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A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CARTIPAS I DE 
L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL DE DISTRICTE AMBDUES DE DATA 8 
D’OCTUBRE DE 2015. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici: 

 
Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesos de setembre i octubre del 2015. 
 
Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 11 de novembre de 2015 de 
nomenament de la Consellera Vicepresident del Consell de Districte de les Corts. 

 

b) Mesura de govern 
 
Pla d’equipaments del Districte de les Corts 
 

c) Informes. 
  

d) Informe de la regidora del Districte. 
 

 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1  Propostes d’acord: 
 

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

INFORMAR els preus públics del Districte de les Corts. 
   
 

 
2 Proposicions 
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D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

 
1. CiU: “Que el Districte de les Corts procedeixi a una revisió de l’enllumenat públic 

del districte, tot procedint a corregir les mancances que hi pugui haver tant 
d’intensitat lumínica com d’altres aspectes, incloent-hi la substitució de 
l’enllumenat sempre que sigui necessari i/o recomanable per a garantir els 
criteris de prioritat per als vianants, seguretat i eficiència energètica en un 
període no superior a 3 mesos.” 

 
2. C’s: “Que el Gobierno del Distrito cree un grupo de Trabajo específico sobre 

comercio, con la participación de los representantes del Consejo de Distrito, de 
los técnicos del Distrito y de los representantes de los principales ejes 
comerciales y asociaciones. Que este grupo de Trabajo se inicie lo antes posible 
y con la finalidad de desarrollar, en un plazo máximo de seis meses, un Plan 
Estratégico para la Dinamización del Comercio en el Distrito de Les Corts.” 

 
3. PPC: “ Instar al Govern del Districte a no anul·lar atribucions al President del 

Consell en els òrgans de participació del Districte, i si es considera necessari, 
comptar amb tècnics municipals del Districte per ajudar a desenvolupar les 
sessions d’aquests òrgans, posant fi a la contractació d’empreses, 
organitzacions privades i autònoms amb aquesta finalitat, fet que possibilitaria 
l’estalvi de recursos públics” 

 
4. ERC: “El Districte de Les Corts es compromet a obrir una sala d’estudi nocturna 

permanent abans del període d’exàmens compresa pels mesos de maig i juny 
del curs 2015-2016.” 

 
5. PSC: “ Instar al govern municipal a iniciar durant el 2016 el projecte per la 

construcció d’una escola bressol municipal en l’àmbit de la Colònia Castells. 
Demanar, en un termini màxim de 2 mesos, que es presentin els estudis tècnics 
de viabilitat d’aquest projecte i la proposta d’adequacions necessàries per que la 
construcció no afecti al desenvolupament d ela Colònia Castells.” 

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

 
c) Precs 
 

1. CiU: “Demanem al govern del districte que es continuï treballant amb els cossos 
de seguretat i amb l’agència ABITS per a l’abordatge del treball sexual per 
garantir la reinserció d’aquest i aquestes treballadors/res sexuals i per garantir 
l’erradicació de l’explotació sexual al nostre districte.” 

 
2. CiU: “Que el Districte de Les Corts disposi d’una Antena Cibernàrium de la que 

puguin disposar els comerciants, veïns, empresaris i emprenedors del districte 
així com de més activitats i programes que es duguin a terme al Districte.” 

 
3. C’s: “Que el Govern del Districte escolti i s’atengui en allò expressat, al respecte 

del canvi de denominació del carrer, pels veïns i comerciants de la Gran Via de 
Carles III presents a l’Audiència Pública del Districte el passat dia 28 d’octubre 
de 2015 i que es comprometi a no portar al grup de treball de nomenclàtor el 
canvi de nom del carrer Gran Via de Carles III. 

 
4. C’s: “Que el Gobierno del Distrito inste a Barcelona Serveis Municipals (B:SM) a 

realizar la ampliación de la zona 13 del Área Verde, correspondiente al Distrito 
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de Les Corts, con el fin de influir las zonas más afectadas por la saturación del 
vehículos y aquellas zonas con especial dificultad de movilidad por otros medios; 
dando respuesta a la reclamación generalizada de los vecinos de dichas zonas; 
en concreto, pedimos que se inste a B:SM a la ampliación del Área Verde en a) 
Zona Universitaria (Pedralbes); b)la manzana comprendida entre Avenida de 
Chile, Camino de la Torre Melina, Calle del Cardenal Reig y Calle del Pintor 
Ribalta (La Maternitat i Sant Ramon); y c) el barrio de la Mercè (Pedralbes).” 

 
 

5. PPC: “Que el Govern del Districte desisteixi d’iniciar el procés polític per a 
canviar noms de vies i places de Les Corts, per la divisió que pot generar entre 
els veïns, la manca de suport dels veïns  i veïnes que viuen en els carrer 
afectats, i l’elevat cost que suposaria per als ciutadans”. 

 
6. PPC: “Que el Govern del Districte insti a dotar els recursos econòmics suficients 

en el Pressupost 2016 de Les Corts pel 2016, com també dels instituts, entitats i 
empreses municipals que actuen al Districte, per tal de garantir l’atenció a les 
persones, la dignificació de l’espai públic, l’inici o continuïtat en la construcció 
dels equipaments pendents i l’avanç dels grans projectes urbanístics en curs 
durant l’any vigent. 

 
7. ERC: “ Que el Districte de les Corts endegui totes les accions necessàries, 

inclosos els estudis pertinents, per tal d’implementar com a prova pilot al Districte 
de Les Corts el projecte Kan Go! l’inici del curs 2016-2017 a Centres Educatius 
del Districte.” 

 
8. ERC: “Que el Districte de Les Corts es comprometi a impulsar, amb la 

participació directa de les entitats del Districte, l’organització d’una Mostra 
d’Entitats que englobi el conjunt d’entitats del Districte de Les Corts.” 

 
9. PSC: “ Impulsar la creació d’un servei de mediació comunitària al Districte 

d’accés i derivació als programes municipals d’aquest àmbit, amb la dotació de 
professionals que puguin rebre de forma directa les demandes dels ciutadans i 
ciutadanes pel que fa a la resolució de conflictes de convivència i puguin donar 
els recursos necessaris per al seu abordatge. Acompanyar la creació d’aquest 
servei d’un programa de comunicació i informació dirigit a tota la ciutadania del 
Districte de Les Corts, institucions, etc., que faciliti el contacte, el faci fàcil 
d’entendre i de fàcil accés. Adequar aquest servei a les principals necessitats 
detectades al Districte, a través de l’anàlisi dels casos que s’abordin en 
l’actualitat, demandes, etc. Que el govern municipal informi al plenari de Les 
Corts cada dues sessions del nombre de casos atesos i el funcionament del 
servei. Elaborar els protocols necessaris pel funcionament d’aquest servei i els 
indicador d’avaluació.” 

 
10. CUP: “ Que el govern del Districte ens faciliti informació actualitzada mitjançant 

el Consorci Sanitari de Barcelona sobre la situació de l’atenció especialitzada i 
hospitalària del Districte de les Corts i s’abordi aquest punt en el proper Consell 
de Salut i posant en marxa una comissió de seguiment específica per tal de 
resoldre aquesta situació.” 

 
 

d) Preguntes 
 

 
1. PSC: “Quines accions té previstes fer el govern municipal per desenvolupar les 

determinacions de la Modificació del PGM a l’illa delimitada pels carrers de 
Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig i Travessera de Les Corts i a l’Av. d’Albert 
Bastardas?” 
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2. CUP: “ Quines conseqüències té aquesta proposta aprovada en el procés 
participatiu ja iniciat de Colònia Castells?” ( Proposta relativa als processos 
participatius que es va aprovar en la passada Comissió de Presidència, Drets de 
la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 18 de novembre de 2015 : “ 
Reclamar que no es replantegin de nou els acords presos mitjançant processos 
participatius realitats en mandats anteriors, respectant aquest com a producte del 
treball realitzat entre ciutadans i ciutadanes, entitats representatives i 
Ajuntament, i fer sempre el seguiment i possibles ajustos dels esmentats 
projectes amb la presència i acord d’aquests, com és el cas de: Equipaments i 
espais públics de la illa Germanetes, Paral·lel, Nou equipament per l’Escola Cal 
Maiol ( antiga Escola Perú), Colònia Castells, Equipaments de la Sagrera, 
Casetes Hort de la Vila i Mercat de Vallvidrera i Equipaments per entitats i 
col·lectius LGTBI) 

 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
 

1. BComú-E: “ Declaració Institucional relativa al Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat Funcional.” 
 

2. CiU: “Declaració Institucional relativa a la màxima condemna dels atemptats 
terroristes que va commocionar la capital de la República Francesa” 

 
3. CIU i PSC: “Declaració Institucional relativa a l’absolut rebuig a totes les 

violències masclistes”. 
 

 
 

 

F. FORMULAR PROPOSTA DE L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONSELL PLE DEL DISTRICTE DEL 3 DE DESEMBRE DE 2015 I FIXAR L’ORDRE 
DEL DIA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LES CORTS DE 1 DE  
DESEMBRE  DE 2015. 

 
 
Barcelona, 25 de novembre de 2015 
 
 
 
 
 
 

Vist-i-plau 
El regidor president del Consell 

del Districte 
 
 

 

Francisco Sierra López 

La secretària 
 
 

 
 

Meritxell Cusí i Pérez 




