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ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 4 DE MAIG DE 2017 

A. 	 LECTURA 1 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTES DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 2 DE MARQ DE 2017 1 DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINADRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE 5 D'ABRIL DE 2017. 

B. 	 PART INFORMATIVA 

a) Despatx d'ofici 

Comunicació resolucions corresponents deis expedients administratius tramitats: 
febrer i marc; de 2017. 


b) Mesura de govern. 


e) Informes 


Informe de Serveis Socials 


d) Informe del regidor del Districte. 


C. PART DECISORIA 

C.1 	 Propostes d'acord 

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

1 ,.PROPOSAR 1 APROVAR la designació de candidats del Districte de les 
Corts per optar a les Medallas d'honor de Barcelona. 

2,.1NFORMAR sobre el projecte normatiu Reglament de Participació Ciutadana. 
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B. Comissió Consultiva de Medí Ambient, Urbanisme i Obres. 

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

C.2 Proposicions 

D. PART D'IMPULS 1CONTROL 

a) Proposicions 1Declaracions de grup 

1.-GMD: Que es realitzi un estudi de necessitats del Pavelló (Pavelló de la 
lila). Que, a partir d'aquest estudi, es programin les actuacions i inversions 
necessaries per solucionar les problematiques funcionals actuals, així com 
dotar l'equipament d'unes instal·lacions adequades a les necessitats i 
requeriments que necessita el barri. Que el pla presentat, estigui realitzat i vist 
per executar en un termini no superior a 4 mesas. 

2.-Cs: El Consell del Districte de Les Corts acorda ( en relació a la Residencia 
de les Corts ) : realitzar tates aquellas accions i actuacions per requerir a la 
Generalitat per que dugui a terme les obres necessaries en el termini mes 
breu possible; i presentar una petició per escrita la Generalitat a fi i efecte de 
remeti un informe a aquest Consell en el que constin : tates les inspeccions 
que s'han dut a terme a la Residencia de Les Corts des del 2012, quantes 
han estat favorables i quantes desfavorables, quantes sancions s'han imposat 
i si es compleixen, per part de la Residencia, els protocols d'inspecció en 
l'actualitat i la normativa ISO. 

3.-PP: El Consell del Districte de les Corts acorda instar al Govern del 
Districte a: 1. Crear una taula de conciliació entre les parts afectadas per tal 
de conciliar els posicionaments vers el projecte d'obres per instaHar un 
supermercat en els antics Talleres García a !'interior d'illa del carrer Mejía 
Lequerica amb Gran Via de Caries 111. 2. Realitzar un estudi jurídic i técnic, 
per part d'un expert independent acordat amb els ve"ins, per aclarir les 
qOestions d'ambit jurídic, economic, urbanístic, de seguretat i mobilitat, 
derivadas d'aquest projecte. 3. Estudiar la possibilitat que aquest interior d'illa 
pogués incloure usos públics i/o equipaments. 

4.-ERC: Que el Districte de les Corts, conjuntament ambla Facultat de Selles 
Arts de Barcelona i el teixit associatiu de persones amb discapacitat del 
Districte, impulsara la creació d'un recorregut artistic i cultural per tot el 
conjunt d'obres escultoriques situadas a I'Avinguda Diagonal des de la playa 
de Francesc Macia fins al part de Cervantes. 
Es tindran en compte les segOents consideracions: 1. En el disseny d'aquest 
recorregut es prioritzaran aquellas mesures que facilitin a les persones amb 
discapacitat física o psíquica participar-hi activament i el gaudi de les obres. 2. 
En el recorregut s'ubicaran espais perqué es puguin exposar temporalment 
obres escultoriques al carrer d'estudiants i professors de la Facultat de Selles 
Arts de la Universitat de Barcelona. 

5.- CUP: Que el Consell de Districte de les Corts insta a la restitució del nom 
original de Jardins de Magalí pera la zona enjardinada coneguda actualment 
perla denominació de Jardins de les Infantes a la ponencia del nomenclator 
de Barcelona. 
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b) 

e) 

Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

Precs 

1.-GMD: Que el Govern Clel Districte ele les Corts Clugui a terme una campanya 
de conscienciació entre propietaris d'establiments d'oci així com entre els 
ciutadans del nostre Districte, posant a disposició els recursos humans i 
economics necessaris, per a reduir les molésties acústiques que genera l'oci 
nocturn i garantir una bona convivencia entre aquestes activitats i el descans 
ve"inal. 

2.-GMD: Que el Govern del Districte es comprometí a escoltar, tenir en compte 
i donar resposta als ve"ins quan es dugui qualsevol tipus de modificació de la 
xarxa actual de bus i informi amb antelació deis canvis que és duran a terme i 
de la seva data d'implementació. 

3.-Cs: Que el Govern del Districte faci una analisi de la situació del comen~ al 
barrí de La Maternitat i Sant Ramon juntament amb les associacions de 
comerciants i representants deis comer<;os del barrí que pugui donar lloc a 
unes accions especifiques pel barrí dins el futur Pla de Comer9: 1) evitar la 
desertització comercial i incentivar-na l'activitat; 2) fer un estudi de !'impacte i 
afectació que poden tenir els possibles futurs usos comercials que preveu el 
projecte del Nou Camp Nou sobre el teixit comercial del barrí i propasar 
mesures especifiques per tal de protegir el comer9 ja arrelat al Barri. 

4.-Cs: Que, en compliment del conveni subscrit amb la Generalitat, 
I'Ajuntament de Barcelona realitzi les gestions necessaries per reconvertir el 
Centre d'Atenció Primaria de Numancia (CAP) perqué doni el servei de Centre 
d'Urgéncies d'Atenció Primaria (CUAP), amb assisténcia sanitaria les 24 hores 
del dia, tots el dies de l'any, inclos servei d'analítiques, radiología i boxes 
d'observa ció. 

5.-PP: Instar al Govern del Districte a adquirir el compromís de destinar una 
part significativa deis ingressos derivats del projecte de transformació 
urbanística de I'Espai Bar9Q a dotar d'equipaments públics, actuacions a la via 
pública i foment del comer9 de proximitat, entre d'altres, en el barrí de la 
Maternitat-Sant Ramon de Barcelona. 

6.-PP: Que el Govern del Districte ens lliuri, en la sessió del Consell Plenari 
d'avui, cópia deis informes, estudis i/o projectes técnics que avalen la decisió 
del Govern Municipal i de la Generalitat de tancar l'Escola Ausias March i 
substituir-la perla nova Escola Anglesola. 

7.-CUP: Que el Consell de Districte de les Corts presentí !'informe "Oportunitats 
educativas a Barcelona 2016: l'educació de la infancia i l'adolescéncia a la 
ciutat" al Consell Escolar del Districte de les Corts del 3r trimestre i que es faci 
un debat ric i necessari amb la comunitat educativa sobre la situació al territori. 

8.- CUP: Que el Govern del Districte de les Corts insti a la Generalitat de 
Catalunya mitjan9Bnt el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a 
solucionar les mancances que s'expressen per part de les famílies, en especial 
les fetes per I'Associació Catalana d'Afectats/des per les Residencies, 
mitjan9ant la seva participació a la Comissió Social i Sanitaria de les Corts per 
tal d'elaborar entre totes les parts implicadas el protocol d'actuació de la 
comissió amb acords per escrit i objectius definits. 

3 



Ajuntament
de Barcelona 

d) 	 Preguntes 

1.-ERC: Quines accions dura a terme el Districte de les Corts en cas que 
qualsevol eventualitat permeti abrir un nou procés negociador amb el propietari 
de la finca anomenada Can Capellanets sobre els usos, volumetria , protecció 
deis jardins i altres qüestions relacionadas amb el projecte per tal de garantir 
una participació real i efectiva deis col·lectius ve'inals, el teixit associatiu i els 
grups municipals? 

2.-ERC: Quina ubicació tindran les estacions previstas amb la nova licitació del 
servei de Bicing a la Zona Universitaria i quantes placas es preveu que hi hagi 
en aquesta zona? 

e) 	 Seguiment de proposicions 1Declaracions de Grups 

1.-GMD: Quines gestions s'han dut a terme per a l'aplicació de la proposició 
aprovada amb el vot a favor de tots els grups menys BeC, que va votar en 
contra, i PSC que es va abstenir? 1amb quins resultats? ( la proposició va ser 
aprovada en el Consell de Districte de 5 de maig de 2016 i deia textualment: " 
Que el Districte de les Corts expressi al govem la imperiosa necessitat d 'una 
reforma d'organigrama municipal parque es reincorpori la Regidoria 
d'Ado/escencia i Joventut en /'actual mandat 2015-2019 amb la finalitat 
d'adquirir un compromfs públic real de I'Ajuntament amb e/s i les nostres joves 
perque siguin un col·lectiu pres en consideració i es prioritzi el 
desenvolupament de poi/tiques de joventut, transversa/s i integra/s, en e/s 
propers anys per tal de fer front a les problematiques que pateix la joventut 
barceloninan). 

2.-Cs: Que el Govern del Districte de Les Corts informi de les accions dutes a 
terme sobre la següent proposició aprovada al Consell Plenari de 5 d'abril de 
2017: aQue, tot partint d'un compromis absolut i irrenunciable amb una 
educació pública i de qualitat, el Govern del Districte de Les Corts instara al 
Consorci d'Educació de Barcelona a solucionar de manera immediata totes 
aquel/es situacions que afecten negativament a diversas escoles i centres 
educatius de titularitat pública, la comunitat educativa, les famílies i l'alumnat, 
mitjam;ant les següents mesures: 

1. 	 Que es mantingui la preinscripció d'un grup complet de P3 a I'Escola 
Ausias March per al curs 2017-18, i que es garanteixi per al futur la 
continui"tat d 'aquesta escala i del seu projecte educatiu, tot rebutjant 
explícitament el seu tancament. 

2. 	 Que al solar del carrer Angleso/a núm. 50 on estava previst el nou lnstitut 
Europa-Anglesola acordat al Pla d 'Equipaments Educatius de 2008, es 
construeixi un lnstitut i no una Escala, amb el compromis que estigui en 
funcionament peral curs 2020-21. 

3. 	 Que es construeixi una nova Escota a Les Corts de forma que estigui en 
funcionament per al curs 2020-21, i que s'inclogui en el Pla 
d'Equipaments del Districte, a fi i efecte de: 

• 	 trasl/adar els alumnas que comem;aran a l'espai educatiu 
provisional de Can Rosés des del curs 2017-18. 

• 	 Acollir e/s nous alumnas del primer curs de primaria que ja no 
tindran aulas disponibles a l 'espai educatiu provisional de Can 
Rosés. 

• 	 Que el nou Escota tingui en compte la previsió de possibfe 
creixement de la demanda d 'escolarització i tingui la capacitat per 
acollir-la. 

4 



Ajuntament 
de Barcelona• 

4. 	 Destinar la masía de Can Rosés per a la construcció d'una EscoJa 
Bressol que pugui compartir projecte educatiu amb /'Escota /taca, un cop 
construi"t l'equipament docent al solar sítuat a la cantonada entre e/s 
carrers Anglesola i Numancia. Els espais polívalents així com els espaís 
que no ocupí /'EscoJa Bresso/ a la Masía de Can Rosés seran utílítzats 
per I'Escola {taca. 

5. 	 Que es resolguin /es necessitats d'espai del EscoJa /es Corts; que el 
Govern del Distrícte adopti el compromís de que aíxó sigui reco/lit i tractat 
al Pla d'Equipaments d'aquest mandat per tal de trobar-hi una so/ució. 

6. 	 Que es resolguin les necessitats d'espai de I'Escola Barcelona, retornant 
l'espai que actua/ment ocupa el Centre de Recursos Pedagógics (CRP), 
un cop aquest tíngui una nova ubicació d 'acord a /es seves necessitats; 
que el Govern del districte es comprometí a inc/oure en el Pla 
d'Equipaments del Districte un nou espai peral CRP. 

7. 	 Aprofitar e/s nous equipaments docents púb/ics previstos al Districte per 
tal d'implantar un projecte d'lnstitut EscoJa i un Centre Docent públic de 
Formació Professional al Districte de Les Corts. 

8. 	 Garantir una partida pressupostaria suficient i necessaria d'inversió anual 
i, si s'escau, plurianual, per al manteniment i mi/lores de tots e/s centres 
educatius del nostre Districte. 

9. 	 El Districte de /es Corts convocara un Conse/1 Escolar extraordinari abans 
del día 20 d'abril per tal de valorar amb el conjunt de la Comunitat 
Educativa de Les Corts /es dades de la preinscrípcíó escolar del segon 
cicle d'educacíó infantil, educació primaria, centres integrats i educació 
secundaría obligatoria. 
Tots aquests acords quedaran sotmesos al dia/eg í consens necessari 
amb la Comunitat Educativa del Districte." 

3.-CUP: Quines són les gestions i actuacions dutes a terme pel govern del 
Districte per tal de donar compliment a l'acord i amb quins resultats que es va 
aprovar en el Consell de Districte de data 5 de maig de 2016 que deia 
textualment : Que el Govern del Districte de /es Corts actualitzi la sítuació d 'ús 
de /'edifici del Carrer Bordeus 16-20 amb la empresa Telefónica per tal de 
vetllar pe/ comp/iment del conveni subscrit entre I'Ajuntament i la companyia 
que possibilita que /es seves instal·/acions que hagin caígut en desús 
tecnológic puguin destinar-se a usos d'equipament comunitari, tot millorant la 
capacitat dotacional del barrí on s'ubiquen. 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

Declaració Institucional relativa a la situació Veneouela. 

Declaració Institucional relativa al rebuig d'actes de vandalisme . 

Barcelona, 25 d'abril de 2017 

Vist-i-plau La secretaria 

El regidor president del Consell 


del Districte 


Francisco Sierfa López ¡· 


S 



