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1.- ORDRE DEL OlA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 3 D'OCTUBRE DE 
2017 

A. 	 LECTURA 1 APROVACIÓ, SI S'ESCAU , DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL 
DE DISTRICTE DE DATA 6 DE JULIOL DE 2017 . 

B. 	 PART INFORMATIVA 


a) Despatx d'ofici: 


1. 	 Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratlus 
tramitats durant els m esos de juny, juliol i agost del 2017. 

2. 	 RESTAR ASSABENTAT del nomenament del conseller Jesús Castell Devís com a 
membre del Consell Municipal del Districte de les Corts en substitució del Sr. Pau 
Guix Pérez i pressa de possessió del Sr. Jesús Castell Devís 

b) Mesura de govern 


e) Informes. 


Informe de I'Area de Drets Social del primer semestre 


d) Informe del regidor del Districte 


C. 	 PART DECISORIA 


Propostes d'acord: 


A. 	 Comissió Consultiva de Via Pública, Mobllitat 1 Presidencia. 

APROVAR la pro posta de designació cortsenc /cortsenca d'honor 2017. 
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B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 

INFORMAR sobre la aprovació inicial , de conformitat amb l'article 63.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM en l'ambit del terreny del Futbol Club 
Barcelona, en el Districte de les Corts 

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

Proposicions 

D. PART D'IMPULS 1CONTROL 

a) Proposicions 1Declaracions de grup. 

1.-GMD: Que el Govern del Districte de les Corts impulsi el desenvolupament de 

les successives fases pendents de completar i dura terme de la Colonia Castells, 

promovent que es doti el pressupost municipal de t'any 2018 amb l'import 

necessari per el desenvolupament de les actuacions que corresponguin per tal 

d'accelerar l'evolució del planejament, realitzant les aportacions econOmiques 

extraordinarias que corresponguin per a tal finalitat a Bagursa i l'lnstitut 

d' Urbanisme. 


2.-Cs:EI Consell del Districte de Les Corts acorda: 

-tancar els Jardins Bacardí i els Jardins Ernest Lluch, i que romandran tancats per 

les nits, a fi i efecte de vetllar pel descans deis ve"ins i per la convivéncia pacífica, 

tal i com demanen, des de fa molt temps els ve'ins. 

-que, mentre no es porta a terme el tancament deis citats Jardins, es donaran 

instruccions a la Guardia Urbana per tal que reforci la vigilancia nocturna en els 

mateixos a fi i efecte d'evitar les situacions que, en la actualitat, se estan produint. 


3.-PP: El Consell del Districte de les Corts acorda: 

Instar al Govern del Districte a obrir una línia de subvencions per compensar a les 

families que suportaran un augment deis preus de les escoles bressol a Les Corts 

a causa de la tarifació social. 


4.-ERC: El Districte de les Corts es comprometa endegar un projecte conjunt amb 

tots els establiments on es gestiona menjar, les entitats que duen a terme 

projectes relacionats amb l'alimentació i la sobirania alimentaria i els altres agents 

implicats per tal de millorar l'aprofitament deis aliments i evitar-ne el 

malbaratament. Semestralment es presentara un informe amb les dades més 

rellevants del projecte. 


5.- CUP: El Consell del Districte de les Corts acorda: 

Primer.- Retre homenatge als 125 anys de I'Escola Ausias March com exemple del 

compromfs del Districte de les Corts amb l'escola pública. 

Segon.-Constituir una comissió de treball que posi de relleu el paper que ha tingut 

histOricament I'Escola Ausias March i l'educació pública al nostre barrí durant el 

curs 2017-2018. 

Tercer.- Col·locar un monument en homenatge a totes les generacions de 

cortsencs i cortsenques que han estat educats a I'Escola Ausias March en 125 

anys. 

Quart.- Agrair el compromís del conjunt de mestres i de famílies que han format 

part de la comunitat educativa de I'Escola Ausias March. 


b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
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e) Precs 

1.-GMD: Que el Govem del Districte dugui a terme una auditoría sobre l'estat 
actual de les parades de Bus del Districte per tal de saber quantes parades no 
disposen de marquesina i quantes no disposen encara de panells informatius del 
temps d'espera i, es comprometí a instaHar aquests planells informatius en tetes 
aquellas que no en disposen en un termini maxim d'un any. 

2.- Cs: Que, por parte de este Gobierno, se proceda a dar cumplimiento de la 
normativa de este Ayuntamiento en relación con la pegada de carteles y pintadas 
en espacios públicos y/o mobiliario urbano, tanto en la retirada como en las 
sanciones a los responsables . 

3.- PP: Que el Govern del Districte informi, ambla major brevetat possible, a les 
comunitats de veTns que es poden veure afectadas per la ubicació d'un club de 
cannabis en la seva finca, en cadascun deis casos en qué !'informe urbanfstic del 
Districte ha estat favorable. 

4.-ERC: El govern del Districte de les Corts impulsara i coordinara un projecte 
conjunt entre els equipaments públics que organitzen activitats per al manteniment 
de la memoria de les persones grans i la Fundació ACE pera poder estudiar i 
prevenir els processos de deteriorament de les persones grans del Districte. 

5.-CUP: Que el govern del Districte de les Corts elabori un informe sobre l'estat de 
manteniment i conservació deis sistemas de climatització deis centres escolars de 
les Corts que garanteixi que les temperaturas sempre siguin entre 17 i 27 graus 
aixf com de l'estat deis patis i espais exteriors que tinguin zones d'ombra i 
vegetació. 

6.-CUP: Que en el proper Consell d'Economia i Hisenda del Districte de les Corts 
la UTE IMPENTO SL- OMNEON SL ens presentin els treballs realitzats durant 
aquest any 2017 en el nostre Districte i deis resultats que se'n derivin . 

d) Preguntes: 

1.-GMD: Quants contractas 1 lntervencions en la via pública ( efectuadas per 
l'agéncia ABITS amb persones que es dediquen a la prostitució) s'han fet en el 
districte de les Corts durant els tres primers trimestres de l'any 2017, fent la 
comparativa amb l'any 2016 i especificant dades segons tipología ( contactatsldes 
i intervinguts/des a la via pública, treballadors/res de locals, clubs, pisos, pisos de 
dones d'origen xinés, locals de massatge, etc.) incloent els criteris que s'han 
seguit en el segulment, així com nombre i import deis ajuts economics tramitats pel 
Servei d'Atenció Socioeducativa? 

2 .- Cs: ¿Cuántas plazas de aparcamiento de vehículos se han eliminado en el 

Distrito de Les Corts desde mayo de 2015, por la implantación de carriles bici, 

incluyendo los de aparcamiento libre, área verde y área azul. 

¿Cuántas plazas de aparcamiento tiene previstas, este Gobierno, eliminar del 

distrito de Les Corts, por la implantación de carriles bici, tanto áreas de 

aparcamiento libre, área verde y área azul. 

Datos de la siniestralidad, en el distrito, de los accidentes que intervenga una 

bicicleta de los años 2015, 2016 y 2017. 


3.- PP: Quines són les mesures dutes a terme pel Govern per a millorar la mobilitat 
al barrí de Pedralbes des del comenQSment de mandat fins ara, especificant, per a 
cadascuna d'elles, el cost suportat, el resultat real i previst, i si són fruit d'un 
procés participatiu i/o de consens amb el veTtnage? 

4.-ERC: Quines mesures prendra el Districte de les Corts per evitar el solapament 
de la xarxa ortogonal amb carrers pacifrcats del Districte? 
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e) Seguiment Proposicions 1Declaracions de Grups 

1.- GMD: Que el Govern del Districte de les Corts, atés que no ha donat acompliment en 
el termini prevista la proposició aprovada en el darrer plenari-de primers de juliol-,amb 
caracter peremptori lliuri tant a les associacions de comerciants del Districte com als 
Grups Municipals !'informe sol·licitat on s'incloguin tots els extrems i continguts 
assenyalats en l'esmentada proposició. 

2.- Cs: Que el govern del districte de Les Corts informi de les accions dutes a terme 
sobre aquesta proposició (aprovada en el Consell de Districte d'1 de desembre del 
2016), i la instal-lació d'una antena Cibemarium. 

3.- PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i 
l'estat d'execució de la proposició següent aprovada en el Consell Plenari del Districte de 
Les Corts en sessió 4 de maig de 2017: 1. Crear una taula de conciliaciá entre /es parts 
afectades per tal de conciliar els posicionaments vers el projecte d'obres per instal·lar un 
supermercat en els antics Talleres Garcfa a /'interior d'illa del carrer Mejfa Lequerica amb 
Gran Via de Caries 111. 2. Realitzar un estudi jurfdic i técnic, per part d'un expert 
independent acordat amb els verns, per aclarir les qaestions d'ambit jurldic, economic, 
urbanístic, de seguretat i mobilitat, derivadas d'aquest projecte. 3. Estudiar la possibilitat 
que aquest interior d'illa pogués incloure usos públics ilo equipaments". 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

Declaració Institucional relatiu al suport al referéndum. 

Barcelona, 21 de setembre de 2017 

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

del Districte 
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