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A. 	 LECTURA 1 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 29 DE JULIOL DE 2015. 

B. PART INFORMATIVA 

a) 	 Despatx d'ofici: 

Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesas de febrera agost del 2015. 

b) 	 Mesura de govern 

e) 	 Informes 

d) 	 Informe de la regidora del Districte 

C. PART DECISÓRIA 

1 Propostes d'acord 

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

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

Informar la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic pera l'ordenació del recinte 
del Reial Club de tennis Barcelona 1899, per l'ampliació de pistes de padel ( actuació 
número.?) 

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

D. 	 PART D'IMPULS 1 CONTROL 

a) 	 Proposicions 1 Declaracions de grup. 

1. 	 CIU: Que el Govern incorpori al cartipas del districte les Comissions de 
Seguiment de Colonia Castells, d'Europa-Anglesola i del Ban;;a. 

2. 	 PSC: Que el Districte de Les Corts elabori en el termini de sis mesas un nou 
pla d'equipaments de manera participativa, a través deis organs de 
participació del Districte de Les Corts. 

3. 	 C's: Que la Guardia Urbana del Districte emeti targetes distintives d'accés, 
com existien fa molts anys, que possibilitin als ve·lns per poder accedir en 
vehicle propi als seus domicilis, podent evitar el bloqueig de l'area propera al 
Camp Nou. 

4. 	 ERC-AM: El Districte de Les Corts acorda instar al Govern del Districte a 
destinar part del superavit previst per l'exercici 2015 a I'Ajuntament de 
Barcelona a realitzar actuacions prioritaries d'inversions de caire social, 
cultural i esportiu als barris del Districte, d'acord amb la relació presentada i 
que permeten donar resposta a peticions fetes per les entitats i ve·l·ns i 
ve·lnes al Districte de les Corts. 

5. 	 PP: Instar al Govern del Districte a que completi el Pla Urbanístic de la 
Colonia Castells en un termini maxim de dos anys, trobant una solució 
satisfactoria per als ve·lns i ve·lnes afectades per expropiació o compensació, 
i dotant d'habitatge de protecció oficial a les zones establertes. 

b) 	 Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

1. 	 CUP-PA: Que el Districte de les Corts expressi la seva solidaritat amb 
!'activista antifeixista Sergi Hernández i que insti a la Secció Desena de 
!'Audiencia Provincial que deixi sense efecte la seva condemna i no faci 
efectiu per tant el seu ingrés a presó. Que el Districte de les Corts faci arribar 
aquesta proposició al grup de suport en Sergi mitjangant l'entitat Alerta 
Solidaria. 

e) 	 Precs 

1. 	 CIU: Que el Govern del Districte insti al Govern de la ciutat a executar amb 
caracter immediat la implantació de la quarta fase del desplegament de la 
Xarxa de Bus Ortogonal i, en especial, I'H4 de Zona Universitaria a Bon 
Pastor. 

2. 	 PP: Que el Govern del Districte endegui immediatament el procés per 
aprovar un Pla de Mobilitat Integral del barri de Pedralbes, amb especial 
atenció a les zones on es situen els centres educatius, de manera 
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coordinada amb el Districte de Sarria-Sant Gervasi que compti amb el 
consens deis ve·ins, escales, entitats i partits polítics . 

3. 	 PSC: Que el Govern del Districte, informi cada dos Consells Plenaris, de les 
actuacions que s'han realitzat des deis Serveis Socials del Districte , tant en 
serveis socials d'atenció primaria, com els programes vinculats als serveis 
d'atenció especialitzada, i lliuri la documentació per escrit a tots els grups 
municipals del Districte. 

4. 	 PSC : Que I'Ajuntament presentí el Projecte Basic de la tercera escala 
corresponent a la cantonada e/ Enten<;:a amb el e/ Montnegre en un termini 
maxim de tres mesas. 

5. 	 CUP-PA: Que la Comissió de Govern del Districte de les Corts impulsi un 
grup de treball amb l'objectiu d'elaborar un estudi de les vies públiques amb 
nom d'orígens monarquics, feixistes o racistes. Aquest grup de treball hauria 
d'estar format per persones, entitats i grups municipals que manifestessin el 
seu interés. 

6. 	 ERC-AM: Que el Govern del Districte es comprometí abans de la finalització 
de l'any 2015 a trabar una solució a aquesta situació que permeti als ve·ins i 
ve·ines del barri de la Mercé de poder gaudir de connexió de banda ampla de 
qualitat i a comprometre's a implementar aquesta solució durant el primer 
trimestre de l'any 2016, per tal que a la finalització del mes de mar<;: del 2016 
tots els ve·ins i vénes del barrí de la Mercé puguin gaudir de connexió de 
banda ampla de qualitat. 

7. 	 ERC-AM : Que el Districte de Les Corts enceti un procés rapid de trobades 
amb entitats perqué aquestes es puguin implicar en l'acollida de les 
persones refugiades amb el suport economic, técnic i de qualsevol índole 
necessari per part del Districte de les Corts i siguin agent actiu per tal de 
garantir que aquestes persones puguin aprofitar l'estada per viure una 
experiencia associativa que serveixi pera generar dinamiques de cooperació 
i intercanvi entre les persones refugiades i els membres de les entitats del 
Districte. 

8 . 	 PP : Que el Govern del Districte es comprometí a que tots els nens i nenes 
de menys de tres anys de Les Corts puguin accedir a una pla<;:a d'escola 
bressol de qualitat i d'acord amb el preu públic el próxim curs 2015-16. 

d) 	 Preguntes 

1. 	 CIU: Quin paper esta previst que hi juguin el Districte , entitats i ve·ins de les 
Corts davant l'anunci per part de I'Aicaldessa de Barcelona, en data 28 de 
setembre, de la Mesura de Govern denominada "Barcelona, Ciutat Refugi "? 
Quins recursos tant humans , materials i económics s'hi destinaran? . 

2 . 	 CUP-PA: Quines són les actuacions que aquesta Comissió de Govern 
realitzara per garantir que les persones que habiten els edificis del carrer 
Enten<;:a 239 i 242 continu·in residint en les seves finques?. 

3. 	 C's: Quina ha estat la inversió al darrer mandat, ja sigui des de I'Ajuntament 
o des del Districte , en construcció d'equipaments esportius públics? Quina 
previsió d'inversió hi ha per aquest mandat? Quins són els projectes que 
pensa dura terme o propasar el Govern? 
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4. 	 C's: Quants habitatges de protecció o de lloguer social de titularitat pública hi 
ha al Districte de les Corts a disposició de persones amb dificultats 
económiques? Té el Govern propostes o previsió de oferir-ne de nous 
aquest mandat? Quines seran les prioritats i criteris aplicables a !'hora de 
concedir-los? 

e) 	 Seguiment Proposicions 1Declaracions de Grups 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

BComú-E.- Declaració Institucional d'adhesió a la Declaració Internacional sobre Salut Mental 
Juvenil. 

Barcelona , 1 d'octubre de 2015 

Vist-i-plau La secretaria 
El regidor president del Consell 

del Districte 

Francisco Sierra López 
) f 
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