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A. LECTURA 1 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL 
DE DISTRICTE DE DATA 1 DE DESEMBRE DE 2016 

B. PART INFORMATIVA 

a) Despatx d' ofici 

Comunicació resolucions corresponents deis expedients administratius 
tramitats: novembre, desembre de 2016 i gener 2017. 

b) Mesura de govem. 

e) Informes 

Informe sobre comer9 

d) Informe del regidor del Districte. 

C. PART DECISORIA 

C.1 Propostes d'acord 

A. Comissió Consultiva de Via Pública , Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals 1 

Presidencia. 

A.1 Informar la proposta de la Taula de Dones del Districte de les Corts de 
nomenar la Biblioteca de Comtes de Bell-lloc amb el nom de Biblioteca 
Montserrat Abelló i Soler. 

B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 
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C. Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social 

C.2 Proposicions 

D. PART D'IMPULS 1 CONTROL 

a) Proposicions 1 Declaracions de grup 

1. CIU: Que el Districte de les Corts es comprometí a dura terme polítiques 
que afavoreixin i ajudin a tots els tipus de comerc(OS i en el cas deis de 
l'anomenada economía col-laborativa, el Districte amb l'ajuda de la 
Regidoria de l'ambit de referencia identifiqui les diferents iniciativas que el 
formen, el seu estat de regulació i les propostes de regulació per tal que 
no esdevinguin economía submergida i competencia deslleial a altres 
activitats economiques i generi una pérdua per part deis usuaris i 
consumidors. 

2. C'S: Que des del Districte s'insti al Consorci d'Educació de Barcelona a 
solucionar de manera immediata tates aquellas situacions que afecten 
negativament a diversas escales i centres educatius de titularitat pública, 
la comunitat educativa, les famílies i l'alumnat, mitjan~ant les següents 
mesures: Que es doni solució immediata i definitiva als greus problemas 
de la cuina i del pati de I'Escola ítaca; que es presentí un pla de millares, 
manteniment i posada al dia deis serveis, equipaments, espais i aules, 
respectant la normativa general prevista per als edificis públics; Que 
l'espai que queda lliure a Can Rosés no es faci servir per a fer grups 
provisionals d'Educació Primaria i es retorni a I'Escola Ítaca per 
solucionar la manca d'espai d'aquesta Escala per educar els infants. Que 
es mantingui la pre-matriculació de P3 a I'Escola Ausias March per al 
curs 2017-18 i es garanteixi la continu"itat d'aquesta escala i del seu 
projecte educatiu, i que així eviti la separació de germans en diferents 
centres educatius. Que I'Escola Barcelona tingui els suficients recursos 
educatius, económics, d'espai i de serveis per donar una educació de 
qualitat al grup extraordinari de Primaria que va haver d'acollir aquest 
mateix curs 2016-17; que es retorni a I'Escola Barcelona l'espai ocupat 
pel CRP Les Corts per solucionar la manca d'espai d'aquesta Escala per 
educar els infants que ha suposat la inclusió d'aquest grup extraordinari. 
Que al solar del carrer Numancia on estava previst el nou lES es 
construeixi un lES i no una nova Escala. 

3. PP: Instar al Govem del Districte a garantir el projecte educatiu definit pel 
Consell Escolar de cadascuna de les escales públiques de les Corts, 
especialment de les escales d'infantil i primaria d'Ausias March, ftaca i 
Barcelona, portant a terme les següents actuacions: 1.- En el cas que el 
trasllat de I'Escola Ausias March estigui justificat en !'interés general, que 
s'efectu·¡ pel conjunt de la línia educativa (de P3 a 6é de primaria) quan ja 
estigui constru"ida la nova escota; mantenint el conjunt de la línia 
educativa a la ubicació actual fins aleshores. 2.- Que es realitzin 
urgentment les inversions de reforma integral de la cuina i de millora del 
sistema de temperatura a les aules i d eles arees d'esbarjo a l'escola 
ítaca, i que les instal·lacions de la Biblioteca Can Rosés tinguin ús per 
part de l'escola a partir del curs 2017-18. 3.- Que es transfereixi 
urgentment a l'escola Barcelona els recursos económics i materials i 
l'ampliació de l'espai que necessita per encabir correctament el "bolet" o 
nou grup de P3 del curs 2016-17.Que s'informi de les actuacions 
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realitzades i previstas en el punt de !'informe del Regidor en cada sessió 
del Consell Plenari de les Corts. 

4. ERC: El Govern del Districte de les Corts convocara amb max1m 
urgencia, es a dir, en un termini maxim de 15 dies, un Consell Escolar 
extraordinari del Districte amb tates les AMPA, la presencia del Consorci 
d'Educació de Barcelona i de tots els altres agents implicats per tal de 
debatre i poder arribar a acords amb la Comunitat Educativa del Districte 
sobre la situació prevista del mapa escolar del Districte per el curs 2017-
2018. També s'exposara el procés de debat i decisió de la configuració 
d'aquest mapa. 

5. CUP: Que el Consell de Districte de les Corts dóna suport a la necessaria 
ampliació de les instal·lacions de !'Escala itaca mitjan~nt la incorporació 
de la Masia de Can Rosés que permetra millorar l'educació pública i de 
qualitat deis i les seves alumnes així com l'atenció de la seva comunitat 
educativa ( famílies, professorat i personal de serveis) sigui més 
adequada a l'ocupació actual. 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

e) Precs 

1. CIU: Que el govern escolti les reivindicacions ve·inals, es faci seva la 
necessitat de preservar els espais lliures entorn de les edificacions 
existents al xamfra entre els carrers Remei i Galileu, i inici'i un dialeg ferm 
amb el Bisbat, per tal d'arribar a una acord que permeti la propietat 
materialitzar els drets urbanístics en un altre indret de la ciutat, alhora que 
el barrí pugui guanyar un espai lliure d'edificació. 

2. C'S: Que el Govern del Districte garanteixi i doni als Jardins Ernest Lluch 
el manteniment necessari i suficient tant a nivel! de jardinería com de 
servei electric i que a més cerqui una solució definitiva per acabar amb 
els episodis d'incivisme i grafittisme que afecta el mobiliari urba, el 
monument i l'arbrat que formen part d'aquests jardins 1 que també afecta 
a les parets i persianas properes als jardins. 

3. PP: Instar al Govern del Districte a abrir un procés participatiu amb els 
verns i les ve'ines del barrí de la Maternitat-Sant Ramon, que inclogui una 
consulta ciutadana final, per definir i decidir els futurs equipaments 
públics i fomentar el comer~ de proximitat al barri, abans que finalitzi el 
mandat i en paraHel a l 'avan~ del projecte de transformació urbanística 
de I'Espai Barya. 

4. PP: Que el Govern del Districte garanteixi una bona convivencia i aporti 
solucions als conflictes vernals actuals a Les Corts derivats de 
determinadas activitats economiques, com és el casal carrer Galileu per 
la futura residencia, al carrer Maria Barrientos per la sala de testes, i al 
carrer Mejía Lequerica per les obres i l'ús previst als antics Tallers 
Garcfa. 

5. ERC: El Districte de les Corts acorda cercar amb urgencia un espai 
provisional amb ús de biblioteca pública al barri de Les Corts per tal de 
garantir aquest servei públic durant el període compres entre el 
tancament de la Biblioteca de Can Rosés i !'obertura de la nova biblioteca 
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de Districte. Aquesta acció es dura a terme conjuntament amb els altres 
agents públics implicats. 

6. ERC: El Govem del Districte de les Corts es compromet a, conjuntament 
amb TMB i I'Area de Mobilitat de I'Ajuntament , presentar una nova 
proposta d'implementació de la fase V de la xarxa ortogonal al Districte 
de les Corts que inclogui una alternativa al pas de la nova línia V5 pel 
carrer Joan Güell , proposi solucions per reduir la distancia entre I'H6 i 
I'H10 en sentit Besos i millori la finalització de la lfnia H10 per tal de donar 
un millor servei al barrí de Sant Ramon i la Maternitat. 

7 CUP: Que el govern municipal del Districte de les Corts, presentí, en la 
forma que trobi adequada, el llibre " El Cas deis Maristes" al nostre 
Districte amb el seu autor i la participació de I'Associació Mans Petites 
per la importancia de que aquests casos siguin coneguts i que ajudin a la 
prevenció deis abusos sexuals amb el seu debat responsable i 
compromes. 

8. CUP: Que el govern municipal del Districte de les Corts revisi la 
programació deis centres cívics municipals per tal d'assegurar que no hi 
hagi activitats que competeixin amb altres serveis municipals i que pugin 
estar fent difusió d'activitats especulativas i en contra del bé comú. 

d) Preguntes 

1. CIU: Quantes queixes es comptabilitzen en relació amb l'incivisme durant 
els mesos de gener i febrer de 2017 i quines accions ha endegat el 
govern del districte amb l'objectiu de reduir el nombre d'incidencies i 
queixes ve"inals relativas a la convivencia a l'espai públic del nostre 
districte? 

2. C'S: Cuáles son las actuaciones que se han realizado o que están 
previstas realizar desde el Distrito de Les Corts, con el fin de retornar a la 
normalidad y a la legalidad una nueva situación de ocupación ilegal de 
una propiedad (en la calle Mejía Lequerica) y garantizar la pacificación 
del vecindario 

e) Seguiment Proposicions 1 Declaracions de Grups 

1. CIU: Que el govern del Districte de les Corts informe sobre les accions 
que s'han dut a terme des de l'aprovació de la proposició ( aprovada 
Consell de Districte d'1 de desembre de 2016) fins la data d'avui, tant 
respecte de la participació i cerca de consens i dialeg amb tots els 
interessats en relació a la implantació del carril bici, i en concret al carrer 
Manel Girona, com respecte de l'estudi del possible replantejament de la 
actual implantació deis carrils bidireccionals a Les Corts per garantir la 
seguretat. 

2. C's: Que el Govern del Districte de Les Corts informi de les actuacions 
dutes a terme sobre la següent proposició aprovada al Consell Plenari de 
5 de maig de 2016: "Que des del Dístricte es garanteixí /'existencia de 
places suficients d'esco/a bressol de titularitat municipal als tres barris de 
Les Corts, í que el Govern presentí un pla en detall, amb objectius, 
calendarització, metodología i pressupost peral seu finam;ament" 
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3. PP: Es requereix al Govem del Districte que informi sobre les gestions 
realitzades i l'estat d'execució de la proposició següent aprovat en el 
Consell Plenari del Districte de les Corts en sessió de 3 d'octubre de 
2016: " Instar al Govern Municipal a priorítzar el mode de transport públic 
í a peu per als veíils i veíiles del Districte de /es Corts í per a les persones 
d'a/tres indrets que es mouen pe/ Distrícte, impu/sant /es inversions i 
serveis necessarís, com exigir la posada en marxa de la parada Ernest 
L/uch de la lfnia 5 del Metro, modificar el trajecte de la linia 59 d'autobús, 
o mil/orar trams de /es voreres de /'avínguda Madrid i Travessera de Les 
Corts, entre d'altres. 

4. "ERC: Que el Govem del Districte de les Corts informi de I'Estat 
d'execució de la següent proposició aprovada en el Plenari del dia 7 de 
juliol de 2016: "El Districte de les Corts es comprometa estudiar de forma 
coordinada amb TMB i rArea de Mobilitat de I'Ajuntament de Barcelona 
un Pla de Mi/lora de la Mobílítat per tal de garantir la cobertura necessaria 
amb transport públic de toles /es zones del Districte de Les Corts amb el 
seu Centre d'Atencíó Primaria de referencia corresponent. Les 
conclusions d'aquest estudi hauran de presentar-se abans de final d'any" 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

Declaració Institucional relativa a la millor atenció a la gent gran del Districte de les 
Corts. 
Declaració Institucional a favor de l'acollida de les persones refugiadas i en contra de 
les manifestacions xenófobas, feixistes, lgtbifobiques, masclistes o de qualsevol forma 
d'odi al Districte de les Corts. 

Barcelona, 22 de febrer de 2017 

Vist-i-plau 
El regidor president del Consell 

del Districte 

La secretaria 
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