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ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 6 DE JULIOL DE 2017 

A. 	 LECTURA 1 APROVACIO, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 4 DE MAIG DE 2017 

B. 	 PART INFORMATIVA 


a) Despatx d'ofici 


Comunicació resolucions corresponents deis expedients administratius tramitats: 

abril i maig de 2017. 


RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte, de data 30 de 

maig de 2017, perla qual s'estableix el régim de dedicació exclusiva, perles 
seves tasques de coordinació general, del membre del Consell de Districte, la 
consellera Lidia Gallego Andrés. 

b) Mesura de govern . 


e) Informes 


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. 

B. 	Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 
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Informar de la Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM que regulen 
l'aparcament al terme municipal de Barcelona 

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

Informar preus públics de la sala polivalent del Pavelló Poliesportiu Municipal 
l'llla 

C.2 Proposicions 

D. PART D'IMPULS 1CONTROL 

a) Proposicions 1Declaracions de grup 

1.-GMD: Que el govern del Districte lliuri en el termini de dues setmanes, a les 
associacions de comerciants del Districte i als grups municipals un informe 
que inclogui: 1. Quants immobles del Districte quedaran afectats per aquest 
canvi d'ús industrial a ús comercial, indicant quins negocis inclouen ion estan 
situats, quin increment del valor cadastral tindran aquests immobles i quin 
augment es produira en el seu rebut de 1'1 81. 2. Quines mesures de política 
fiscal compensatorias prendra el govem del Districte per tal que aquesta 
revisió de valors cadastrals no afecti al petit comer~ del Districte. 

2.-Cs: Que el Govem del Districte faciliti el canvi d'usos de residencia 
d'estudiants a residencia pera la gent gran i centre de dia i que tracti que la 
nova MPGM que presentin el Bisbat de Barcelona i la Fundació Sant Josep 
Oriol fomenti la negociació amb els ve"ins del carrer Remei i del carrer Galileu 
i reculli les demandes ve"inals en alió relacional amb el rebuig als usos 
hotelers i en alió referent a la reducció de la volumetria del nou edifici reformat 
respecte a la MPGM aprovada al mandat anterior sobre aquest mateix solar. 

3.-PP: El Consell del Districte de les Corts acorda instar al Govern del 
Districte a donar a coneixer i presentar !'Informe de Serveis Socials a Les 
Corts en l'organ que consideri adient i de forma periódica, incloent tota la 
informació sol·licitada en la darrera sessió del Consell Plenari, per tal de 
detectar les necessitats socials existents i garantir els recursos i els 
procediments adequats per millorar !'eficacia i la qualitat en la prestació de 
serveis socials en el Districte. 

4.-ERC: El Districte de les Corts es compromet, conjuntament amb tots els 
agents que formen part de la Comunitat Educativa del Districte, a crear un 
projecte d'lnstitut-Escola aprofitant els equipaments educatius de I'Escola 
Ausias March i el futur equipament al solar del carrer Anglesola amb 
Numancia. Així mateix, per als altres centres educatius públics, s'aplicaran els 
mecanismes pertinents per tal de millorar els sistemas de coordinació entre 
els equips directius de les escoles i els instítuts públics del Districte amb 
l'objectiu de garantir les millors condicions per al pas de primaria a secundaria 
pera l'alumnat del Districte. 

5.- CUP: Que el Consell del Districte de les Corts insta a la Fundació Sant 
Josep Oriol a dotar d'elements físics de protecció del jardí del recinte de Can 
Capellanets protegit per la normativa vigent. Que s'instrueixi la investigació 
que aclareixi si la destrucció del jardí és de tal gravetat que sigui motiu de 
sanció a la propietat. Que el Consell de Districte de les Corts insta a la 
Fundació Sant Josep Oriol a no iniciar les obres de construcció del nou edifici 
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objecte de controversia fins que no es disposi de la nova !licencia 
corresponent als nous usos sol-licitats. Que, per part de l'equip de govern del 
Districte de les Corts s'exerceixi un paper actiu en la negociació amb el veTnat 
i la Fundació Sant Josep Oriol per poder arribar a una solució favorable a 
ambdues parts. Que a partir de la tramitació deis nous usos i per 
conseqüencia, la realització d'un nou pla especial, s'acompleixi el procés 
d'absoluta transparencia davant el ve'inat que marca la llei, procés que ha 
mancat de manera flagrant en la tramitació de la !licencia actualment 
atorgada. 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

1.- BComú: Instar al govern de I'Estat a derogar les modificacions de la Llei 
d'Arrendaments Urbans de 2013 que són clarament restrictivas pels drets deis 
arrendataris i recuperar aixi, els contractas de 5 anys enlloc de 3. 
Instar al govern de I'Estat a limitar les pujades de preu entre contracta i 
contracta de lloguer d'acord als preus de referencia de la zona, a l'estat de 
l'habitatge, a la inversió feta i caracterrstiques de l'indret on s'ubica l'habitatge. 
Instar al govern de I'Estat a eliminar els privilegís fiscals deis fons d'inversió i 
SOCIMI's (Societats Anónimas Cotitzades d'lnversió lmmobiliaria) o vincular
los a la promoció del lloguer assequible, de tal manera que es posi fre a les 
inversions especulativas que expulsen ve"ines i ve"ins deis seus barris. 
Instar al govem de la Generalitat a introduir l'índex de preus de referencia en la 
futura Llei d'Arrendaments Urbans catalana que té previst presentar a partir de 
setembre. 
Instar a que la Generalitat faci servir aquest índex com a eina que permeti 
limitar els preus deis lloguers i no només com a instrument de transparencia. 
Instar a la Generalitat a que l'esforc;: de les famílies per a pagar el lloguer 
s'inclogui com a un indicador indispensable vinculat a l'índex, de tal manera 
que es puguin articular polítiques d'habitatge encaminadas a regular els preus 
dellloguer, tot tenint en compte els ingressos familiars. 

e) Precs 

1.-GMD: Que el govern municipal informi, en aquest mateix consell plenari, del 
nombre de famflies de les Corts que esta previst que paguin més de 290 euros 
al mes el proper curs 2017-2018 i, que aturi la pujada de preus a les Escales 
Bressol Municipals per tal que, al curs 2017-2018, cap família de les Corts hagi 
de pagar més de 290 euros mensuals. 

2.-GMD: Que el Govem del Districte de Les Corts realitzi una inspecció de les 
zones d'aparcament no regulat deis barris de Sant Ramón i Pedralbes i dugui a 
terma les actuacions que corresponguin per a garantir l'aplicació de la 
normativa municipal, la retirada de vehicles abandonats i facilitar, així, que els 
residents puguin disposar de places d'aparcament, informant del resultat de les 
actuacions, així com de la viabilitat d'implantar I'Area Verda, al proper Consell 
Plenari del mes d'octubre de 2017. 

3.-Cs: Que el Govern del Districte endegui una campanya per a un millor 
compliment de l'ordenanc;:a de civisme per tal d'eradicar comportaments incívics 
als espais públics i carrers del nostre districte, per tal d'evitar la degradació 
d'aquest espai públic i mobiliari urba tot evitant grafitties i pintadas i brutrcia i 
deixalles incontrolada, per tal d'evitar la practica del botelló a l'espai públic, i 
que es garanteixi una majar presencia tant de Guardia Urbana com d'agents de 
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C1v1sme a les zones més afectadas amb l'objectiu de garantir la bona 
convivencia i el descans deis ve'ins a les zones més afectadas per aquestes 
problematiques al nostre Districte. 

4.-ERC: El Districte de Les Corts es comprometa mantenir el maxim nombre 
permes deis habitatges de la Colonia Castells situats al Passatge Piera segons 
la regulació i legislació urbanística vigent com a recurs de patrimoni historie i 
memorialista del passat obrer de Les Corts. 

5.-ERC: El Govern de Les Corts es comprometa fer accessible setmanalment 
tota !'agenda pública de tots els membres del Govern del Districte a tots els 
vei"ns i ve'ines de Les Corts a la pagina web del Districte. Així mateix, s'enviara 
amb la mateixa regularitat aquesta agenda a tots els Grups Municipals amb 
representació al Consell del Districte. 

6.-CUP: Que el Consell de Districte de les Corts presentí en el mar del Consell 
Escolar Municipal del Districte de les Corts un informe de situació deis recursos 
dedicats al nostre territori a la petita infancia per part de l'lnstitut municipal 
d'Educació de Barcelona. 

7.-CUP: Que l'equip de govern del Districte de les Corts convidi en el marc del 
proper Consell de Salut del Districte de les Corts a "RebeHió Atenci6 Primaria" 
perqué exposin la greu situació que es viuen en els nostres centres de salut, 
amb la presencia també deis professionals del CAP Montnegre i del CAP les 
Corts. 

d) Preguntes 

1.-Cs: Que actuaciones ha realizado el gobierno de este Distrito en relación a ( 
ocupación ilegal Mejia Lequerica) : 

Inspección de las instalaciones sobre medidas de seguridad, medidas 
ignífugas, salidas de emergencia, accesibilidad para personas con 
discapacidad, etc. 
Inspección respecto a licencias para el ejercicio de actividades, así como 
para la venta de refrescos y bebidas alcohólicas y exigencia de las mismas 
Comprobación de cumplimento de normativa respecto al control de la 
prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y exhibición de las mismas 
a menores. 
Comprobación e inspección de aforo y exigencia de medidas 
correspondientes al aforo, como personal de control de acceso autorizado 
Inspección de obras realizadas y exigencia de licencias 

2.-PP: Quantes places d'aparcament pera cotxes a la via pública s'han eliminat 
en el Districte de les Corts en cadascun deis anys 2015, 2016 i 2017 
(previst), detallant el carrer i el motiu? 

3.-PP: Per que el Govem del Districte permet que empreses i organismes 
municipals que operen a Les Corts no compleixin amb la llei d'integraci6 
laboral de persones amb discapacitats? 
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e) Seguiment de proposicions 1Declaracions de Grups 

1.-Cs: Que el Consell Plenari del Districte de les Corts va aprovar la següent 
proposició presentada pel Grup Municipal de Ciutadans el 4 de maig de 2017 
següent: ": El Consell del Districte de Les Corts acorda ( en re/ació a la 
Residencia de /es Corts ) : realitzar totes aquel/es accions i actuacíons per 
requerir a la Generalitat per que dugui a terme les obres necessaries en el 
termini mes breu possible; i presentar una petició per escrit a la Generalítat a fi i 
efecte de remetí un informe a aquest Consell en el que constín : toles /es 
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 comp/eixen, per part de la Residencia, e/s protoco/s d'inspecció 
en /'actualitat i la normativa ISO' Es demana que el govern del districte de Les 
Corts informi de les accions dutes a terme sobre aquesta proposició, vers la 
situació de la residencia de Les Corts, les incidencias tant en el servei que es 
presta a la gent gran , situació de risc del edifici així com les situacions que han 
estat denunciadas en diverses ocasions des del2012. 

2.- PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions 
realitzades i l'estat d'execució del prec següent aprovat en el Consell Plenari 
del Districte de Les Corts en sessió 2 de mar~ de 2016 : "Que el Govem del 
Districte de Les Corts insti a la Diputació de Barcelona a cedir l'ús de l'edifici 
central o un altre espai en edificis del Recinte de la Matemitat a I'Ajuntament de 
Barcelona per tal d'ubicar una nova línia d'educació secundaria de /'/ES Les 
Corts i una escota bresso/, a més de preservar e/s espais verds del conjunt 
patrimonial i impedir J'estacionament de vehicles al costal de la pista de 
basquet, i en el cas de no assolir un acord amb la Diputació, instar al Govern 
del Districte de Les Corts a garantir una ubicació per ambdós usos educatius a 
prop del Recinte de la Maternitat". 

3.-ERC: Que el Govern del Districte de Les Corts informi de l'estat d'execució 
de la següent proposició aprovada en el Plenari del dia 7 de julio! de 2016: "El 
Districte de les Corts es compromet a estudiar de forma coordinada amb TMB i 
I'Area de Mobilítat de I'Ajuntament de Barcelona un Pla de Mi/lora de la 
Mobilitat per tal de garantir la cobertura necessaria amb transport públic de 
tates /es zones del Districte de Les Corts amb el seu Centre d'Atenció Primaria 
de referencia corresponent. Les conclusions d'aquest estudi hauran de 
presentar-se abans de fina/s d'any". 

4.-CUP: Quines són les gestions i actuacions dutes a terme pel govern del 
Districte per tal de donar compliment i amb quins resultats del prec que es va 
acceptar en el Consell de Districte de data 1 de desembre de 2016 que deia 
textualment: «Que el Govern del Districte de /es Corts convoqui una trabada de 
la Plataforma per una Educació en Economía Crítica amb la comunitat 
educativa del Districte de les Corts per tal de que s 'ofereixi una visi6 més plural 
de l'educació financera a /es aules deis nostres barris." 
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E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

Declaració Institucional relativa a LGTBI. 

Barcelona, 28 de juny de 2017 

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

del Districte 

usí i Pérez 
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