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ORDRE DEL OlA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 4 DE DESEMBRE DE 
2017 

A. 	 LECTURA 1 APROVACIO, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÚ ORDINARIA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 30 D'OCTUBRE DE 2017 

B. PART INFORMATIVA 

a) 	 Despatx d'ofici: 

1. 	 Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 
tramitats durant els mesos de setembre i octubre del2017. 

2. 	 RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 
perla que s'estableixen els consellers responsables de cada un del dlferents ambits 
d'actuació sectorial. 

3. 	 RESTAR ASSABENT AT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 
per la que es delega la presidencia de la Comissió Consultiva de Via Pública, 
Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i Presidencia en la consellera Laura 
Cañadas Pla en substitucló del conseller Carlos Hornero Sánchez. 

4. 	 RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 
perla que el conseller Antoni Coll Tort substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla 
com a conseller de la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, 
Serveis Municipals i Presidencia, i s'incorpora en la mateixa al conseller Carlos 
Hornero Sánchez. 

5. 	 RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 
perla que el conseller Antonl Coll Tort substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla 
en el Consell del Barrí de la Maternitat- Sant Ramon. 

6. 	 RESTARASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 
per la que es delega la presidencia del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i 
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Esport í del Consell sectorial d'Economia i Hisenda en la consellera Laura Cañadas 
Pla en substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez i del Consell Sectorial de 
Presidencia, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció en el 
conseller Antoni Coll Tort en substitució de la consellera Laura Cañadas Pla. 

7. 	 RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 
perla que el conseller Antoni Coll Tort substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla 
coma conseller membre del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esports i el 
Consell Sectorial d'Economia i Hisenda i s'incorpora en els mateixos Consells 
Sectorials al conseller Carlos Hornero Sánchez; i en el Consell Sectorial de 
Presidencia, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció la consellera 
Laura Cañadas Pla substitueix al conseller Antoni Coll T ort. 

8. 	 RESTAR ASSABENT AT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 
perla que es delega la presidencia deis Consells d'Equlpaments Esportius: Arístides 
Maillol, Poliesportiu l'llla i Compfex Esportiu Municipal de les Corts en el conseller 
Antoni Coll T ort en substitució del conseller Carlos Hornero Sánchez; i deis Consells 
d'Equipaments Culturals: Centre Cfvic Josep Maria Trias 1 Peitx i Centre Civic Joan 
Oliver "Pere Quart" en el conseller Antoni Coll Tort en substitució del conseller Carlos 
Hornero Sánchez. 

9. 	 RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 
per la que el conseller C~rlos Hornero Sánchez deixa de ser president deis Consells 
d'Equipaments Esportius: Arístides Maillol, Poliesportiu l'llla i Complex Esportiu 
Municipal de les Corts i deis Consells d'Equipaments Culturals: Centre Cívic Josep 
Maria Trias i Peitx i Centre Civic Joan Oliver MPere Quart" i s'incorpora com a 
conseller membre deis mateixos 

10. RESTAR ASSABENTAT de la resolucló del regidor de data 16 de novembre de 2017 
perla que es delega la presidencia de la Comissió de Treball de Vía Pública, Obres i 
Manteniment en la consellera Laura Cañadas Pla en substitució del conseller Carlos 
Hornero Sánchez. 

11 . RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 16 de novembre de 2017 
per la que es substitueix a la consellera Laura Cañadas Pla per el conseller Antoni 
Coll Tort coma conseller membre de la Comissió de Treball de Via Pública, Obres i 
Manteniment i s'incorpora a la mateixa al conseller Carlos Hornero Sánchez. 

12. RESTAR ASSABENTA T de la resolució del regidor de data 23 de nove m bre de 2017 
perla que es modifica el decret del regidor de 16 de novembre de 2017, en el sentit 
de que el conseller Rodolf Mancho Iglesias substitueix a la consellera Udia Gallego 
Andrés com a conseller en la Comlssló Consultiva de Medí Ambient, Urbanisme i 
Obres, i al conseller Cristian Sais Fetthauer en la Comissió Consultiva de Via 
Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i Presidencia. 

13. RESTAR ASSABENT AT de la resolució del regidor de data 23 de novembre de 2017 
per la que es modifica el decret del regidor de 16 de novembre de 2017 en el sentit 
que el conseller Cristian Sais Fetthauer substitueix al conseller Rodolf Mancho 
Iglesias com a conseller membre del Consell Escolar. 

b) Mesura de govern 

Mesura de govem d'Educació. 

e) Informes. 

d) Informe del regidor del Districte 

C. PART DECISÓRIA 

1 Propostes d'acord: 
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A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidencia. 

INFORMAR Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona per l'any 2018 

B. Comissió Consultiva de Medí Ambient, Urbanisme i Obres . 

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

INFORMAR sobre els preus públics del Districte de les Corts per l'any 2018. 

2 Proposicions 

D. PART D'IMPULS 1CONTROL 

a) Proposicions 1Oeclaracions de grup . 

1.-GMD: Que el Govem del Districte de les Corts, en un període no inferior a 2 

mesas, instrumenti la creació d'una Comissió d'estudi de la Mobilitat General del 

Districte de Les Corts per avaluar quines seran les conseqüéncies deis canvis 

projectats i detectar les disfuncions potencials que puguin afectar als ciutadans. 

Aquesta comissió també servira per intensificar la participació de lotes les entitats 

ve"inals, de comerciants, les forces polítiques representadas al Consell Plenari, i 

altres agents arrelats a les Corts, amb l'objectiu de dinamitzar la participació 

d'aquests en el futur Pla de Mobilitat per a Les Corts. 


2.-Cs: El Consell del Districte de les Corts acorda: 

- Adaptar tots els pares infantils del Districte per a persones amb mobilitat 

funcional redu"ida, per tal que tots els infants del Districte tinguin el seu espai de 

jocs sense barreres que impedeixin el seu accés o la seva mobilitat dintre del propi 

pare, així com els seus pares o guardadors. 

-Adoptar el compromls que, tots els pares infantils que s'instal·lin al Districte de 

Les Corts, ho facin tenint en compte que han de ser accessibles per a persones 

amb mobilitat funcional redu'ida. 


3.-PP: El Consell de Districte de Les Corts acorda: 

Instar al Govem del Districte a presentar, en la propera sessió ordinaria del 

Consell Plenari de Les Corts, una mesura de govern sobre accions d'impuls i 

atenció del comerct de proximitat en els carrers del voltant de les instal·lacions del 

FC Barcelona, que siguin consensuadas amb aquesta entltat esportiva i les 

entitats comercials 1 de ve'ins del barrí de la Maternitat-Sant Ramon. 


4.-ERC.: El Districte de les Corts, en el marc de la Taula de Memoria Histórica i 

conjuntament amb I'Arxiu Municipal de Les Corts, es comprometa: 

Elaborar, abans de la finalització de cada any, una previsió per a l'any segllent 

d'actes, accions i activitats commemoratius i/o de recerca relacionades a la 

recuperació de la memoria histórica vinculada a efemérides i/o personalitats amb 

estreta vinculació ambla memoria histórica deis barris del Districte de Les Corts. 

Posar a disposició del teixit associatiu i de les escales del Districte un conjunt de 

recursos per tal que es puguin impulsar projectes o accions educativas, 

d'investigació o de caire divers en relació a les efemérides incloses en la previsió 

anual 


5.- PSC: El Consell Municipal del Districte de Les Corts acorda: 

Refermar el compromfs del Consell Municipal del Districte de Les Corts amb el 

model d'escoles bressol municipals, amb la seva funció per l'educació de la petita 

infancia i perla cohesió social; 

Instar al govern municipal a seguir treballant perla construcció de noves escoles 

bressol municipals; 
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b) 

e) 

Instar al govern municipal de Barcelona en Comú a definir, abans del mes de juny 
del 2018 , el projecte per la construcció d'una escola bressol municipal del PERI 
Danubi. 

6.- CUP: Que el govern de Districte elabori un estudi detallat de !' impacte de la 
contaminació atmosférica sobre les ve'ines, prenent una atenció especials als 
grups de població amb major risc com són els infants i adolescents. 
Que el govern del districte elabori un estudi detallat al Districte de la contaminació 
per partículas fines {PM2,5) i micropartícules, la principal font de les quals és els 
vehicles diesel, identificant les zones de major exposicló a aquest contaminants. 
Que el govern de districte inicir un pla d'implantació de Zones d'Emissions Zero al 
voltant de tots els centres d'educació i centres d'atenció sanitaria del districte i 
Zones de Baixes Emissions pera vehicles amb emissions inferiors a 100 g/km de 
C02 en els carrers propers a zones verdes. Un plaque incorpori també la reducció 
de carrils per al vehicle privat en les vies més densificadas {Avinguda Diagonal, 
Avinguda Madrid, Carrer Numancia i Carrer Enten¡;a), recondicionant aquest 
carrils per a l'ús de vianants i bicicletas donant resposta a la necessaria pacificació 
deis nostres carrils 1 espais públics 

Proposicions amb contingut de declaraclons institucionals 

Precs 

1.- Cs: "Que, por parte de este Gobierno, una vez celebradas las elecciones 
autonómicas del 21 de diciembre i constituido el nuevo Gobierno de la Generalitat, 
realice todas las gestiones necesarias a fin y efecto de que se dé cumplimiento de la 
proposición de Cs en el Parlament, aprobada pese a la abstención de ERC i PdCat, 
y se restablezca el servicio de urgencias en el CAP de Numancia, incluido el servicio 
de analíticas, radiología, boxes de observación y pediatría, tal y como rezaba la 
proposición aprobada". 

2.- PP: "Que el Govern de Les Corts impulsi mesures per posar fi a l'efecte crida de 
persones sense sostre que utilitzen l'espai públic de carrers i places del Districte per 
a les seves activitats personals, tenint en compte que aquestes mesures han de 
garantir l'atenció continua que aquest col ·lectiu necessita per tenir una vida digna i, 
al mateix temps, han de preservar la bona convivencia en el ve'inat" 

3.- PP: "Que el Govern del Districte consensuT la proposta d'aprovació definitiva del 
projecte urbanístic de I'Espai Barya ambles entitats de verns i veines de Les Corts, 
per tal que aquest gran projecte de transformació urbanística compti amb el suport 
social necessari de la gent del barrí. 

4.- ERC-AM: "El Districte de les Corts impulsara i coordinara un projecte conjunt 
entre els equipaments públics que organitzen activitats per a l'estimulació de la 
memoria i la Fundació ACE per tal de poder millorar l'estudi i la prevenció deis 
processos de deteriorament cognitiu que pateixen, d'una forma especial, les 
persones grans". 

5.- ERC-AM: "El Govern del Districte de Les Corts realitzara un seguiment de 
l'afectació económica a les entitats del Districte causada per la intervenció deis 
comptes del Govern de Catalunya per part del Govern espanyol i l'aplicació de 
l'article 155 de la Constitució Espanyola amb el suport del Partit Popular, el Partit 
Socialista i Ciutadans i estudiara quines mesures pot emprendre per tal de pal-liar 
aquesta situació•. 

6.- PSC: Que el Districte de Les Corts habiliti un espai adient i suficient al barrí de 
Sant Ramon on oferir el servei d'apats en companyia als veTns i les vernes de la 
zona, en les mateixes condicions que es fa a d'altres zones del districte. 
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7.- PSC: Presentí un informe al proper Plenañ sobre les dades de l'absentisme 
escolar al districte, que contingui dades globals 1 ambla perspectiva suficient per tal 
de fer una valoració de la situació actual. 
lnformi en el proper Plenari sobre el treball i el calendari de reunions de la Comissió 
d'Absentisme Escolar de les Corts durant el present mandat. 
lnformi al proper Plenari sobre les mesures adoptades per tal de combatre 
l'absentisme escolar i, més enlla, sobre la millora de l'escolarització al districte. 

d} Preguntes 

1.- GMD: "Quantes persones sense llar tenen comptabilitzades al Districte de les 
Corts aquest any 2017, per barris i segons tipología (dormint al carrer, allotjades en 
recursos municipals 1 xifra total) i, quines accions i programes esta duent a terme el 
govern per a combatre el sensellarisme al nostre Districte, atenent, a més, les 
ímminents baixades de temperatura hivernals". 

2.- GMD: "Quants contactes i intervencions a la via pública s'han fet al 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 (contactats/des i intervencions a la vía 
pública, treballadors/res de locals, clubs, pisos particulars, locals de massatge, 
identificant les diversas naclonalitats, etc.) incloent els criteris que s'han aplicat en el 
seguiment, així com nombre 1 lmport deis ajuts economlcs tramitats pel Servei 
d'Atenció Socioeducativa?" 

3.- Cs: K ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza este Gobierno, para 
informar a los ciudadanos de los espacios de participación del Distrito de Les Corts en 
los que pueden participar? 
¿Cuáles son las propuestas de comunicación de este Gobierno a fin y efecto que la 
información sobre los espacios de participación llegue a los ciudadanos, de forma 
eficaz, para que puedan participar en los mismos? 

4. CUP: Quants espais al aire lllure i gratu"its hi ha per a jugar a futbol o basquet al 

Districte de les Corts sense haver de pagar el lloguer d'una pista poliesportiva? 


5. CUP: Quina és la quantitat que deu el propietari del edifici del Carrer (La) Benavent 

(urada) 25 a I'Ajuntament de Barcelona a data d'avui? 

Per quin conceptes són el deute que té amb I'Ajuntament de Barcelona? 

Quina és la probabilitat de cobrament del titular de l'edifici referit? 


e) Seguiment Proposicions 1Declaracions de Grups 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

Barcelona, 28 de novembre de 2017 

Vist-1-plau La secretaria 

El regidor president del Consell 


del Districte 


Francisco Sierra López 
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