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CONSELL PLE   
  

DISTRICTE DE LES CORTS 
 

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

9 de març de 2015 
19.30 h.  

 
Saló de Plens del Districte 

Plaça Comas, 18, pl soterrani 1 
 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 4 DE DESEMBRE DE 2014. 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici: 

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 
tramitats durant els mesos de novembre, desembre de 2014 i gener 2015. 
 
2. Acord de la Ponència del Nomenclàtor de la sessió celebrada el 7 de maig de 
2014 de “Desestimar la proposta de denominació de passatge Pius i Font i Quer 
pel passatge situat entre la Facultat de Biologia, l’av. Diagonal i el carrer 
Menéndez Pelayo, al districte de les Corts, atès que el nomenclàtor de la nostra 
ciutat ja existeix una via pública dedicada a aquest personatge”. 
 
3. Acord de la Ponència del Nomenclàtor de la sessió celebrada el 8 de gener de 
2015 de “Informar favorablement la reserva del nom d’Oriol Riba i Arderiu, doctor 
en Geologia i professor emèrit i d’estratigrafia de la Facultat de Geologia de la 
UB (Barcelona 1923-2011), fins el compliment dels cinc anys des del seu 
traspàs, d’acord amb la Normativa de la Ponència, i sigui assignat a partir de 
2016 a la via pública situada entre l’Era de Cal Feliu i el carrer de Martí i 
Franquès en el campus de la Universitat de Barcelona.” 

 
 

b) Mesura de govern 
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c) Informes:  Informe de seguiment i tancament del PAD 2012-2015. 
 
 

d) Informe del regidor del Districte 
 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1  Propostes d’acord 
 

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

2) INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta del FC Barcelona i l’Agrupació 
Barça Jugadors, de nomenar la rotonda de la intersecció entre els carrers 
Gregorio Marañón i l’avinguda Joan XXIII com a plaça de l’Agrupació Barça 
Jugadors. 
 
3) INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta del grup municipal de CiU del 
Districte de les Corts de canvi de nom del Centre Cívic actualment nomenat 
Riera Blanca, com a Josep Maria Trias i Peitx. 

 
 

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

1) INFORMAR FAVORABLEMENT els preus públics del Cicle de Concerts “Les 
Corts és música”. 

 
 
2 Proposicions 

 
   

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

1. ICV-EUiA: Que els nous carrils bici estiguin segregats amb seguretat dels 
carrils per a vehicles. Que es revisi tant a través dels equips tècnics del 
Districte com de la Comissió de seguiment dels carrils per a bicicletes la 
distribució de punts de Bicing del districte de les Corts i es situïn de nous 
al llarg dels nous carrils, així com punts d'aparcament per a bicicletes 
particulars. 
 

2. PPC: Exigir a la Generalitat que garanteixi sense excuses l’execució total 
de les obres de la Línia 9 del Metro previstes per al seu endegament 
definitiu, exigint els recursos públics indispensables per a evitar qualsevol 
injustificat nou retard. 
 

3. PSC: Que el Districte de les Corts habiliti un espai adient i suficient al 
barri de Sant Ramon on oferir el servei d’àpats en companyia als veïns i 
les veïnes de la zona, en les mateixes condicions que es fa a d’altres 
zones del districte. 
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b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
 

c) Precs 
 

1. PPC: Que el govern del Districte redacti, abans d’acabar el mandat, el 
projecte de cobriment de la pista esportiva situada al costat del Casal de 
Barri de la Mercè, per tal que el projecte pugui ser executat al 
començament del mandat proper. 
 

2. PSC: Que el Districte de les Corts convoqui la Comissió de Seguiment 
del Pla Urbanístic Europa-Anglesola en un termini màxim de 15 dies per 
tal d’informar els seus membres, en especial el veïnat afectat, del 
desenvolupament i les previsions dels diferents edificis i equipaments 
previstos. 
 
 

 
d) Preguntes 

 
1. ICV-EUiA: Quins indicadors de contaminació s'han recollit a les Corts en 

el darrer episodi agut del mes de gener i quines mesures es van prendre 
a nivell de districte per a reduir el seu impacte? Quin seguiment s'està 
fent d'aquestes dades al Districte? 
 

2. ICV-EUiA:  Quina és la situació de les finques del carrer d'Entença 241 i 
239 dins el desenvolupament del pla Colònia Castells? S'ha revisat la 
necessitat d'enderroc dels edificis i, per tant, s'ha plantejat la possibilitat 
del manteniment d'aquestes dues finques i dels seus habitants en les 
condicions actuals?  
 

3. PPC: Per què no s’han executat des del Districte les accions necessàries 
de manteniment i millora dels jardins de Joaquim Ruyra, Clara 
Campoamor, Joan Altisent, Can Cuiàs, parc de les Infantes i parc de les 
Corts si es contemplava l’ampliació i protecció del verd urbà en el PAD de 
les Corts 2012-2015? 
 

4. PSC: Quin és el nombre total de persones majors de 65 anys en situació 
de pobresa i/o dependència que viuen al districte, quina ha estat 
l’evolució en els darrers quatre anys, quina és l’evolució prevista i quines 
són les mesures efectives de treball previstes per donar-hi resposta? 
 

 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

1. ICV-EUiA: Que el govern del Districte informi sobre el compliment de la 
proposició aprovada pel ple del 2 d’octubre de 2014 amb el següent text: 
El Districte de les Corts rebutja fermament i condemna les actuacions del 
senyor Jordi Pujol i Soley conegudes aquest estiu i li exigeix que retorni 
immediatament la figura de Pau Farinetes, símbol de les Corts, que se li 
va lliurar l’any 2012, en tant que pregoner de la Festa Major del Districte.  
 



 
 
 
 

4 
 

2. PPC: Quines han estat les gestions realitzades pel Districte per a donar 
compliment a l’acord del ple del Districte del mes de desembre de 2014 
que va aprovar la proposició següent: La creació d’un Servei Coordinador 
i d’Assessorament que faciliti l’accés al mercat laboral, sobre tot en el 
mercat laboral ordinari, a aquelles persones amb discapacitat del districte 
de les Corts que puguin realitzar tasques no complexes i que puguin ser 
demandades per les empreses i les entitats públiques, facilitant així la 
seva integració en les seves plantilles corresponents, tot això en un 
termini no superior a dos mesos. 
 

3. PSC: En relació a la proposició aprovada pel ple del 4 de juliol de 2013, 
amb la qual s’acorda que el Districte de les Corts faci una localització dels 
habitatges amb problemes d’accessibilitat per manca d’ascensors a la 
zona compresa entre Riera Blanca, Travessera de les Corts, Comandant 
Benítez i avinguda de Madrid, en un període de 3 mesos, i que el govern 
del Districte presenti al Consell Plenari de les Corts, en un temps no 
superior a 5 mesos, un projecte d’intervenció en els habitatges d’aquesta 
zona afectats i prioritzant en aquells en què hi resideixen persones amb 
mobilitat reduïda i gent gran, es demana que el Districte de les Corts 
presenti al Consell Plenari de les Corts el projecte d’intervenció en els 
habitatges afectats i que el Districte de les Corts informi de les accions 
encaminades a donar compliment de la proposició durant aquests 20 
mesos. 

 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 
 
 

 
 
Barcelona, 3 de març de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vist-i-plau 
La regidora-presidenta 

del Districte 
 
 
 
 

Gloria Martin i Vivas 

La secretària 
 
 

 
 
 

Meritxell Cusí i Pérez 


