i escoltant de 
forma real a les parts implicades. Lamenta que es voti tota la proposta conjuntament perquè en la segona 
part dels mecanismes pertinents per tal de millorar els sistemes de coordinació, estan totalment a favor. 
 
El president atorga el torn de paraula al conseller Xavier Cañigueral per part del PP qui agraeix en primer 
lloc les intervencions de la senyora Felisa Marco i del senyor Gian-Lluís Ribechini. Valora positivament crear 
un projecte d’institut-escola d’Ausiàs March i els agradaria que quedés més clar a la proposició que l’escola 
mantindrà l’emplaçament actual, perquè els preocupa que finalment no sigui així i recorda que van demanar 
en l’anterior Plenari un informe que expliqués per què s’havia pres la decisió que es va anunciar en una 
Audiència Pública de que no hi hauria una línia de P3 i encara no han rebut aquest informe. Per tot això, tot i 
que també estan a favor de la segona part de la proposició de millorar la coordinació entre escoles i instituts 
per facilitar el pas de primària a secundària, anuncia que no tenen motius per votar a favor de la proposta. A 
més a més, han involucrat en la proposta al Consorci d’Educació de Barcelona que consideren “un forat 
negre” on entren les coses però no se sap quan, com o quant triguen en sortir.   Respecte a la intervenció 
del senyor Jan Lluís Orequini, demana per un costat la celebració d’aquest aniversari, i per l’altre el 
calendari d’obres de l’institut, del carrer Anglesola i, si encara no el tenen al menys que convoquin el Consell 
d’Educació del Districte per donar la informació. Per tant, el seu vot és l’abstenció. 

 
El president, Francisco Sierra, dona pas al conseller Pau Guix per part de Cs, que també agraeix al senyor 
Gian-Lluís Ribechini la seva intervenció i declara que donaran suport la celebració dels 125 anys de l’escola 
més antiga del districte de les Corts. Per això no entén el tracte a aquesta escola per part del Consorci 
d’Educació i del govern, tenint aquesta característica tan especial, ni com tenint en contra la majoria dels 
grups polítics i una grandíssima part de la comunitat educativa del Districte han continuat endavant amb 
aquesta eliminació de l’Escola Ausiàs March. Recorda que quan va assistir al Consell Escolar extraordinari 
del dia 14 de març de 2017, la senyora Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació, va dir que es 
procedia al tancament progressiu de l’Escola Ausiàs March, i que no hi havia necessitat a curt termini d’ un 
institut de secundària i no entén el motiu. Es pregunta si aquest motiu estarà explicat en l’empara que ha 
hagut de fer l’AMPA de l’Escola Ausiàs March davant del Síndic de Greuges, per un tema de segregació i 
per una molt mala gestió del Consorci al respecte. Diu que el conseller Jordi Castellana, va ser un dels 
consellers que va signar el Plenari extraordinari que van sol·licitar tots el grups de l’oposició i que portava 
una proposició de nou punts. En aquesta proposició del Plenari extraordinari del passat 5 d’abril es 
demanava que a les Corts es tirés endavant un projecte d’institut-escola, aprofitant els equipaments 
educatius de l’actual Escola Ausiàs March i el futur equipament educatiu del solar d’Anglesola-Numància. 
En aquell Plenari van votar que es mantingui la preinscripció d’un grup complet de P3 a l’Escola Ausiàs 
March pel curs 2017-2018, i que es garanteixi pel futur la continuïtat d’aquesta escola i del seu projecte 
educatiu, rebutjant el seu tancament. També es va votar que al solar del carrer Anglesola número 50 on 
estava previst el nou institut Europa-Anglesola, acordat al pla d’equipaments educatius del 2008, es 
construís un institut i no una escola. Recrimina al conseller Jordi Castellana que van veure per Twitter que, 
juntament amb la CUP i sense dir res als altres tres grups polítics amb els que van firmar la sol·licitud de 
Plenari extraordinari, van fer una petició de compareixença de la senyora Mercè Massa. Insisteix que no 
volen que es tanqui l’Escola Ausiàs March, i es compromet a donar-hi tot el suport que faci falta. Promet 
que, si en el mandat vinent hi ha un altre govern, seguiran intentant que aquesta decisió, que segons el seu 
punt de vista no ha estat ni lògica ni raonable, es reverteixi. Per acabar, conclou que votaran en contra de la 
proposta. 

El president dona la paraula al consell del GMD, senyor Rodolf Mancho, qui felicita en primer lloc a l’Escola 
Ausiàs March pels 125 anys i agraeix les intervencions del senyor Gian-Lluís Ribechini i de la senyora Felisa 
Marco ja que sempre s’agraeix la veu dels veïns per aclarir idees i dubtes. Afirma que el GMD és favorable 
als instituts-escola, prioritzant la seva implantació sobre tot en els barris on l’absentisme escolar i la 
sociologia en recomanen l’existència. La previsió pels propers anys és d’un descens de la natalitat, cosa 
que provocarà una baixada en el nombre de demanda de places i que afectarà als centres ja existents. Al 
Districte de les Corts hi ha, a més, la circumstància especial que l’Escola Ausiàs March es traslladarà a un 
nou edifici que estarà situat al carrer Numància amb Anglesola per tal de procedir a l’ampliació d’una 
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segona línia, malgrat tot el que es va debatre i aprovar en el plenari extraordinari el passat mes d’abril. Els 
equipaments cal pensar-los, projectar-los i executar-los amb una visió de conjunt i no de manera 
fragmentada i sense interconnexions entre ells: la visió global és important per avaluar correctament 
mancances, necessitats i accions a emprendre; també considera que els equipaments no han de ser rígids 
sinó adaptables a les noves realitats que van sortint, i que l’institut escola representa una oportunitat per 
evitar que si es compleixen les previsions demogràfiques, hi hagin aules buides a educació primària i bolets 
a instituts. La millora dels sistemes de coordinació és un repte que cal afrontar i posar al dia en el menor 
temps possible. Atenent al pensament favorable vers aquesta posició que assegura que els han transmès 
l’AMPA de l’escola, anuncia que votaran a favor de la proposta. 

  
El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero per part del PSC qui, després de la transacció que 
s’ha realitzat, anuncia que votaran a favor perquè troba interessant la possibilitat de tenir un projecte de 
continuïtat entre l’escola de primària, la secundària i també el batxillerat. D’altra banda, considera 
imprescindible que es pugui millorar la gestió de coordinació entre els equips directius de primària i 
secundària, perquè aquest és un pas molt important per a les famílies, per a l’alumnat i per als equips 
docents. Respecte a la intervenció del senyor Gian-Lluís Ribechini del 125 aniversari de l’escola, el 
conseller explica que una de les seves responsabilitats és la memòria històrica i, per tant li pren la paraula i 
es compromet a fer dins de la taula de memòria històrica algun projecte que posi en valor la història 
d’aquesta primera escola que va estar ubicada en aquest terreny que va ser una cessió per part de la 
família, de Dolors Masferrer que també incloïa la cessió d’aquests terrenys per posar-hi la seu del Districte 
de les Corts, i amb la condició que, hi hagués sempre un equipament educatiu. 

 
El president dona la paraula a la consellera de BComú, la senyora Laura Cañadas. 
 
La consellera Laura Cañadas s’afegeix als agraïments de la resta de consellers per les intervencions del 
públic i es mostra totalment disposats com a equip de govern a donar suport a la celebració d’aquest 125 
aniversari. Respecte a la proposició, afirma que la taula de negociació està oberta. Assenyala que s’ha anat 
parlant d’aquest assumpte, però que el que realment compta és el que es tracta en les taules on hi ha 
representació del Consorci, dels grups de l’oposició i del govern del Districte. Votaran a favor de la 
proposició, que agraeix que arribi en aquest format perquè permet veure quines són les voluntats dels grups 
i perquè, si al final aquest projecte s’acaba tirant endavant, i aquesta és la voluntat del govern, serà un 
projecte que tingui continuïtat i ara mateix, estan immersos en tot el projecte de creació de la nova escola i 
en el lloc que pertoca. Apunta que l’actual equip de govern, està immers en tot el projecte de creació de la 
nova escola en el lloc que pertoca. Aclareix que no passen per alt tot el que es va dir en el Consell Plenari 
extraordinari, que molts dels presents formen part del Consorci d’Educació de Barcelona i que si a la resta 
de consellers no els hi agraden les decisions que s’estan prenent, que revisin quines són les decisions que 
pren el seu partit en altres administracions. 

 
El president cedeix el torn al conseller Jordi Castellana d’ERC per concloure. 
 
El conseller Jordi Castellana agraeix les intervencions del públic. Declara que s’afegeix a la sol·licitud de la 
continuïtat del grup de P3 a l’Escola Ausiàs March i que impulsarà la sol·licitud del cronograma d’aquest 
projecte i, evidentment, la celebració del 125 aniversari de l’escola. També agraeix el suport que ha rebut la 
proposta per part del GMD i dels grups de govern. Respecte a la intervenció de Cs, reclama que no han 
presentat cap argument pedagògic per votar en contra de la proposició i que es més important per a ells una 
frase d’una proposició en la que el conseller assegura que també es demanava que es tirés endavant un 
projecte d’institut escola a les Corts, amb dues seus, que la pedagogia. Afirma que hi ha un punt al final de 
la proposició que deia que tots aquests acords quedaven sotmesos al diàleg i consens necessari amb la 
comunitat educativa del Districte. Per aquest motiu, ERC fa propostes però sempre sotmetent-les al consens 
i al debat amb tothom. Aprofita per llançar també la idea, de que aquest projecte institut-escola reculli el nom 
d’Ausiàs March per honorar la memòria i per donar-li al passat també un projecte de futur. 

 
El president, Francisco Sierra, conclou que, amb el vot a favor dels grups del PSC, BComú, GMD i ERC, el 
vot en contra de Cs i l’abstenció de la CUP i PP, queda aprovada la proposició del grup d’ERC amb la 
transacció següent: “El Districte de les Corts es compromet a proposar en el marc del Consorci de 
Barcelona i conjuntament amb tots els agents que formen part de la Comunitat Educativa del Districte la 
creació un projecte d’institut-escola aprofitant els equipaments educatius de l’Escola Ausiàs March i el futur 
equipament al solar del carrer Anglesola amb Numància. Així mateix, per als altres centres educatius 
públics, s’aplicaran els mecanismes pertinents per tal de millorar els sistemes de coordinació entre els 
equips directius de les escoles i els instituts públics del Districte amb l’objectiu de garantir les millors 
condicions per al pas de primària a secundària per a l’alumnat del Districte”. 
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b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

El president dona la paraula al conseller Antoni Coll de BComú. 

1.- BComú: Instar el govern de l’Estat a derogar les modificacions de la llei 
d’arrendaments urbans de 2013 que són clarament restrictives pels drets dels arrendataris 
i recuperar, així, els contractes de 5 anys en lloc de 3.  
Instar el govern de l’Estat a limitar les pujades de preu entre contracte i contracte de 
lloguer d’acord amb els preus de referència de la zona, a l’estat de l’habitatge, a la inversió 
feta i característiques de l’indret on s’ubica l’habitatge. 
Instar el govern de l’Estat a eliminar els privilegis fiscals dels fons d’inversió i SOCIMI 
(Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària) o vincular-los a la promoció del 
lloguer assequible, de tal manera que es posi fre a les inversions especulatives que 
expulsen veïnes i veïns dels seus barris. 
Instar el govern de la Generalitat a introduir l’índex de preus de referència en la futura llei 
d’arrendaments urbans catalana que té previst presentar a partir de setembre. 
Instar que la Generalitat faci servir aquest índex com a eina que permeti limitar els preus 
dels lloguers i no només com a instrument de transparència. 
Instar la Generalitat que l’esforç de les famílies per a pagar el lloguer s’inclogui com a un 
indicador indispensable vinculat a l’índex, de tal manera que es puguin articular polítiques 
d’habitatge encaminades a regular els preus del lloguer, tenint en compte els ingressos 
familiars. 
 

El conseller Antoni Coll llegeix literalment la proposta del seu grup. 
 

 
A continuació el president dona la paraula al conseller Marc Faustino de la CUP que inicia el torn de 
posicionament dels grups. 
 
El conseller Marc Faustino anuncia que, en consonància a un balanç demanat decebedor, votaran en contra 
perquè creu que instar a un estat del que segons el conseller, marxarem a l’octubre no té sentit. D’altra 
banda, diu que en habitatge són més importants les accions i els moviments populars i el dia a dia de 
moviments com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca o el recent arribat Sindicat de Llogaters i 

Llogateres. 
 
El president atorga el torn de paraula al conseller Jordi Castellana d’ERC. 
 
El conseller Jordi Castellana avança que s’abstindran a la proposició ja que estan d’acord amb el contingut, 
però que també consideren que falten més coses. De fet han presentat esmenes en el sentit que la 
proposició també obligués a alguna cosa a l’Ajuntament, però no s’han recollit. Aporta com a dada que la 
població de Catalunya és d’uns 7.500.000 de persones, 1.600.000 persones de Barcelona. La Generalitat 
ha aconseguit dels bancs gairebé 4.000 habitatges i l’Ajuntament 250 segons dades publicades als mitjans 
de comunicació. Això vol dir que, a Catalunya, s’han aconseguit dels bancs cinc habitatges per cada 10.000 
habitants, i a Barcelona, de l’Ajuntament només un per cada 10.000 habitants. Per tot això, recrimina al 
govern que insti a altres administracions en lloc d’assumir que fa 38 anys que ICV ha dut les polítiques 
d’habitatge a l’Ajuntament excepte els últims quatre anys en els quals, CiU va vendre habitatges del parc 
públic mitjançant sistemes de propietarització, en lloc de fomentar el lloguer. Això va provocar un problema 
d’oferta i demanda ja que no hi havia oferta pública i l’excés de demanda va fer que pugessin els preus de 
l’habitatge. Demana que s’augmenti aquest parc públic d’habitatge:  de fet, un 20% dels habitatges que es 
construeixen en sòl públic no són destinats a augmentar el parc públic de lloguer sinó que són cedits a 
entitats privades. Recorda que a l’expositiu es parlava del cens d’habitatges buits i, per això, una de les 
esmenes que van presentar és que es faci aquest cens d’habitatges buits al Districte de les Corts en els 
propers tres mesos, tal i com insta BComú en la proposta a la Generalitat de Catalunya. També van 
demanar definir les zones de tanteig i retracte aprovat a l’Ajuntament de Barcelona, per poder exercir aquest 
dret en els casos en que pressupostàriament fos possible, i així augmentar el parc públic d’habitatge tampoc 
acceptat en aquesta proposició.  Respecte al que el govern del Districte ha comentat alguna vegada que 
tenen limitades les competències en l’àmbit d’habitatge, reflexiona que la Generalitat de Catalunya també té 
algunes competències limitades i que la LAU és competència del govern de l’estat. En aquest aspecte, la 
Generalitat de Catalunya té molta experiència en proposar noves lleis i que quan arriben al Tribunal 
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Constitucional i les tomba. Van demanar que del superàvit de cent milions d’euros, l’Ajuntament en destinés 
uns seixanta a construcció d’habitatge públic, i tampoc es va acceptar. Segons el conseller, la conseqüència 
va ser que la mesura del Pla d’Habitatge del govern, es va pactar amb GMD i Cs, en lloc de pactar-la amb el 
grups polítics d’esquerra. Per acabar i respecte al tema de l’índex, aprofita per dir que també volien 
presentar esmenes perquè aquest índex sigui útil que incentivi la contenció, i amb consens amb totes les 
entitats i tots els agents implicats. 

 
El president dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral del PP. 
 
EL conseller Xavier Cañigueral confirma que actualment hi ha un increment del preu del lloguer explicat, per 
una expansió de la demanda i per la rigidesa de l’oferta. L’augment de la demanda es deu a la sortida de la 
crisi, ja que hi ha més activitat econòmica, més ocupació i per tant més gent que té capacitat per a buscar 
un pis de lloguer. També hi ha molta gent que prefereix llogar abans que comprar un pis perquè no volen 
hipotecar-se i tindre aquesta llosa financera, i també perquè Barcelona està de moda, i venen a viure molts 
professionals, inversors, investigadors i estudiants. Respecte a la rigidesa en l’oferta explica que no s’ha 
incrementat de la mateixa manera els habitatges de lloguer, sobretot els públic, i també la inseguretat 
jurídica: molts propietaris tenen por que, aquest índex de referència acabi de ser un índex obligatori amb 
capacitat reguladora i sancionadora. Tot això està portant un augment de preus que comporta situacions 
que els preocupen, com els casos de persones que han de marxar de casa perquè el nou lloguer exigit per 
renovar-los el contracte és massa alt, o com els col·lectius amb dificultats (aturats, pensionistes o joves) per 
accedir a un habitatge. Reclama que davant d’aquesta situació s’han de prendre mesures i no intentar fer 
partícips als grups polítics de la seva demagògia amb aquest assumpte. El govern parla de vegades 
d’especulació immobiliària però que, en canvi, a la proposició no han exposat els perfils de la tipologia del 
propietari de pisos de lloguer. Assegura que no ho han fet perquè saben que la gran majoria de propietaris 
són particulars que tenen tot el dret del món a posar els seus pisos a lloguer i treure un benefici just. També 
està en contra de la proposta perquè creu que els demanen que donin suport a mesures equivocades, no 
només pel potencial conflicte de competències, sinó perquè són mesures intervencionistes que suposen un 
atac a la propietat privada i que crea l’efecte contrari del que persegueixen: si posen o regulen el preu a la 
baixa, continuarà augmentant la demanda, però l’oferta baixarà perquè l’estan desincentivant, i a més 
augmentarà la inseguretat jurídica. També està en contra de la proposició perquè els demanen avalar que 
puguin al·ludir la seva responsabilitat: a la proposició fan menció a que les competències municipals són 
limitades i el conseller respon que no sap si són limitades, però que té clar que són importants, 
transcendentals i que no les han complert. Acusa al govern de presentar un Pla d’Habitatge tard, sense 
concreció, i amb una inversió anual d’un 30% inferior a la inversió a l’anterior Pla d’Habitatge. Mentrestant, a 
Barcelona ja són 75 solars municipals buits que es podrien destinar per a habitatge de lloguer social, i 400 
habitatges buits pels que s’ha de pagar seguretat privada perquè no hi entrin els okupes. Per últim es queixa 
de que el govern no ha donat recolzament als propietaris. Per tot això, anuncia que votaran en contra de la 
proposta. 

 
El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina per part de Cs. 
 
La consellera Sonia Reina diu, literalment: “Gràcies regidor. Yo no sé cómo decírselo, cada día se parecen 
ustedes más al gobierno de la Generalitat, es decir, unos se encuentran una excusa siempre de que la 
culpa es de otro, que es de Madrid, y además precisamente el conseller Castellana ha hecho honor a esa 
culpa del Tribunal Constitucional cuando se hacen leyes que no tienen competencias; y ustedes han 
encontrado en el turismo y esa supuesta especulación en el culpable de todos los males. Pues no, vamos a 
ver. No se rían señores del grupo demócrata porque si los escolares catalanes no tienen libros de texto 
gratuitos es porque ustedes, JxS, ERC y la CUP, votó que no a la proposición de Cs, o sea que la culpa no 
es de Madrid. En fin, llevan ustedes dos años de mandato y en esos dos años no han hecho absolutamente 
nada, y nos traen ahora una proposición con contenido de Declaración Institucional para hacer una cortina 
de humo y tapar la ineficacia y la ineficiencia que están haciendo ustedes en el tema de la vivienda social en 
su gobierno. Instar a la Generalitat, instar al gobierno de España de competencias que no son de ustedes 
para justificar lo que no han hecho. Nos ponen en el expositivo. Es que les voy a poner unos ejemplos 
porque claro, no sale nadie en la proposición, pero nos ponen en el expositivo. ¿Qué han hecho ustedes? 
La creación de los servicios UCER; UCER es un tema que un día trataremos, de cómo se ha creado, de 
quién lo forma y de cómo se financia ese servicio. La movilización del parque privado con el censo de 
viviendas vacías: ¿qué han hecho ustedes con el censo de viviendas vacías? Nada, a no ser que se lo 
hayan facilitado a la CUP para que hagan sus ocupaciones de turno. La implementación de cláusulas 
antigentrificación: ¿tienen ustedes algún problema con la gent gran?, ¿vamos a expulsar a la gent gran? 
Bueno, treballem, treballem..., no, lo digo porque además uno de sus anuncios de hoy ha sido que las 
subvenciones en lloguer será para la gente menor de 35 años, por lo tanto, no van ustedes a ayudar a 
subvencionar los alquileres para la gent gran. El incremento del parque público de vivienda, prevén que no 
es una medida que van a hacer, sino que la preverán, de 8.854 hasta el 2025; ¿y mientras tanto?, o sea no 
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llegamos ni siquiera al 15% que tiene la media de las ciudades europeas. Y luego nos dice: pla del dret a 
l’habitatge més d’un 77% del pla anterior; tampoco concretamos cuál era el presupuesto del anterior para 
subirlo un 77% más como si fuera un gran incremento. En definitiva, en vivienda social no hacen ustedes 
nada, absolutamente nada, y reconózcanlo, o sea nos vienen con esta modificación para qué, para tapar 
precisamente su ineficacia. Nuestro voto va a ser, a pesar de todo, abstención.” 

 
El president dona la paraula a la consellera Lídia Gállego del GMD. 
 
La consellera Lidia Gallego declara que centrarà la seva exposició en la proposició. Diu que segons el 
govern seguim estant igual que fa dos anys, en situació d’emergència habitacional. No obstant això, la 
diferència és que ara tenen com a eina per solucionar-ho un Pla d’Habitatge que, tot i no ser seu, el seu 
grup va votar a favor en el seu dia i ara toca executar-lo. Hi ha dèficit estructural d’habitatges de titularitat 
pública de protecció oficial i de lloguer assequible. Si és estructural vol dir que aquest problema ve de lluny: 
32 anys en que la política d’habitatge ha estat insuficient; 32 anys de govern d’ICV amb el PSC, només 4 de 
CiU i ara que hi ha BComú. Explica que en aquests dos anys han augmentat els preus del lloguer, han 
augmentat els desnonaments i han augmentat els pisos de lloguer turístic i de queixes relacionades amb 
aquests allotjaments. Afirma que la proposició menysprea la tasca que es fa des del govern de Catalunya: la 
Llei pel dret de l’habitatge, els protocols amb el Departament de Justícia en matèria de desnonaments, 
l’esborrany de la nova llei d’arrendaments catalana, l’elaboració dels índexs de referència de lloguer, i altres. 
Amb això estan eludint la responsabilitat municipal vers administracions públiques superiors. Acusa al 
govern d’aprofitar-se de la sensibilitat social per diluir la seva responsabilitat. Les competències en matèria 
d’arrendaments urbans són molt acotades, això no és una novetat d’ara perquè la facin servir d’excusa. El 
govern esta construint els habitatges que en el mandat anterior van quedar a punt i amb finançament. 
Demana al govern que facin servir l’eina que tenen per afrontar la situació. Per acabar, anuncia que votaran 
en contra de la proposta perquè la considera una manipulació.  

 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Carlos Hornero del PSC. 
 
El conseller Carlos Hornero indica que s’ha de tenir present les competències que té cada administració. 
L’Ajuntament de Barcelona té la part d’urbanisme; la Generalitat de Catalunya té les responsabilitats i les 
competències sobre habitatge, i el govern central la llei d’arrendaments urbans i la llei del sòl. El problema 
de l’habitatge a Barcelona no té solucions màgiques: ha de ser la suma de diversos factors i diverses línies 
de treball. El govern municipal està portant a terme un conjunt d’actuacions orientades a poder garantir el 
dret a l’habitatge: la captació d’habitatges buides per posar-les a disposició de la bossa de lloguer, finançant 
una part important de la seva rehabilitació; inspeccions d’allotjaments turístics il·legals perquè es puguin 
reconduir vers el lloguer, o la promoció d’habitatges de lloguer en terrenys aconseguits mitjançant la 
planificació urbanística com es va realitzar al període 2000-2010. El govern del PP va introduir canvis a la 
llei d’arrendaments urbans del 2013, on la durada estàndard d’un contracte va passar de cinc anys a tres 
anys. Aquest fet clarament afegeix clares incerteses a les famílies que a l’hora de renovar el contracte de 
lloguer, en un escenari amb preus a l’alça, viuen amb angoixa aquesta situació. És necessari fixar un marc 
legislatiu que ajudi a garantir uns preus de lloguer assumibles i, aquest marc, és competència fonamental de 
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, l’Ajuntament ha de fer el que ja està fent:  una política 
de sòl per a habitatge assequible en la línia de l’època 2000-2010; articular mecanismes per afrontar un 
major ritme en la promoció d’habitatge de lloguer mitjançant el patronat, o bonificar mitjançant els impostos 
municipals aquells propietaris que optin per uns preus de lloguer raonables per sota dels indicadors públics. 
Per acabar, anuncia que votaran a favor de la proposta. 

 
El president dona pas al torn de replica del conseller Antoni Coll de BComú. 
 
El conseller Antoni Coll reconeix que no li sorprenen els posicionaments que han exposat els diferents 
grups. Si que li ha sorprès, el vot en contra de la CUP i l’argumentació que han donat. Aclareix que el que 
proposen no és una fugida endavant, sinó és demanar ajuda en la política d’habitatge que estan fent. 
Assegura que feia molts anys que des d’un Ajuntament no es feia la política d’habitatge que s’està fent en 
aquests moments per garantir el dret dels veïns a tenir un lloguer assequible en els diferents barris de la 
ciutat. Demana ajuda de la legislació perquè l’Ajuntament no pot legislar, i consideren que legislant és com 
es pot regular el mercat del lloguer. Aquesta legislació només la pot fer o la Generalitat de Catalunya o 
l’Estat. Recrimina que alguns grups no tenen com a prioritat com ells, el fet de recolzar als veïns per intentar 
evitar el perill de ser expulsats dels seus barris i, aquest fenomen es diu gentrificació. Per últim, es dirigeix 
als grups per assenyalar que li sembla molt bé que els apretin, però també que els ajudin en el lloc on 
poden fer-ho. 
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El president informa que, amb els vots en contra de la CUP, el GMD i el PP; els vots a favor del PSC i 
BComú i les abstencions d’ERC i Cs queda rebutjada la proposició amb contingut de declaració institucional 
de BComú següent: 1.- BComú: Instar el govern de l’Estat a derogar les modificacions de la llei 
d’arrendaments urbans de 2013 que són clarament restrictives pels drets dels arrendataris i recuperar, així, 
els contractes de 5 anys en lloc de 3. Instar el govern de l’Estat a limitar les pujades de preu entre contracte 
i contracte de lloguer d’acord amb els preus de referència de la zona, a l’estat de l’habitatge, a la inversió 
feta i característiques de l’indret on s’ubica l’habitatge. Instar el Govern de l’Estat a eliminar els privilegis 
fiscals dels fons d’inversió i SOCIMI (Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària) o vincular-los a 
la promoció del lloguer assequible, de tal manera que es posi fre a les inversions especulatives que 
expulsen veïnes i veïns dels seus barris. Instar el Govern de la Generalitat a introduir l’índex de preus de 
referència en la futura llei d’arrendaments urbans catalana, que té previst presentar a partir de setembre. 
Instar que la Generalitat faci servir aquest índex com a eina que permeti limitar els preus dels lloguers i no 
només com a instrument de transparència. Instar la Generalitat que l’esforç de les famílies per a pagar el 
lloguer s’inclogui com a un indicador indispensable vinculat a l’índex, de tal manera que es puguin articular 
polítiques d’habitatge encaminades a regular els preus del lloguer, tenint en compte els ingressos familiars. 
 

 
c) Precs 

 
1.-GMD: Que el govern municipal informi, en aquest mateix consell plenari, del nombre de 
famílies de les Corts que està previst que paguin més de 290 euros al mes el proper curs 
2017-2018 i que aturi la pujada de preus a les escoles bressol municipals per tal que, al 
curs 2017-2018, cap família de les Corts hagi de pagar més de 290 euros mensuals. 

 
El president, Francisco Sierra, dona pas al primer prec, del GMD, que exposa el conseller Cristian Sais. 
 
El conseller Cristian Sais explica que, atès que el govern ha anunciat la introducció d’un nou sistema de 
tarifació social al servei de les escoles bressol municipals de Barcelona que pot comportar un increment en 
el preu fins a 395 € i atès que s’han acabat ja les matriculacions pel curs 2017-2018 formula el prec 
següent: “Que el govern municipal informi, en aquest mateix consell plenari, del nombre de famílies de les 
Corts que està previst que paguin més de 290 euros al mes el proper curs 2017-2018 i, que aturi la pujada 
de preus a les Escoles Bressol Municipals per tal que, al curs 2017-2018, cap família de les Corts hagi de 
pagar més de 290 euros mensuals”.  
 
El president dona la paraula a la consellera Laura Cañadas de BComú per respondre. 
 
La consellera Laura Cañadas anuncia que rebutgen el prec perquè ara mateix ja està tot el procés de 
tancament d’inscripcions, però que fins al mes de juliol no es procedirà al tancament de matrícules de la 
preinscripció. Afegeix que també faltarà la informació de l’Agència Tributària per poder quadrar les dades i 
revisar, a través de la renda, quines són les tarifacions i quin és l’import que hauria de pagar cada una de 
les famílies. Apunta que la voluntat de la tarifació social és per garantir l’accés a les Escoles Bressol 
Municipals de les llars amb rendes més baixes, i així incrementar la progressivitat del sistema. 

 
El president dona la paraula, un altre cop, al conseller Cristian Sais del GMD. 
 
El conseller Cristian Saiz lamenta que no disposin de les dades, però lamenta més encara que li hagin 
rebutjat el prec. Suposa que hauran fet el càlcul de a partir de quina renda, les famílies hauran de pagar 
més dels 290 €. Explica com a exemple, que una família en la qual els dos treballin i que ingressin 1.300 € 
mensuals cadascun amb 2, 3 o 4 infants, implicarà que hagin de pagar de 40 a 50 € més al mes. Resumeix 
que aquesta família pagaven 290 € i passaran a pagar aquests 300 € i escaig.  Els pregunta si han valorat 
objectivament el cost que suposa aquest augment. Moltes vegades parlen de les polítiques socials i del 
superàvit, però el conseller té la sensació de que només tenen un afany recaptatori en totes les mesures 

que prenen, i que volen seguir incrementar aquest superàvit que tant criticaven. 
 
Per tancar el prec, el president dona de nou la paraula a la consellera Laura Cañadas de BComú. 
 
La consellera Laura Cañadas respon que es va fer la valoració comptant amb que no hi hagués un 
increment recaptatori per part de l’Ajuntament. Explica que l’objectiu era redistribuir el pagament de les 
famílies. Tenint en compte l’exemple que ha comentat el conseller Cristian Saiz, la consellera explica que 
aquesta família pagarien més de 290 € si els seus ingressos passessin de 43.000€. . Afegeix que si fos el 
cas que aquesta família tingués dos infants a la escola bressol, entrarien en el tram anterior.  
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2.-GMD: Que el govern del Districte de les Corts realitzi una inspecció de les zones 
d’aparcament no regulat dels barris de Sant Ramon i Pedralbes i dugui a terme les 
actuacions que corresponguin per garantir l’aplicació de la normativa municipal, la retirada 
de vehicles abandonats i facilitar, així, que els residents puguin disposar de places 
d’aparcament, informant del resultat de les actuacions, així com de la viabilitat d’implantar 
l’Àrea Verda, al proper Consell Plenari del mes d’octubre de 2017.  

 
El president dona la paraula al conseller Matías Ramón, del GMD, per a exposar el següent prec.   
 
El conseller Matías Ramon diu que el prec tracta sobre l’estacionament a la zona de Sant Ramon i 
Pedralbes i que, en moltes ocasions, troben molts vehicles abandonats. A més, reclama que els veïns de la 
zona no poden gaudir com a moltes altres zones de Barcelona, de l’àrea verda. Per això demana que el 
govern del Districte de les Corts realitzi una inspecció de les zones d’aparcament no regulat dels barris de 
Sant Ramon i Pedralbes, i realitzi les actuacions que corresponguin per garantir l’aplicació de la normativa 
municipal de retirada de vehicles abandonats per facilitar així que els residents puguin disposar de places 
d’aparcament informant dels resultats de les actuacions als veïns. 

 
El president atorga el torn de paraula al conseller Antoni Coll, de BComú. 
 
El conseller Antoni Coll respon que accepten el prec amb l’aclariment que la tasca que demana ja la fan 
regularment ja sigui per la Guàrdia Urbana, que controla de manera periòdica l’abandonament de vehicles a 
la via pública, o pel Departament de Mobilitat i BSM, per actualitzar i adequar la situació de les diferents 
àrees verdes d’aparcament en els diferents barris i en el districte. Remarca que en el present mandat s’ha 
ampliat la zona verda a Pedralbes. En l’actualitat, estan estudiant quins han estat els resultats i informa que 
en un temps podran tenir els indicadors: en el cas de Sant Ramon, ja existeix una part de zona verda. Per 
últim revela que l’espai que podrien estudiar amb BSM per posar-hi més zona verda seria el perímetre 
marcat pel carrer Pintor Ribalta, l’avinguda de Xile i el carrer de Pisuerga. 
 
El president dona de nou la paraula al conseller Matías Ramon, del GMD. 
 
El conseller Matías Ramon no sap quin és el criteri a l’hora de verificar. Per part seva també fa la tasca de 
verificar els vehicles abandonats, i assegura que n’hi ha alguns que fa anys que estan aparcats al carrer: 
com el cas d’un Audi A6 de la primera generació que porta un mes abonyegat i amb una roda punxada al 
carrer Arístides Maillol davant del miniestadi i el veu cada dia. Pregunta quin criteri tenen de verificació per 
no haver retirat un cotxe abonyegat amb una llanta punxada. També està passant a la zona del carrer 
Arístides Maillol i el carrer Gregorio Marañón. No dubta de la feina de la Guàrdia Urbana, però li sorprèn que 
no actuïn en aquest sentit. Fa molt de temps que els veïns es queixen perquè no poden gaudir de la zona 
verda com a la resta de barris. Demana que es treballi més al respecte, perquè hi ha una demanda que ve 
de molt enrere i perquè els veïns porten molt de temps sospitant que quan hi ha partit del Futbol Club 
Barcelona hi ha moviments estranys amb l’aparcament. Per últim, sol·licita que se’ls doni una resposta 
concisa a aquest prec amb les actuacions concretes que s’han fet al respecte. 

  
El president, Francisco Sierra, dona la paraula per tancar el prec al conseller Antoni Coll, de BComú. 
 
El conseller Antoni Coll diu que posarà la matrícula a l’informe perquè el conseller vegi que és concisa i 
clara, i es compromet a demanar a la Guàrdia Urbana un informe dels vehicles que troben abandonats a la 
via pública, que no són tants com diu el conseller Matías Ramón. Respecte al tema de l’àrea verda, encara 
s’ha d’estudiar en quins espais es pot augmentar i en quins no es pot: el tros de Sant Ramon al qual es fa 
referència en el prec, afirma que ja és tota de zona verda menys el perímetre que ha esmenat anteriorment.  
 

 
3.-Cs: Que el govern del Districte endegui una campanya per a un millor compliment de 
l’ordenança de civisme per tal d’eradicar comportaments incívics als espais públics i 
carrers del nostre districte, per tal d’evitar la degradació d’aquest espai públic i mobiliari 
urbà tot evitant grafits, pintades, brutícia i deixalles incontrolades, per tal d’evitar la pràctica 
del botellón a l’espai públic, i que es garanteixi més presència tant de Guàrdia Urbana com 
d’agents de civisme a les zones més afectades amb l’objectiu de garantir la bona 
convivència i el descans dels veïns a les zones més afectades per aquestes 
problemàtiques al nostre districte. 

 
El president dona pas al tercer prec, que el formula el conseller Pau Guix, de Cs. 
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El conseller Pau Guix llegeix el prec que presenta i afegeix que especialment els molesta veure les pintades 
que embruten l’espai públic i que costa diners treure. Assegura que es va fer un esforç a fer grafits 
controlats a les persianes de l’eix comercial, i que als pocs dies van pintar-hi a sobre. Per últim, insisteix que 
tampoc els agrada veure pintades de grups polítics i les joventuts de grups polítics en el mobiliari públic com 
les del grup Arran Les Corts o el mateix conseller Marc Faustino en una cabina també “enganxat”, i li 
comenta que després li donarà (unes fotos) perquè tingui un recordatori de la seva activitat política a les 
parets del Districte. 

  
El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero del PSC per respondre al prec. 
 
El conseller Carlos Hornero explica que el compliment de l’ordenança de civisme és una de les prioritats de 
la Guàrdia Urbana. Les sancions de les conductes que es preveuen en aquesta ordenança formen part 
principal de l’activitat de totes les patrulles del cos de la Guàrdia Urbana. Des de l’1 de gener fins ara, al 
districte de les Corts s’han imposat 327 denúncies per incompliment d’aquesta ordenança. Anuncia que a 
l’estiu de 2017 el districte de les Corts comptarà amb un reforç de dos agents cívics en horari de tarda, que 
prestaran els seus serveis als espais públics (jardins, places) per identificar conductes incíviques. També 
està en marxa des de l’1 de gener de 2017 la campanya de sensibilització ciutadana per la millora de la 
neteja dels carrers i les places de la ciutat, amb informadors al carrer per identificar i corregir les males 
pràctiques d’una part de la ciutadania i d’alguns comerciants en relació a la neteja de l’espai públic. 
D’aquesta manera podran sensibilitzar sobre la necessitat de col·laborar en el manteniment de la neteja en 
aquest espai. Aquesta campanya també té accions puntuals mensuals que al mes de juliol incidirà sobre la 

recollida de residus en el comerç. 
 
El president, Francisco Sierra, dona de nou la paraula al conseller Pau Guix, de Cs. 
 
El conseller Pau Guix, en primer lloc, diu al conseller Marc Faustino que després parlaran i, en segon lloc, 
es dirigeix al conseller Carlos Hormero i li diu, literalment: “Gracias por la información, señor Hornero, lo que 
no sé si ha dicho es su posicionamiento, ¿que acepta el ruego? Le agradezco la aceptación del ruego y 
esperemos evitar estos, bueno, estas situaciones de incivismo, de suciedad, de grafitismo, de pintadas y de 
cartelería incontrolada. Y bien, decir que es un cambio de actitud de este gobierno respecto a la época 
inicial del gobierno, cuando estaba sólo BComú.”  

 
 

4.-ERC: El Districte de les Corts es compromet a mantenir el màxim nombre permès dels 
habitatges de la Colònia Castells situats al passatge de Piera segons la regulació i 
legislació urbanística vigent com a recurs de patrimoni històric i memorialista del passat 
obrer de les Corts. 

 
El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, d’ERC, per presentar el prec. 
 
El conseller Jordi Castellana formula el prec pel manteniment del patrimoni obrer i “memorialístic” del 
passatge Piera de la Colònia Castells.  Indica que, quan es parla de la memòria històrica a tota la ciutat en 
forma de patrimoni, se sol pensar en grans palaus, grans indústries, o en grans obres que, de fet, 
rememoren el lloc on vivia una minoria de la població, ja que la majoria de la població sempre ha viscut en 
llocs humils. De l’època romana l’únic que queda a la ciutat són algunes columnes del temple d’August; de 
l’edat mitjana, els grans palaus gòtics, i de l’edat moderna, les obres de Gaudí i d’altres autors en 
consonància. Ara bé: la memòria popular sempre costa molt més de recordar, perquè, segurament, 
artísticament o arquitectònicament no té gran valor. Afirma que aquesta memòria arquitectònica popular si 
que té valor, perquè és on hi van viure, on van treballar, i on van deixar-se la vida la majoria dels nostres 
avantpassats. A les Corts hi ha un record del passat industrial de les més de dues-centes fàbriques que hi 
havia hagut, amb Cristalleries Planell, amb Ceràmiques Vicens o amb la fàbrica Benet Campabadal. Però el 
que no hi ha és un lloc on rememorar el passat obrer del districte de les Corts. Per tot l’anterior, argumenta 
que presenten aquesta iniciativa. 

 
El president dona la paraula per respondre al conseller Antoni Coll, de BComú. 
 
El conseller Antoni Coll anuncia que accepten el prec. Recorda que la memòria històrica també és una de 
les prioritats que han exposat en multitud d’oportunitats. Volen treballar perquè el projecte d’urbanització 
definitiva de la zona verda de la Colònia Castells conservi els vestigis de la colònia obrera. Avança que han 
demanat a ecologia urbana i a patrimoni, que facin un informe per veure el plantejament de com i quant 
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vestigi es pot conservar i que el seu grup vol que sigui el màxim possible.  Informa que aquest és un dels 
temes que posaran sobre la taula en el procés participatiu que s’iniciarà en l’últim trimestre de 2017. 
 
El president dona de nou el torn al conseller Jordi Castellana per replicar. 
 
El conseller Jordi Castellana agraeix l’acceptació del prec. Notifica que seguiran amb atenció tots aquests 
moviments, i ofereix la seva col·laboració per a qualsevol qüestió al respecte. 

 
 
5.-ERC: El Govern de les Corts es compromet a fer accessible setmanalment tota l’agenda 
pública de tots els membres del govern del Districte a tots els veïns i veïnes de les Corts a 
la pàgina web del Districte. Així mateix, s’enviarà amb la mateixa regularitat aquesta 
agenda a tots els grups municipals amb representació al Consell del Districte. 

 
El president dona la paraula, un altre cop, al conseller Jordi Castellana d’ERC que presenta també el cinquè 
prec. 
 
El conseller Jordi Castellana informa que aquest prec ja ha estat transaccionat amb el govern i demana al 
govern el compromís que es publiqui amb anterioritat i de manera accessible els actes on hi hagi prevista 
presència de membres del govern en la seva funció de representació institucional. Argumenta que 
presenten aquest prec perquè, en alguna ocasió, han vist com el govern sencer assistia a alguna mostra de 
comerç i no s’havia anunciat l’hora que hi anirien, i en cita alguns exemples: la presentació a les Corts de la 
Xarxa Sense Gravetat, en la qual col·labora el grup CHM, i de la qual es van assabentar a posteriori també 
de l’assistència de membres del govern; la jornada col·laborativa Universitat Ciutat, que coorganitzen 
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona, on també van assistir membres del govern amb una 
participació molt activa... Demana, per tant, que quan el govern assisteixi a llocs en representació 
institucional, s’informi d’aquesta presència per també poder assistir-hi i participar conjuntament en actes 

d’entitats i d’interès general dels tres barris del districte de les Corts. 
 
En aquest moment, el president cedeix la paraula al senyor Joan Hernández, que ha demanat intervenir en 
aquest punt.  
 
El senyor Joan Hernández sol·licita que aquesta informació també arribi a totes les associacions. Demana, 
també, que el Consell de Districte i l’equip de govern els informin dels actes en els qual hagin d’assistir 
aquestes associacions. Anuncia que vol presentar una demanda al Consell de Districte per llistar tots els 
assumptes dels quals volen estar informats i dels quals actualment no els hi arriba informació. Considera 
que les associacions han d’estar assabentades de certs temes per part del Districte, i no pels polítics o per 
la premsa. 
 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del PSC. 
 
El conseller Carlos Hornero afirma que accepten el prec tal com s’ha comentat, perquè ja està 
transaccionat. Comenta que li ha agradat que el conseller Jordi Castellana hagi esmentat que el govern està 
en multitud d’actes. Es compromet a informar dels actes institucionals en els quals faran presència. Explica 
al senyor Joan Hernández que, setmanalment, hi ha un enviament de l’agenda tant institucional com de 
totes les activitats que fan les diferents entitats al Districte per part del Departament de Comunicació del 
Districte de les Corts, i que qualsevol persona o associació es pot apuntar per rebre aquesta informació. 
 
El president, Francisco Sierra, dona de nou la paraula al conseller Jordi Castellana. 
 
El conseller Jordi Castellana agraeix l’acceptació i anuncia que estaran atents al compliment del prec 
perquè s’informi realment de tota l’activitat institucional del govern. 

 
 
 

6.-CUP: Que el Consell de Districte de les Corts presenti, en el marc del Consell Escolar 
Municipal del Districte de les Corts, un informe de situació dels recursos dedicats al nostre 
territori a la petita infància per part de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

 
El president anuncia que el sisè prec el formula la CUP i dona la paraula al conseller Marc Faustino. 
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El conseller Marc Faustino, en primer lloc, fa un comentari dirigit a Cs respecte a la seva capacitat per parlar 
de la CUP amb qualsevol excusa com la foto del conseller en la campanya electoral, vídeos que es pengen 
per Periscope, o sembla que tenen un cens d’habitatges de cases ocupades i que el fan servir per anar 
ocupant-les. Informa, perquè Cs estigui tranquil, que paga lloguer de casa seva i la quota d’autònoms que li 
correspon. Respecte al prec, recorda que s’ha parlat molt de l’escola pública durant l’any, però considera 
que no suficient de la situació del zero tres a les Corts: de les matriculacions, del projecte de les escoles 
bressol. Demana que el govern informi per escrit i amb el debat corresponent al Consell Escolar amb la 
comunitat educativa, de la situació del zero tres. 

 
El president dona la paraula a la consellera Laura Cañadas, de BComú. 
 
La consellera Laura Cañadas declara que accepten el prec i es compromet a presentar-ho en la primera 
reunió de la Comissió Permanent del Consell Escolar, que és qui es dedica a fer les ordres del dia del 
Consell, i a convidar l’IMEB perquè expliqui els recursos educatius que gestionen en el territori. 

 
 

7.-CUP: Que l’equip de govern del Districte de les Corts convidi, en el marc del proper 
Consell de Salut del Districte de les Corts, a “Rebel·lió Atenció Primària” perquè exposin la 
greu situació que es viuen en els nostres centres de salut, amb la presència també dels 
professionals del CAP Montnegre i del CAP les Corts. 
 

El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, de la CUP, per presentar l’últim prec. 

El conseller Marc Faustino agraeix l’acceptació del prec anterior i explica a continuació que el passat 
divendres 30 de juny, els professionals del CAP Montnegre es van concentrar davant d’aquest centre de 
salut per denunciar les retallades i la manca de reconeixement que pateixen.  Relata que més de 30 CAP 
van seguir la convocatòria mitjançant Rebel·lió Atenció Primària. Considera que en el proper Consell de 
Salut haurien de parlar amb ells dels seus problemes i de com incidir en les millores que reclamen. 
 
El president atorga el torn a la consellera Laura Cañadas, de BComú, per acceptar o rebutjar el prec. 
 
La consellera Laura Cañadas informa que accepten el prec i informa que en el Consell de Salut de Sants-
Montjuïc es va convidar Rebel·lió Atenció Primària a instàncies del govern del Districte. Assegura que es 
posaran també en contacte per veure si troben escaient assistir al Consell de Salut del Districte de les Corts. 
 
El president cedeix la paraula de nou al conseller Marc Faustino de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino agraeix l’acceptació del prec. Apunta que, a part de la gent de Rebel·lió Atenció 
Primària, també troben interessant parlar amb els equips directius del CAP Montnegre i CAP Les Corts. 
Considera que especialment s’hauria de parlar amb el CAP de Montnegre perquè l’equip ja ha votat. 
Respecte al CAP Les Corts han fet un procediment diferent en ser CAP “C”, però el CAP Montnegre, en ser 
“X”, l’equip s’ha reunit i ha votat a favor de l’adhesió a Rebel·lió Atenció Primària, igual que altres més de 
setanta que ja s’han adherit a aquesta campanya.  
 
La consellera Laura Cañadas respon que els dos centres que comenta el conseller formen part de manera 
habitual del Consell de Salut i, per tant, ja hi comptava.  
 
El president presenta el següent punt de l’ordre del dia, que és el de preguntes. En primer lloc, exposa una 
pregunta la consellera Sonia Reina, de Cs. 

 
d) Preguntes 

  
1.-Cs: ¿Qué actuaciones ha realizado el gobierno de este Distrito en relación a (ocupación 

ilegal Mejia Lequerica)?: 

- Inspección de las instalaciones sobre medidas de seguridad, medidas ignífugas, 

salidas de emergencia, accesibilidad para personas con discapacidad, etc. 

- Inspección respecto a licencias para el ejercicio de actividades, así como para la 

venta de refrescos y bebidas alcohólicas y exigencia de las mismas. 

- Comprobación de cumplimento de normativa respecto al control de la prohibición de 

consumo de bebidas alcohólicas y exhibición de las mismas a menores. 
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- Comprobación e inspección de aforo y exigencia de medidas correspondientes al 

aforo, como personal de control de acceso autorizado. 

 
La consellera Sonia Reina diu, literalment: “Gracias, presidente. Bueno, como ya es habitual y como la 
pregunta consta en la pantalla y lo podemos ver todos, espero a la respuesta del gobierno.” 
 
El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del PSC, per respondre a la pregunta. 
 
El conseller Carlos Hornero exposa que el districte, fins al moment, no havia rebut cap queixa ni denúncia 
respecte a l’ocupació del mencionat local. Per poder donar resposta a la seva pregunta, els serveis tècnics i 
la Guàrdia Urbana van planificar inspecció el passat dimarts 30 de juny; aquesta inspecció no es va poder 
portar a terme en trobar tancat el local i no trobar ningú al seu interior. Per poder donar resposta a la 
pregunta realitzada, està planificada una nova inspecció al local. Informa que aquesta ocupació ja està 
denunciada per part de la propietat, tal com han comunicat els Mossos d’Esquadra. 

El president torna a donar la paraula a la consellera Sonia Reina, de Cs. 

 
La consellera Sonia Reina diu, literalment: “Bien. Vamos a ver. Me dice que no ha sido denunciada; 
llevamos denunciando la ocupación de Mejía Lequerica yo creo que todos los vecinos desde el minuto cero 
en que se realiza la ocupación, y se ha puesto en conocimiento de este Distrito. Cosa diferente es que no 
tengan ninguna intención de hacer ningún tipo de control; es decir, si yo quiero montar un establecimiento 
en el que venda, me dedique a vender bebidas alcohólicas o refrescos, yo necesitaré una licencia del 
Ayuntamiento, y el Ayuntamiento vendrá en el minuto cero a hacerme una inspección y a comprobar si 
tengo todos los requisitos: si tengo el suelo ignífugo; si tengo el acceso para disminuidos; si tengo el aforo, 
de cuánto es; si en función del aforo que tengo que tener un control de seguridad; si además yo tengo 
acceso a, es decir, acceden menores al establecimiento, me harán que todo lo que sea alcohol esté 
escondido. Y no hay que ser un lince, en la puerta, en la puerta de Mejía Lequerica hay un cartel estupendo 
con los precios de las bebidas; tampoco hay que hacer ningún tipo de elocubración de lo que pueda pasar 
allí dentro; estamos hablando de un local en el que se hacen una serie de actividades, y lo único que 
pedimos es que se le dé el trato que se le da a todos los ciudadanos, es decir, que cuando tú quieres 
montar un establecimiento con una actividad concreta, se le requieran las licencias correspondientes por 
parte del ayuntamiento. Gracias.” 

 
El president, Francisco Sierra, atorga el torn de contrarèplica al conseller Carlos Hornero, del PSC. 

 
El conseller Carlos Hornero contesta que hi ha una certa sensibilitat sobre el tema de l’ocupació; que també 
va ser-hi quan es va produir l’ocupació de Benavent, que el govern va estar molt proper amb els veïns per 
tenir una pacificació a la zona. Més enllà d’aquest tema, que ja es va gestionar al seu moment, és molt 
diferent la situació que hi ha a Mejía Lequerica, i òbviament és molt diferent el control per part de la Guàrdia 
Urbana perquè a la zona no hi hagi incidents. Tenen al·legat habitatge; com a habitatge aquest local, està 
en procés jurídic tal com marquen les lleis. S’intenta que a la zona hagi pacificació amb aquest local, i que 
no hi hagin altercats. 

El president dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral, del PP, per plantejar la pregunta següent. 

 
 

2.-PP: Quantes places d’aparcament per a cotxes a la via pública s’han eliminat en el 
districte de les Corts en cadascun dels anys 2015, 2016 i 2017 (previst), detallant-ne el 
carrer i el motiu? 

 
El conseller Xavier Cañigueral pregunta quantes places d’aparcament per a cotxes a la via pública s’han 
eliminat dels carrers del districte en cadascun dels anys 2015, 2016 i quantes estan previstes per al 2017, 
detallant-ne el carrer i el motiu. Recorda que aquesta pregunta ja va ser efectuada per la portaveu al gener 
d’aquest mateix any, i encara ha quedat sense resposta. 

El president, Francisco Sierra, cedeix el torn per respondre al conseller Carlos Hornero, del PSC. 

 
El conseller Carlos Hornero respon que els adjuntaran l’informe de pèrdues per any i per motivació. L’any 
2015, un total de 87 places; el 2016 van ser 336 places, i el 2017, 26 places. 
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El president dona de nou la paraula al conseller Xavier Cañigueral, del PP. 

 
El conseller Xavier Cañigueral comenta que es tracta de moltes places, considera que és un exemple més 
que aquest govern sempre posa la participació per sobre de tot, fins que no coincideix amb la seva 
ideologia, que llavors no importa si al veí li sembla bé, si no li sembla bé, si l’ha votat, si es fan carrils bici 
que després estan infrautilitzats, etcètera. I es posen exemples de Joan Güell o de Numància, a Pedralbes. 
Pedralbes és un cas curiós, perquè ja a l’anterior mandat es va fer un procés participatiu, va ser el lloc on 
menys participació hi va haver per demanar el carril bici i després, és el barri on més esforços s’estan fent 
per instal·lar el carril bici, i treure places d’aparcament. La veritat és que per tenir un govern tan poc procliu 
al fet religiós, resulta que el fervor amb el que tracten aquest tema de debò sembla de la inquisició. 
Comenta que d’aquí poc la cotxefòbia serà imperant a la ciutat; tot pel 2,5% famós el 2018, i la resta, el 
97,5% de desplaçaments no es fa cap esforç per intentar millorar-los.  

El president dona de nou la paraula al conseller Carlos Hornero, del PSC. 

 
El conseller Carlos Hornero recorda que la implantació o l’estudi dels carrils del pla de Bicing del districte de 
les Corts ha estat executat aquest mandat, però venia recollit pel pla de bicicletes que es va aprovar al 
mandat passat, que eren just els carrils bici que s’han executat a Numància i també a Joan Güell. 
D’aquestes 336 places, 196 places corresponen precisament als carrils bici que s’han anat implantant. 

3.-PP: Per què el govern del Districte permet que empreses i organismes municipals que 

operen a les Corts no compleixin amb la llei d’integració laboral de persones amb 

discapacitats? 

 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Míriam Casanova del PP per plantejar la 
pregunta següent. 

 
La consellera Míriam Casanova explica que a la sessió del Consell Plenari de desembre del 2016, el Grup 
Popular a les Corts ja va demanar al govern que les empreses i organismes municipals que realitzen obres 
o presten serveis en el districte complissin l’obligació legal que un mínim del 2% de la plantilla es destinés al 
personal amb discapacitat. El govern del Districte va contestar que tots els ens dependents de l’Ajuntament 
complien amb aquesta obligació legal. Acusa el govern d’haver mentit respecte a aquest assumpte. Exposa 
que, en base a la informació que va facilitar el govern de la ciutat en el marc del compte general, s’observa 
quines empreses compleixen i quines no. 

El president atorga el torn al conseller Antoni Coll, de BComú, per respondre. 

 
El conseller Antoni Coll respon que, com a govern de Districte, totes les empreses que s’està contractant es 
fa sota la conformitat de l’article 61.1 del text refós de la llei de contractes del sector públic, que estableix 
que aquest 2% mínim en empreses de més de 50 treballadors s’ha de complir reglamentàriament, assegura 
que des del Districte s’està complint. Comenta que si algú coneix d’algun cas que no sigui així que ho faci 
saber i es mirarà exactament què ha passat, perquè s’hauran de prendre les mesures corresponents. 

El president dona pas a la consellera Míriam Casanova, del PP. 

 
La consellera Míriam Casanova diu que no es compleix el 2%, que es va mentir amb bona voluntat, però es 
va mentir. Agraeix que es tingui la predisposició o el compromís de voler-ho complir a partir d’ara. 
Seguidament llegeix uns exemples: l’Institut Municipal de Serveis Socials, que gestiona la prestació de 
serveis socials també aquí al districte, zero persones amb discapacitat en una plantilla de 765 treballadors i 
treballadores. Bagursa, que executa el pla urbanístic de la Colònia Castells, zero persones amb discapacitat 
en la seva plantilla de 128 treballadors treballadores. Institut Municipal de Mercats, que gestiona el Mercat 
de les Corts, té zero persones amb discapacitat d’una plantilla de 66. L’IMEB que gestiona les escoles 
bressol, 16 persones d’una plantilla de 1.220, per tant és un 1,3%, no arriba al 2%. BIMSA, està acabant la 
biblioteca del carrer Comtes de Bell-lloc, zero persones amb discapacitat.  

El president cedeix el torn de paraula al conseller Antoni Coll, de BComú. 

 
El conseller Antoni Coll assegura que cap dels organismes que ha anomenat la consellera Míriam Casanova 
l’ha contractat el Districte de les Corts. Relata que dubta moltíssim que l’Institut de Serveis Socials no 
compleixi aquesta normativa, perquè declara que ha vist treballadors amb discapacitats treballant-hi. El 
conseller no entén d’on ha tret les dades la consellera del PP, i li diu que està convençut que estan 
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equivocades. Recomana que acudeixin al departament de recursos humans dels organismes que ha 
anomenat i pregunti directament allà. Insisteix que, a més, el govern del Districte no ha contractat cap de les 
empreses que ha esmentat. Explica que l’Institut Municipal de Mercats és un organisme municipal, i que 
hauria d’anar a la tinença d’alcaldia que correspongui per reclamar si compleix o no compleix la normativa. 

 
e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

1.-Cs: Que el Consell Plenari del Districte de les Corts va aprovar la proposició següent, 

presentada pel Grup Municipal de Ciutadans el 4 de maig de 2017: “: El Consell del 

Districte de les Corts acorda (en relació amb la Residència de les Corts): realitzar totes 

aquelles accions i actuacions per requerir a la Generalitat perquè dugui a terme les obres 

necessàries en el termini més breu possible; i presentar una petició per escrit a la 

Generalitat a fi i efecte de remetre un informe a aquest Consell en el qual hi 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”. Es demana que el govern del Districte de les Corts informi de les accions 

dutes a terme sobre aquesta proposició, vers la situació de la residència de les Corts, les 

incidències tant en el servei que es presta a la gent gran, situació de risc del edifici així 

com les situacions que han estat denunciades en diverses ocasions des del 2012. 

 
El president, Francisco Sierra, presenta l’apartat de seguiment de proposicions i declaracions de grup. Per 
exposar la primera, dona la paraula a la consellera Sonia Reina, de Cs. 

 
La consellera Sonia Reina diu, literalment: “Gracias, presidente. Se aprobó una proposición respecto de la 
residencia Benavent y queríamos saber si a parte de las obras, que creo que ya se ha solucionado ese 
tema, de Montnegre, si se habían hecho las peticiones de informe a la Generalitat.” 
 
El president dona pas a les intervencions del públic. En primer lloc parla el senyor Joan Hernández. 

 
El senyor Joan Hernández declara que van ser ells qui van fer la denúncia que després es va confirmar. 
Explica que van demanar al Districte que certifiqués que complien les normes, i que quan es fes la inspecció 
es fes un escrit per a ells. Reclama que aquest document no se’ls ha entregat encara. Explica que hi ha 
unes filtracions per la part de sobre i alerta que si no es segella el punt de la filtració, en poc temps tornarà a 
estar igual. Demana de novament el document de la inspecció que es va fer abans i després de l’incident. 
Apunta que tenia clar que l’espai no complia les normes i que queien les lloses. Suggereix que es faci una 
inspecció posterior per comprovar que les obres que es van fer compleixen la normativa. Recorda que 
també van demanar que tots els edificis, inclòs el de la residència, tinguin un certificat ITE. 

 
El president concedeix la paraula a la senyora Felisa Marco. 

 
La senyora Felisa Marco, en primer lloc, remarca el que comentava el senyor Joan Hernández en 
intervencions anteriors de la importància, a més a més, de tenir un edifici que no caigui, que la gent de la 
residència tingui vida. Comenta que de vegades els temes es van deixant i finalment hi ha un accident que 
fa que tothom es lamenti. Per aquest motiu, considera que es molt important tenir ciutadans que s’ocupen 
de les coses, com el senyor Joan Hernández. Considera que no es pot batre un ciutadà que envia fotos, que 
es preocupa, i que dedica el seu temps a tasques que hauria de fer l’Administració de manera urgent. 
Pregunta al regidor si ha visitat la residència, i donant per entès que sí que ho ha fet, reclama que no poden 
seguir així amb aquest tema.  

 
El president cedeix el torn de paraula a la consellera Laura Cañadas, de BComú, per respondre. 

 
La consellera Laura Cañadas respon. Respecte a la part de les obres, recorda que va explicar tot el procés, 
que es va reclamar a la Generalitat un projecte tècnic que encara no l’ha presentat. Les obres estan 
acabades però no han entregat la justificació que s’està requerint des de l’equip tècnic del Districte. Del 
tema de demanar totes les inspeccions, i comprovar si es compleix la normativa, explica que el plenari 
anterior va ser del dia 4 de maig, i el dia 10 el president del Consell amb la secretària tècnica van fer un 
certificat reclamant a la Generalitat. Es continuarà fent un seguiment. 



 

48 
 

 
El president dona de nou la paraula a la consellera Sonia Reina, de Cs. 

 
La consellera Sonia Reina diu, literalment: “Agradecer la respuesta y si fuera posible que nos dieran copia 
de si, del certificado para hacer un seguimiento también desde el Parlament. Gracias.” 

 
2.- PP: Es requereix al govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i 
l’estat d’execució del prec següent, aprovat en el Consell Plenari del Districte de les Corts 
en la sessió del 2 de març de 2016: “Que el govern del Districte de les Corts insti la 
Diputació de Barcelona a cedir l’ús de l’edifici central o un altre espai en edificis del 
Recinte de la Maternitat a l’Ajuntament de Barcelona per tal d’ubicar una nova línia 
d’educació secundària de l’IES Les Corts i una escola bressol, a més de preservar els 
espais verds del conjunt patrimonial i impedir l’estacionament de vehicles al costat de la 
pista de bàsquet, i en el cas de no assolir un acord amb la Diputació, instar el govern del 
Districte de les Corts a garantir una ubicació per ambdós usos educatius a prop del 
Recinte de la Maternitat”. 

 
El president dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del PP. 

 
La consellera Míriam Casanova vol saber què ha fet el govern del Districte per donar compliment a la 
proposició que va impulsar el PP a les Corts i que es va acordar al Consell Plenari del 2 de març, per tal que 
el veïnatge pugui gaudir més i millor del recinte de Maternitat. 

 
El president dona pas a les intervencions del públic. En primer lloc parla la senyora Felisa Marco. 

 
La senyora Felisa Marco comenta que, aprofitant la sensibilitat que s’ha manifestat, que tothom s’adona i 
valora el patrimoni de les Corts. Es refereix al tema del Bisbat, que hi ha un edifici al qual tots els grups han 
donat suport, en el sentit de respectar la zona verda, reconstruir el patrimoni. Recorda als grups que el 
patrimoni més important que tenia les Corts era la torre Melina, que es va destruir, i ara quedava la 
Maternitat. La Maternitat ha fet un canvi demolidor des de fa dos anys, el Bisbat, la Maternitat, el Barça (la 
Masia). Considera que la política de protecció del patrimoni hauria de ser global, que la mateixa sensibilitat 
que s’ha manifestat de manera unànime respecte al Bisbat, es traslladi al recinte de la Maternitat, que s’han 
tallat arbres centenaris, s’estan destruint els edificis de la recaptació d’impostos que ara passa a l’institut; 
s’està destruint patrimoni. Fa vint anys que el senyor Maragall va prometre obrir el parc del recinte, si ara 
s’hi fa un institut i resulta que s’ho han carregat tot. Exposa les necessitats veïnals que s’havien demanat 
per al recinte: un centre de dia, a les cuines, a l’edifici de les cuines es va proposar que fos un lloc on 
pogués entrar la gent gran, que hi hagués serveis, que hi hagués un lloc de lectura.  

 
El president cedeix la paraula al senyor Joan Hernández. 

 
El senyor Joan Hernández pregunta si tots els consellers han anat rebent totes les informacions que van 
enviant. Relata que quan es parlava del tema del Barça, va xerrar amb una persona que acompanyava la 
senyora Janet i li va ensenyar les fotos de tot el que estan destruint. Declara que entén que s’hagin de fer 
algunes reformes en l’edifici, però considera que s’han passat perquè han destruït parets, finestres, i tota 
una entrada d’una porta. Reclama que també han tallat arbres centenaris, com es veu en les fotos que té. 
Comenta que fa molts mesos que ho denuncia i demana que algú els doni una resposta. Assegura que 
l’únic que li han dit és que s’ha rebut la seva denúncia, però que les obres estan continuant. A més, 
assegura que els treballadors que estan fent les obres no compleixen les normes de seguretat perquè no 
porten casc, no estan agafats, i no hi ha proteccions per si cauen pedres. Opina que aquest tema, que és 
responsabilitat del Districte, està descontrolat i convida el conseller Carlos Hornero a visitar l’espai per veure 
tot el que ha descrit. Suggereix fer el que ja han fet en altres ocasions semblants, que és anar conjuntament 
a visitar la Diputació i exposar la problemàtica per solucionar-la. 

 
El president atorga la paraula al conseller Carlos Hornero, del PSC. 

 
El conseller Carlos Hornero es dirigeix al senyor Joan Hernández i explica que òbviament cadascuna de les 
peticions i denúncies que fan com associació s’envia al serveis tècnics, que és molt habitual perquè és un 
centre, una ubicació dins del territori com és la Maternitat, que preocupa el seu manteniment i també 
conservar tota l’estructura de patrimoni, perquè és un patrimoni també de la ciutat; i els serveis tècnics estan 
molt a sobre d’aquest recinte. Per contestar al seguiment del Partit Popular de les negociacions 
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mantingudes per part del districte de les Corts, el Consorci d’Educació i amb la Diputació de Barcelona, s’ha 
aconseguit un nou espai, que és el Pavelló de Ponent, per introduir una nova línia de secundària —passaria 
de tres a quatre— i també una línia de batxillerat per ampliar l’oferta educativa del districte de les Corts. I 
per altre costat, la necessitat d’una nova escola bressol en el districte de les Corts és una de les línies de 
treball que estan realitzant per part d’aquest govern. 
 
El president dona la paraula de nou a la consellera Míriam Casanova. 
 
La consellera Míriam Casanova lamenta que pràcticament no s’ha fet res per preservar el recinte de la 
Maternitat. Recorda que la senyora Adela Gelet va dir que és la joia del districte. I realment fa pena veure 
l’abans i el després de com està aquest recinte. Per una banda s’han permès obres il·legals i es continuen 
permetent, segons explica el senyor Joan Hernández, en edificis protegits al recinte. El pavelló central 
finalment se’l queda la Diputació per a dependències; és a dir, que allà no hi haurà cap equipament de barri. 
A més, va ser gràcies a l’Ajuntament de Barcelona que va proporcionar un edifici municipal perquè es 
reubiqués l’UNED; per tant seria lògic que aquest espai quedés per al Districte i per tant com a equipament 
de barri; i segueix buit des de l’any 2014. Els cotxes continuen aparcant-hi, i fins i tot aparquen en aquella 
zona al costat de la pista de bàsquet, que és una zona qualificada d’equipament de barri. Desaprova la poda 
i la tala tan agressiva que estan patint arbres centenaris, i com un espai verd i una àrea de jocs 
comparteixen el mateix espai, conviuen els nens i conviuen els gossos, tots allà barrejats. Vol saber per què 
s’ha permès tot aquest despropòsit? Considera que el districte no té cap interès, i amb l’excusa que és de la 
Diputació queda en mans de la Diputació. Va demanar les actes de la comissió interadministrativa on hi ha 
la Diputació, el Districte, la Generalitat. La consellera pregunta a quantes sessions ha assistit el 
representant del Districte de les Corts. 

 
El president dona la paraula de nou al conseller Antoni Coll per part de BComú.  

 
El conseller Antoni Coll explica que entre els serveis tècnics de manteniment de la Diputació de Barcelona i 
els del Districte són permanents les converses i les reunions, assegura que aquest recinte preocupa al 
regidor i a tot l’equip de govern.  
 

3.-ERC: Que el govern del Districte de les Corts informi de l’estat d’execució de la 
proposició següent, aprovada en el Plenari del dia 7 de juliol de 2016: “El Districte de les 
Corts es compromet a estudiar de manera coordinada amb TMB i l’Àrea de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona un pla de millora de la mobilitat per tal de garantir la cobertura 
necessària amb transport públic de totes les zones del Districte de les Corts amb el seu 
Centre d’Atenció Primària de referència corresponent. Les conclusions d’aquest estudi 
hauran de presentar-se abans de finals d’any”. 

El president, Francisco Sierra, anuncia que el següent seguiment és d’ERC i dona la paraula al conseller 
Jordi Castellana. 

 
El conseller Jordi Castellana exposa que el 7 de juliol van presentar una proposició que es va aprovar. En 
aquesta es demanava que el Districte de les Corts es comprometés a estudiar de manera coordinada amb 
TMB i l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, un pla de millora de mobilitat per garantir, sobretot, 
l’accessibilitat als centres públics d’atenció primària del districte. Pregunta com està aquesta situació.  

 
El president explica que abans de respondre per part del govern, té la paraula la senyora Felisa Marco. 

 
La senyora Felisa Marco reclama que hi ha problemes amb els autobusos. Pregunta si la línia H8, que 
arriba a prop del CAP de les Corts, seguirà estant com fins ara. Demana que posin més autobusos perquè 
la gent gran a qui costa caminar pugui arribar als centres de salut públics i privats de la zona del carrer 
Numància. Considera que per la part de dalt de la Maternitat i la del tanatori només passen els autobusos 
de l’Hospitalet i que es podria estudiar que algun autobús de la part de Sant Ramon passes per allà. Opina 
que la freqüència de la línia H8 en comparació amb l’antiga línia 15 ha empitjorat. Expressa que no li 
agradaria perdre la línia H8 perquè es l’única que porta de l’Avinguda Madrid al CAP de la Maternitat. 

 
El president dona pas a la intervenció del conseller Antoni Coll, de BComú. 

 
El conseller Antoni Coll respon que s’ha actuat en dues direccions durant aquest temps. S’ha treballant en el 
marc de l’estudi i desplegament de la nova xarxa de bus; s’han mantingut converses i debats amb TMB i 
amb mobilitat, perquè la posada en marxa de la nova xarxa preveiés aquesta necessitat. Aquest ha estat un 
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diàleg en què qüestions com l’H8, etcètera, s’hi ha hagut d’insistir, perquè és veritat que hi havia una 
primera proposta que el treia de Travessera, i per tant aquí sí que es va ser implacables i es va demanar 
que no es podia modificar. I en una altra fase també s’ha volgut incorporar a l’enquesta de serveis 
municipals d’aquest any unes quantes preguntes específiques per conèixer de primera mà quins són els 
fluxos als CAP del districte, quines són les procedències i els modes de mobilitat dels usuaris que fan servir, 
per tenir una millor auditoria al respecte i poder analitzar millor la situació. Aquestes enquestes s’han fet 
durant les darreres setmanes, i els resultats són per a després de l’estiu. A partir d’aquí jo crec que tindrem 
més inputs, i un cop hagin començat la primera fase de la xarxa de bus i com que la tenim del tot 
concretada, sapiguem quins són els inputs i les necessitats aquestes, jo crec que podrem analitzar del tot 
quines són, si cal modificar alguna cosa o una altra. Jo et reconec que hem estat lents en aquesta 
proposició; et vam dir que tindríem l’informe en una data determinada que no hem pogut complir, perquè el 
ritme de la implantació de la nova xarxa i de les converses han estat més lents del que haguéssim volgut, i 
per tant quan tinguem aquests inputs absolutament concretats podrem acabar de donar l’informe. 

 
El president torna a donar la paraula al conseller Jordi Castellana, d’ERC. 

 
El conseller Jordi Castellana remarca que sí que considera que estan sent lents en la proposta i que 
restaran a l’espera d’aquest estudi. Exposa que creu haver escoltat que hi ha una demanda d’apropar la 
línia 54 més al CAP de la Maternitat des de tota la zona de Sant Ramon. Relata que també hi havia una 
proposta de la plataforma per un transport públic que apropava la línia H8 encara més al CAP de 
Montnegre, que recull la totalitat de la població que va a aquell CAP. Per acabar, notifica que seguiran 
insistint en les dues propostes perquè creuen que són interessants.  

 
4.-CUP: Quines són les gestions i les actuacions dutes a terme pel govern del Districte per 

de donar-los compliment, i amb quins resultats del prec que es va acceptar en el Consell 

de Districte de data 1 de desembre de 2016, que deia, textualment: “Que el govern del 

Districte de les Corts convoqui una trobada de la Plataforma per una Educació en 

Economia Crítica amb la comunitat educativa del Districte de les Corts perquè s’ofereixi 

una visió més plural de l’educació financera a les aules dels nostres barris.” 

El president dona pas a l’últim seguiment per part del conseller Marc Faustino, de la CUP. 

 
El conseller Marc Faustino pregunta pel prec que van presentar corresponent a la denúncia que es fa de 
l’assignatura d’educació financera a les escoles per part de molts sectors educatius. Es demanava que el 
Districte podria posar en contacte els equips de direcció o els equips de secundària amb la Plataforma per 
una Educació en Economia Crítica.  
 
El president dona la paraula a la consellera Laura Cañadas, de BComú, per respondre. 

 
La consellera Laura Cañadas explica que dins del Consell Escolar hi ha hagut eleccions i rebombori amb 
diversos temes educatius. Reafirma que van acceptar el prec i que tenen tota la intenció de tirar-lo 
endavant. Espera que surti com a iniciativa per voluntat del consell escolar, en lloc de ser una iniciativa del 
Districte. 

 
El president, Francisco Sierra, torna el torn de paraula al conseller Marc Faustino, de la CUP. 
 
El conseller Marc Faustino declara que li agradaria que aquesta iniciativa sigui assumida per la permanent 
del Consell Escolar, i que el marc educatiu vegi bé aquesta alternativa. El conseller comenta que aquest 
curs ha acabat, però que li agradaria que en el proper curs es fes als instituts de les Corts una alternativa a 
l’economia financera clàssica. 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

1. Declaració Institucional relativa a LGTBI. 
 
El president passa a l’últim punt de l’ordre del dia. Comenta que s’ha donat suport a les dues declaracions 
per ser llegides. En primer lloc, el president llegeix la part declarativa. 
 
“Declaración institucional respecto a la cual el Consejo del Distrito de Les Corts acuerda: condenar de forma 
expresa y contundente los ataques y actos de odio que viene sufriendo el colectivo LGTBI. Expresar la 
máxima preocupación por el incremento de delitos de odio en Barcelona durante el pasado año 2016 



 

51 
 

respecto al 2015, y por la tendencia alcista de los mismos durante el presente año 2017. Declarar que la 
comunidad LGTBI forma parte de la protección de los derechos humanos de toda persona por el mero 
hecho de serlo, tal y como establece nuestra constitución y la declaración universal de derechos humanos, 
siendo necesaria la reivindicación de la igualdad de toda persona y de su no discriminación por razón de 
orientación e identidad sexual. Mostrar el apoyo expreso de este consejo de distrito a todos los individuos 
que forman parte del colectivo LGTBI, tanto en la lucha por la igualdad y por la no discriminación, como en 
la necesidad de establecer mecanismos activos para que los hechos relativos a estos delitos de odio entren 
en retroceso en nuestra ciudad y por ende en el resto del territorio.” 
 
El president informa que disposen d’un minut els grups municipals que no donat suport a aquesta declaració 
institucional. Únicament és la CUP, i no fa cap intervenció. 
 
Seguidament el president presenta la següent declaració institucional, que llegeix la senyora Àngels 
Ventura, vicepresidenta del Districte. 
 
La consellera Àngels Ventura procedeix a llegir literalment la declaració institucional signada per la CUP, 
BEC, per ERC i GMD. Renovar el compromís de la ciutat de Barcelona amb la lluita contra l’LGTBIfòbia i 
reconèixer el caràcter històric a la lluita per les llibertats individuals i col·lectives de la Diada del 28 de juny, i 
en especial de la manifestació de l’any 1977 amb motiu del seu 40è aniversari. Incloure en el desplegament 
dels serveis i recursos municipals per persones de l’LGTBI i en l’Oficina per la No Discriminació els 
instruments necessaris per la prevenció, l’atenció a les víctimes i resposta de la violència LGTBIfòbica a la 
ciutat. Així mateix, impulsar una campanya dirigida a les persones LGTBI per donar a conèixer els serveis 
municipals en aquest àmbit i apoderar les persones LGTBI a visualitzar la violència que pateixen, i a 
denunciar-la, a més a més de promoure campanyes de difusió destinades a la societat per sensibilitzar i fer 
conscients de les violències que pateixen les persones LGTBI a diari. Incloure al baròmetre municipal i als 
estudis estadístics municipals la inclusió d’indicadors i dades sobre violència LGTBIfòbiques a la ciutat de 
Barcelona. Impulsar un programa específic per acollir persones LGTBI que es trobin en perill en els seus 
països, en el marc del programa “Ciutat refugi”. Intensificar amb el programa d’educació sexual i respecte a 
la diversitat d’identitats al conjunt de totes les escoles i instituts de Barcelona. Sisè: instar el Govern de la 
Generalitat de Catalunya a desplegar el reglament de l’ampliació de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, i per erradicar l’homofòbia, bifòbia 
i la transfòbia i, en particular, el seu règim sancionador. Mostrar el suport de la ciutat de Barcelona a la 
Xarxa Internacional per la Despatologització Trans. Dur a terme accions de visibilitat LGTBI als carrers i 
edificis públics de la ciutat. Iniciar un procés de revisió crítics del nomenclàtor de Barcelona, tant pel que fa 
a la retirada dels noms vinculats a l’LGTBIfòbia com a la incorporació dels noms i símbols LGTBI. 
Augmentar el suport de les entitats que treballen per la prevenció del contagi d’infeccions de transmissió 
sexual i així com a les persones afectades i contra la seva estigmatització. Impulsar l’atenció mèdica i 
psicològica a tots els centres d’atenció primària i centres cívics de la ciutat per la prevenció, el contagi de les 
ITS, el seu diagnòstic i tractament.  
 
El president pregunta si algun grup que no ha signat aquesta declaració vol intervenir. El president dona la 
paraula al conseller Carlos Hornero, del PSC. 
 
El conseller Carlos Hornero declara que vol signar la declaració, i que ha estat el portaveu de la CUP qui ha 
decidit no posar-lo. Aclareix que al principi del ple li ha demanat que ho rectifiqui, perquè vol signar la 
declaració de la CUP. Aprofita, també, per fer una reflexió sobre el tema de les declaracions institucionals. 
Afirma que està a favor que les declaracions institucionals a escala de ciutat es portin també al Districte. 
Considera que és important també poder expressar reflexions per part del Consell de Districte, però no 
entén com no s’ha pogut arribar a un acord per part de Cs i la CUP, si la declaració té el mateix objectiu, 
que és defensar al col·lectiu LGTBI dels seus atacs, i condemnar tots els actes de violència que pateixen. 
Per acabar, insisteix que vol signar la declaració institucional però que no li han deixat posar la firma. 
 
El president comenta que és un tema que es pot esmenar i, per tant, la declaració institucional té el suport 
també del Grup Municipal del PSC.  
 
Com que l’ordre del dia no conté més temes a tractar, el president dona per conclòs el Consell del Districte 
a les 11.05 hores i obre el torn d’intervencions de les persones assistents a la sala que hi vulguin participar. 
 
El president dona la paraula al senyor Alfonso Pérez. 
  
El senyor Alfonso Pérez, representant de la Coordinadora i Plataforma de Tallers Garcia, promet que no 
parlarà de l’androna i la segregació, el vial o els volums disconformes, perquè van presentar les al·legacions 
pertinents fa un mes. Explica que fa un any van iniciar les obres per fer un supermercat sense permís, i la 
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senyora Felisa Marco va aconseguir aturar-les. Recorda que Tallers Garcia ha estat 30 o 40 anys 
contaminant aquell espai. Relata que, a més, l’activitat que allà es realitzava és molt contaminant i que 
abans no es controlava com ara la contaminació que produïen productes com olis, àcids de bateria, 
dissolvents, benzols, plom o carbonis. Apunta que durant aquests 30 anys, tots aquest productes 
contaminants s’han anat filtrant al subsòl. Considera que Tallers Garcia no ha complet amb l’obligació de, 
quan ha de vendre un local, demanar un estudi de si el terreny s’havia de descontaminar. Ara el terreny ja 
pertany a l’empresa Bonpreu i ha iniciat les obres abans de saber si s’havia de fer aquesta 
descontaminació. Expressa que li fa vergonya que l’Ajuntament no s’hagi adonat d’això en el moment de fer 
el traspàs. Assenyala que aquest fet és greu perquè quan estigui el supermercat acabat i la gent vagi a 
comprar, l’espai i els productes que comprin i que després es menjaran, estaran contaminats. Demana als 
partits que assisteixen a les reunions perquè es puguin assabentar de coses com aquesta. 
 
El president dona la paraula al regidor Agustí Colom per respondre. 
 
El regidor Agustí Colom comenta que farà algunes precisions de les afirmacions del senyor Alfonso. 
Reconeix que la coordinadora va alertar d’unes obres que s’estaven produint de manera il·legal, però qui va 
aturar les obres va ser l’Ajuntament, una vegada va comprovar que realment s’estaven efectuant unes obres 
sense llicència. També reconeix que a Tallers Garcia es realitzava una activitat que podria ser susceptible 
d’haver contaminat. Exposa que a partir de març del 2017 ha sortit una normativa que obliga a fer l’anàlisi 
que s’ha comentat, abans de fer un canvi d’ús, ha d’haver un informe que detalli si realment s’ha produït una 
contaminació i en cas positiu, s’actuï per descontaminar el sòl. Explica que en el procés d’al·legacions, es 
va alertar que existia aquesta norma i que no constava que s’hagués fet aquest procés. Com que el tema de 
la venda de l’espai és un cas entre particulars, no saben ni podran saber si finalment s’ha produït o no. 
Aclareix que inclús quan es demana una llicència d’obres, el propietari no té perquè donar molta informació 
de la propietat a l’Ajuntament. Remarca que, de totes maneres, com fan amb totes les al·legacions que els 
arriben, estudiaran què és el que està passant i confirma que si s’han de prendre mesures, les prendran. De 
fet, assegura que ja han demanat que el sol·licitant de la llicència d’obres faciliti aquest informe, i quins són 
els processos que ha iniciat per fer la descontaminació. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent-hi més temes per tractar, el president, senyor Francisco Sierra, 
agraeix a tothom l’assistència i aixeca la sessió a les 23.15 hores del 6 de juliol de 2017, el contingut de la 
qual certifico. 

 
 
 

Vistiplau 

El regidor president del       La secretària  
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