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Acords adoptats pel Consell del Districte de les Corts en sessió ordinària de dia 6 de 
juliol de 2017 
 
Aprovar l’acta de la sessió ordinària del 4 de maig de 2017 
 
Restar assabentat del contingut del despatx d’ofici en el qual es relacionen les resolucions 
relatives als expedients administratius tramitats durant els mesos de 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 
 
Restar assabentat de l’informe del regidor del Districte: Balanç de mig mandat 
 
PART DECISÒRIA 
 
Propostes d’acord: 
 
Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres: 
 
INFORMAR DESFAVORABLEMENT de la Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM 
que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona. 
 
Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social 
 
INFORMAR FAVORABLEMENT els preus públics de la sala polivalent del Pavelló Poliesportiu 
Municipal l’Illa  
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació 
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 
 
Del Grup Municipal 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 per tal que aquesta revisió de valors cadastrals 
no afecti al petit comerç del Districte 
 
Del Grup Municipal de C’s: 
 
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 
 
Del Grup Municipal del  PPC: 
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El Consell del Districte de les Corts acorda instar al Govern del Districte a donar a conèixer i 
presentar l’Informe de Serveis Socials a Les Corts en l’òrgan que consideri adient i de forma 
periòdica, incloent tota la informació sol·licitada en la darrera sessió del Consell Plenari, per tal 
de 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. 
 
Del Grup Municipal de ERC-AM 
 
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 
 
Del Grup Municipal de la CUP-PA: 
 
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 i a 
esbrinar qui és el responsable del 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. 
 
Es fa constar que les Proposicions amb contingut de declaracions institucional que es 
transcriuen a continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris 
 
Del Grup Municipal de BComú: 
 
Instar al 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 enlloc de 3.  
Instar al govern de l’Estat a limitar les pujades de preu entre contracte i contracte de lloguer 
d’acord als 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 al govern de l’Estat a eliminar els privilegis fiscals dels fons d’inversió i SOCIMI’s 
(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 al 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 a 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 a la Generalitat a 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, tot tenint en compte 
els ingressos familiars 


