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Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

Pl. Comas, 18, 1r 
08028 Barcelona 
934 027 000 
serveisjuridicslescorts@bcn.cat  
www.lameva.barcelona.cat/lescorts 
 

 

ACTA NÚM. 1/2018 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

  
 

El dia 6 de març de 2018, a les 18.30 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts de 
l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18, planta soterrani, 1, de Barcelona, sota 
la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president del Consell del Districte, i amb 
l’assistència del regidor del Districte, senyor Agustí Colom Cabau; la regidora adscrita senyora Sònia 
Recasens Alsina, el regidor adscrit senyor Alberto Fernández Díaz, els consellers i conselleres senyors i 
senyores Míriam Casanova Domènech, Xavier Cañigueral González, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura 
Gol, Cristian Sais Fetthauer, Èric Manzano Casalins, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón Mendiola, 
Antoni Coll Tort, Sonia Reina Sánchez, Jorge Carlos Feijóo, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero 
Sánchez, i Marc Faustino Vidal, així com el gerent del Districte, senyor Joan Cambronero Fernández, i 
assistits per la secretària, la senyora Meritxell Cusí Pérez. 
 

Excusen la seva absència els regidors i regidores adscrits senyora Montserrat Ballarín Espuña, 
senyora Eulàlia Reguant i Cura i senyor Joan Josep Puigcorbé Benaigues, així com la consellera Laura 
Cañadas Pla.  

 
El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió ordinària per tractar els punts de l’ordre del dia 

de la convocatòria, remesa en temps i forma, punts que es transcriuen a continuació: 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 4 DE DESEMBRE DE 
2017 

 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 

durant els mesos de novembre, desembre de 2017 i gener de 2018. 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 22 de febrer de 2018 per la 
qual canvia el règim de dedicació de la consellera Laura Cañadas Pla. 

 
3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 15 de febrer de 

2018, que disposa el cessament com a membre de la Comissió de Govern del Districte 
del conseller del PSC el senyor Carlos Hornero Sánchez. 

 
4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 15 de febrer de 

2018 referent al canvi de dedicació del conseller del PSC el senyor Carlos Hornero 
Sánchez. 
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5. RESTAR ASSABENTAT del decret de l’Alcaldessa de data 15 de febrer de 2018 pel 
qual es nomena conseller de Cs el senyor Jorge Carlos Feijóo Suñol en substitució del 
conseller de Cs senyor Jesús Castell Devís. 

 
6. Acta de presa de possessió del nou conseller del Grup Municipal de Cs senyor Jorge 

Carlos Feijóo Suñol. 
 

 
b) Mesura de govern 

 
c) Informes  
 

Informe de Serveis Socials 2017 
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

 PERI Danubi 

o Acord amb propietat 

 Previsió execució-fases 

 Previsió sol públic de zona verda i sol públic equipament 

 

 Colònia Castells 

o Situació Judicial Sorteig 

o Voluntat de continuïtat 

o Procés Espai Verd 

 

 Escola Anglesola- PE Europa Anglesola 

o Procés-calendari construcció nova escola 

o Situació finalització gestió urbanística 

 

 Comerç de proximitat 

 
 

 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència 
 

B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres 
 

C. Comissió Consultiva Serveis a les Persones i Benestar Social 
 

2 Proposicions 
 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts afronti el debat i nova planificació de 
la mobilitat al Districte des dels criteris de màxima transparència, diàleg i consens 
amb els veïns, comerciants, agents i forces polítiques representants al Consell Plenari 
i, que instrumenti la creació d’una Comissió de Mobilitat General del Districte de les 
Corts, en un període no inferior a 1 mes, en la qual hi puguin participar totes les parts 
esmentades, comptant, també, amb altres agents arrelats a les Corts, amb l’objectiu 
de dinamitzar la participació en el futur Pla de mobilitat de les Corts. 

2. Cs: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
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Adaptar tots els parcs infantils (àrees de joc) del Districte per a persones amb 
mobilitat funcional reduïda, discapacitats físiques i psíquiques, per tal que tots els 
infants del Districte tinguin el seu espai de jocs sense barreres que impedeixen el seu 
accés o la seva mobilitat dintre del mateix parc, ni siguin zones d’exclusió per als seus 
pares o guardadors, i on els nenes i nenes comparteixin el seu temps de joc sense 
barreres en funció de les seves capacitats i on aprenguin a viure en igualtat. 
Que els objectius per poder tenir àrees de joc que siguin zones d’espais accessibles i 
inclusius tinguin en compte els següents principis: 

- Accessibilitat i seguretat: un espai de jocs on tots els nenes puguin 
accedir i desplaçar-se de forma segura, tant ells com els seus pares o 
guardadors. 

- Objectiu social inclusiu: els espais de joc han de ser un lloc inclusiu, per 
tal que els infants puguin jugar coneixent les seves diferències, i on es 
fomentin els valors socials com l’amistat, la convivència i la igualtat. 

- Que la inclusió inclogui, no tan sols els infants amb algun tipus de 
discapacitat física, sinó també aquells amb discapacitat psíquiques i les 
dels seus pares o guardadors. 

Adoptar el compromís que tots els parcs 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 reduïda, discapacitats físiques i psíquiques, tenint en compte, 
també, els seus pares i/o guardadors, amb criteris d’accessibilitat universal. 

3. PP: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
Instar el Govern del Districte a adjudicar tots els pisos de l’edifici de reallotjament B1 
dels carrers Entença-Montnegre a famílies afectades pel Pla urbanístic de la Colònia 
Castells amb dret a reallotjament abans de finalitzar l’any 2018. 
 
4. ERC: El Districte de les Corts crearà un Grup de Treball amb la participació de tots 
els agents de la comunitat educativa, en especial amb la participació dels centres i de 
les associacions de mares i pares d’alumnes i els membres del Consell Escolar del 
Districte, amb l’objectiu de consensuar la implantació de la nova proposta d’adscripció 
entre escoles de primària i instituts públics del Districte de les Corts. Aquest Grup de 
Treball ha de poder garantir que la proposta que sorgeixi del Districte tingui el màxim 

consens possible de la comunitat educativa del Districte. 
 
5. PSC: Refermar el compromís 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 
infància i per la cohesió social; Instar el Govern municipal a seguir treballant per la 
construcció de noves escoles bressol municipals; Instar el Govern municipal de 
Barcelona en Comú a definir, abans del mes de juliol de 2018, el projecte per a la 
construcció d’una escola bressol municipal en l’àmbit del PERI Danubi. 

6. CUP: Que el Govern de Districte, en el marc del Pla de mesures contra la 
contaminació atmosfèrica existent, elabori un estudi detallat de l’impacte de la 
contaminació atmosfèrica sobre les veïnes de les Corts, prestant una atenció especial 
als grups de població amb major risc com són els infants i adolescents. 
Que el Govern del Districte, en el marc del Pla de mesures contra la contaminació 
atmosfèrica existent, elabori un estudi detallat al nostre Districte de la contaminació 
per partícules fines (PM2,5) i micropartícules, la principal font de les quals és els 
vehicles dièsel, identificant les zones de major exposició a aquests contaminants. 
Que el Govern de Districte, en el marc del Pla de mesures contra la contaminació 
atmosfèrica existent, iniciï un pla d’implantació de Zones d’Emissions Zero al voltant 
de tots els centres d’educació i centres d’atenció sanitària del Districte i Zones de 
Baixes Emissions per a vehicles amb emissions inferiors a 100 g/km de CO2 en els 
carrers propers a zones verdes. Un pla que continuï incorporant també la reducció de 
carrils per al vehicle privat en les vies més densificades (avinguda Diagonal, avinguda 
Madrid, carrer Numància i carrer Entença), recondicionant aquests carrils per a l’ús de 
vianants i bicicletes, donant resposta a la necessària pacificació dels nostres barris i 
espais públics. 
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b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
1. BComú: Donar suport a la convocatòria de vaga de dones i mobilitzacions 
convocades per col·lectius feministes, entitats i sindicats el dia 8 de març i sumar-nos 
a les concentracions previstes per al mateix dia. Donar suport a la vaga de consum, a 
la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 8 de març. Instar els grups 
parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació d’una llei de 
transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i 
homes al nostre país. Visibilitzar la tasca que realitza la Taula de Dones de les Corts i 
els seus 20 anys d’història. Realitzar i impulsar activitats amb perspectiva de gènere 
durant tot  l’any dins la programació dels equipaments municipals. 

 
c) Precs 

 
1. GMD: Que el Govern dugui a terme totes les accions de mediació necessàries per 

tal d’evitar la reorientació de Pedralbes Centre, i que es comprometi, a partir d’ara, 
a dur a terme polítiques efectives per a tots els tipus de comerços; que promoguin 
l’emprenedoria i la innovació, facilitin el dia a dia dels comerciants, i fomentin 
l’ocupació. 

 
2. Cs: Que, desde el Gobierno del Distrito se inste a los responsables de Sanidad de 

la Generalitat a dar cumplimiento a la proposición de Ciutadans en el Parlament, 
aprobada pese a la abstención de ERC i PdCat, de restablecimiento del Servicio 
de Urgencias en el CAP de Numancia (CUAP), incluido el servicio de analíticas, 
radiología, boxes de observación y pediatría, tal y como rezaba la proposición 
aprobada. 

 
3. Cs: Que, por parte de este Gobierno, se realice una campaña de información y 

concienciación a los dueños de los perros, sobre: 
- Los espacios habilitados en el distrito para los animales. 
- La normativa en relación al uso de los espacios habilitados, así como de las 
posibles sanciones por las infracciones. 

 
4. PP: Que el Govern de les Corts posi fi a l’efecte crida a les persones sense sostre 

que pernocten en les places i els carrers del Districte, garantint l’atenció contínua 
que aquest col·lectiu necessita per tenir una vida digna i, al mateix temps, 
preservant la bona convivència en el veïnat.  

 
5. PP: Instar el Govern municipal a incorporar la línia d’autobús D30 amb recorregut 

per l’avinguda Diagonal, prevista en la nova xarxa ortogonal de bus. 
 

6. ERC: El Districte de les Corts, en el marc de la Taula de Memòria Històrica i 
conjuntament amb l’Arxiu Municipal de les Corts, es compromet a impulsar la tasca 
de recerca i divulgació de la història local participant en l’elaboració i disseny de 
recursos que permetin impulsar projectes o accions educatives, d’investigació o de 
caire divers en relació amb personalitats, fets històrics, patrimoni o altres qüestions 
relacionades amb el passat de les Corts. 

 
7. PSC: Que el Govern del Districte de les Corts convoqui la Taula de la Memòria 

Històrica en un període no superior a 15 dies per tal de treballar en un projecte de 
recuperació de la memòria històrica de la Colònia Castells. 

 
8. PSC: Que el Districte de les Corts posi en marxa un pla per millorar la qualitat i 

l’accessibilitat de les voreres del Districte per als vianants, que inclogui, d’una 
banda, la sensibilització sobre l’ocupació excessiva i, de l’altra, l’actuació 
mitjançant requeriments i, si és el cas, actuacions sobre els elements o altres 
objectes que impedeixen els itineraris segurs i accessibles dels ciutadans i 
ciutadanes. 
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d) Preguntes 
 

1. GMD: Quants desnonaments s’han produït al Districte de les Corts durant els anys 
2015, 2016 i el darrer any 2017; quantes persones sense llar s’han recomptat a les 
Corts en aquests mateixos anys, i quines accions ha dut a terme el Govern per tal 
de lluitar contra aquests fenòmens? 
 

2. ERC: Com valora el Districte de les Corts la implantació del carril bus al carrer 
Joan Güell, especialment tenint en compte la velocitat mitjana dels vehicles que hi 
transiten? 
 

3. CUP: Quina és la quantitat que deu el propietari de l’edifici del Carrer (La) 
Benavent (urada) 25 a l’Ajuntament de Barcelona a data d’avui? 
Per quin conceptes són el deute que té amb l’Ajuntament de Barcelona? 
Quina és la probabilitat de cobrament del titular de l’edifici referit? 
 

4. CUP: Quants espais al aire lliure i gratuïts hi ha per a jugar a futbol o bàsquet al 
Districte de les Corts sense haver de pagar el lloguer d’una pista poliesportiva?  

 
 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. Cs: Que el Consell Plenari del Districte de les Corts va aprovar la següent 

proposició presentada pel Grup Municipal de Ciutadans al Consell Plenari del 3 
d’octubre de 2016: «1) Que el Govern del Districte en coordinació amb l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat creï amb caràcter immediat una taula de 
treball amb les associacions de discapacitats visuals del Districte i  procedeixi a fer 
una anàlisi de la situació i presenti un “Pla d’inclusió per als discapacitats visuals a 
les Corts” en un termini màxim de 3 mesos. 2) Que el “Pla d’inclusió per als 
discapacitats visuals a les Corts” es posi en marxa en un termini màxim de 6 
mesos. 3) Que des del Govern del Districte es garanteixi que s’hi destinin partides 
pressupostàries suficients al pressupost 2017 del Districte per dur-lo a terme en 
allò que sigui de competència directa seva; per a la resta d’actuacions el Govern 
del Districte instarà les regidories, empreses o instituts municipals competents a 
destinar les partides pressupostàries necessàries i suficients per a 2017.» 

 
2. 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: 
Instar el Govern del Districte a: 
Crear una taula de conciliació entre les parts afectades per tal de conciliar els 
posicionaments vers el projecte d’obres per instal·lar un supermercat en els antics 
Talleres García a l’interior d’illa del carrer Mejía Lequerica amb Gran Via de Carles 
III. 
Realitzar un estudi jurídic i tècnic, per part d’un expert independent acordat amb 
els veïns, per aclarir les qüestions d’àmbit jurídic, econòmic, urbanístic, de 
seguretat i mobilitat, derivades d’aquest projecte. 
Estudiar la possibilitat que aquest interior d’illa pogués tenir un ús diferent, que 
pogués incloure usos públics i/o equipaments. 

 
3. PSC: Que el Govern del Districte de les Corts informi de les accions fetes sobre la 

proposició presentada en el Consell de Districte del passat 8 de maig de 2015: 
«Que el Districte de les Corts iniciï, a través dels òrgans de participació existents 
i/o els que es puguin crear ad hoc, els treballs per redactar una Pla d’equipaments 
per al Districte. Que el Govern del Districte doni compte del desenvolupament 
d’aquests treballs en els propers consells plenaris i que, en un temps (no superior 
a cinc mesos) presenti al Consell Plenari un calendari de la planificació i aprovació 
d’aquest pla d’equipaments.» 

 
4. CUP: Quines són les gestions dutes a terme per l’equip de govern del Districte per 

tal de donar compliment a l’acord aprovat en el passat plenari de 6 de juliol de 
2017, que deia textualment: 
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«Que el Consell del Districte de les Corts insta la Fundació Sant Josep Oriol a 
dotar d’elements físics de protecció el jardí del recinte de Can Capellanets, protegit 
per la normativa vigent, i a esbrinar qui és el responsable de l’arbre malmès. Que 
el Consell de Districte de les Corts insta la Fundació Sant Josep Oriol a no iniciar 
les obres de construcció del nou edifici objecte de controvèrsia fins que no es 
disposi de la nova llicència 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 veïnat i la Fundació Sant Josep Oriol per poder arribar a una 
solució favorable a ambdues parts. Que a partir de la tramitació dels nous usos, i 
en conseqüència la realització d’un nou pla especial, s’acompleixi el procés 
d’absoluta transparència davant el veïnat que marca la llei.» 

 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

Declaració institucional Dia Internacional de la Dona. 
 

Declaració institucional sobre la commemoració de Pompeu Fabra, Montserrat Abelló i 
Manuel de Pedrolo. 
 
 

 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 4 DE DESEMBRE DE 
2017 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la benvinguda a tots els presents, i especialment al nou 
conseller del Grup Municipal de Cs, el Sr. Jorge Feijóo. Li desitja molta sort i molts encerts, i agraeix la tasca 
del conseller a qui substitueix, el Sr. Jesús Castell. Tot seguit pregunta als portaveus dels grups municipals 
del Consell si desitgen presentar alguna esmena a les actes de les sessions del 4 de desembre de 2017. 
Atès que cap grup fa cap esmena, es donen per aprovades.  

 
B. PART INFORMATIVA 

 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 

durant els mesos de novembre, desembre de 2017 i gener de 2018. 
 

 
 

 1 Resolucions corresponents als mesos de novembre, desembre del 2017 i gener 2018. 
 
 

Concepte Quantitat 

Caducitat 1 

Devolució ingressos indeguts 4 

Diligències informatives 1 

Llicència excepcional 11 

Llicència modificació no substancial 6 

Llicències d’obres 33 

Llicències guals 40 
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Llicències ocupació via pública 202 

Nova llicència 4 

Procediment sancionador urbanístic 1 

Responsabilitat patrimonial 10 

Retorn dipòsit 5 

 
 
a) 2 Adjudicacions corresponents als mesos de novembre, desembre 2017 i gener 2018. 

RESOLUCIONS CONTRACTACIÓ PROCEDIMENTS NEGOCIATS I OBERTS I DERIVATS D'ACORD MARC 

     
CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

--- novembre AMPLIACIÓ 

CONSIGNACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 

AIGUA 2017 

1.000,00 € AIGÜES DE 

BARCELONA 

S.A 

--- gener SUBMINISTRAMENT 

AIGUA EQUIPAMENTS 

DISTRICTE 2018 

27.966,91 € AIGÜES DE 

BARCELONA 

S.A 

17003266 novembre BAIXA PER ADJUDICACIÓ 

CONTRACTE OBRES 

ARRANJAMENT VORERES 

DTE LES CORTS 

-72.939,70 €   

17003266 novembre ADJUDICACIÓ 

CONTRACTE OBRES 

ARRANJAMENT VORERES 

DTE LES CORTS 

117.221,96 € COBRA 

INSTALACIONE

S Y SERVICIOS 

SA 

17S15607 novembre PAGAMENT DESPESES DE 

GESTIÓ CONVENI 

ESTUDIANT EN 

PRÀCTIQUES UPC 

593,46 € UNIVERSITAT 

POLITECNICA 

DE 

CATALUNYA 

17005081 novembre APROVACIÓ DESPESA I 

LICITACIÓ SERVEI 

IMPRESSIÓ ESCANEIG I 

CÒPIA DTE LES CORTS 

42.108,00 €   

15C00023 novembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 

C.C. JOAN OLIVER "PERE 

QUART" TERCER 

TRIMESTRE 2017 

49.348,67 € CLUB 

LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00002 novembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ CC J.M. TRIAS I 

PEITX TERCER 

TRIMESTRE 2017 

41.701,00 € CLUB 

LLEURESPORT 

DE BARCELONA 
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16C00009 novembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ CC CAN DEU 

TERCER TRIMESTRE 2017 

33.750,00 € CLUB 

LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00024 novembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 

IME PAVELLÓ ILLA 

OCTUBRE 2017 

3.138,34 € CLUB 

JOVENTUT LES 

CORTS 

15C00023 novembre ACORD CONTINUÏTAT 

DESEMBRE 2017 MARÇ 

2018 GESTIÓ I 

EXPLOTACIÓ C.C. JOAN 

OLIVER "PERE QUART" 

65.798,24 € CLUB 

LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

17000856 desembre AMPLIACIÓ CONTRACTE 

DERIVAT SERVEIS DE 

CORRECCIÓ I 

TRADUCCIÓ DE TEXTOS 

2017 

5.800,00 € LINGUASERVE 

INTERNACIONA

LIZ. SERV. 

16C00035 desembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ CC TOMASA 

CUEVAS TERCER 

TRIMESTRE 2017 

36.427,44 € PROGESS 

PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIA 

16C00024 desembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 

IME PAVELLÓ ILLA 

NOVEMBRE 2017 

3.138,34 € CLUB 

JOVENTUT LES 

CORTS 

15C00023 desembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 

C.C. JOAN OLIVER "PERE 

QUART" QUART 

TRIMESTRE 2017 

49.348,68 € CLUB 

LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00002 desembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ CC J.M. TRIAS I 

PEITX QUART 

TRIMESTRE 2017 

41.701,00 € CLUB 

LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00009 desembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ CC CAN DEU 

QUART TRIMESTRE 2017 

33.750,00 € CLUB 

LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00024 desembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 

IME PAVELLÓ ILLA 

DESEMBRE 2017 

3.138,26 € CLUB 

JOVENTUT LES 

CORTS 

16C00035 desembre PAGAMENT SUBVENCIÓ 

GESTIÓ CC TOMASA 

CUEVAS QUART 

TRIMESTRE 2017 

27.320,58 € PROGESS 

PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIA 

     

ALTRES RESOLUCIONS 
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CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICAT

ARI 

         

16S06991 desembre PAGAMENT 

DESENVOLUPAMENT PROJECTE 

ANY 2017 CONVENI 

COL.LABORACIO FORMACIO 

MONITORS DE LLEURE 

5.257,50 € FUNDACIÓ 

PRIVADA 

CATALANA 

CET10 

14S05695 desembre APORTACIÓ ECONOMICA 

INSTITUT MUNICIPAL 

INFORMÀTICA SEGON 

SEMESTRE 2017 

22.832,05 € INST. MPAL. 

INFORMATI

CA (IMI) 

MENOR A-GENÈRICA 

     

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

17000114 novembre REAJUST ANUALITAT 

SERVEI DE MISSATGERIA 

PER AL DISTRICTE DE LES 

CORTS 

-2.200,00 € - 

17000470 novembre REAJUST ANUALITAT 

REALITZACIÓ ACTIVITATS 

CULTURALS A LES 

BIBLIOTEQUES DEL 

DISTRICTE 

-3.600,00 € - 

17002967 novembre REAJUST ANUALITAT 

GESTIÓ DE PROJECTES DE 

PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ 

DE ADOLESCENTS I JOVES 

-2.800,00 € - 

17003492 novembre REAJUST ANUALITAT 

CONTRACTE D'ADQUISICIÓ 

DE LLIBRES 

-440,00 € - 

17004681 novembre REAJUST ANUALITAT 

GESTIO  D’ ACTIVITATS 

ESPAI D’INCLUSIÓ 

-12.000,00 € - 

17005344 novembre ACTIVITATS 

INTERGENERALCIONALS DE 

NADAL 

2.960,00 € - 

17005656 novembre PRODUCCIÓ MATERIAL 

GRÀFIC I DIFUSIÓ 

D'ACTIVITATS 

6.700,00 € - 

17005698 novembre SUPORT A L’ORGANITZACIÓ 

D’ACTES FESTIUS 

NOVEMBRE I DESEMBRE 

2017 

5.150,00 € - 
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17006066 desembre PROMOCIÓ ECONÒMICA 

AMB MOTIU DE LA 

CAMPANYA DE NADAL A 

LES CORTS 

20.000,00 € - 

17006199 desembre ADQUISICIÓ DE MATERIAL 

PER A HORTS URBANS DEL 

PASSATGE FELIPE DE PAZ 

4.420,00 € - 

17006426 desembre SUPORT LES 

ACTIVITATS/INICIATIVES 

CIUTADANES AL  DISTRICTE 

9.650,00 € - 

17006448 desembre SERVEIS DE SUPORT A 

L’ORGANITZACIÓ D’ACTES 

FESTIUS  DESEMBRE 2017 

28.000,00 € - 

17006545 desembre PRODUCCIÓ MATERIAL DE 

COMUNICACIÓ 

PARTICIPACIÓ COLÒNIA 

CASTELLS 

3.000,00 € - 

17006836 gener ADQUISICIÓ MATERIAL PER 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

2018 

4.000,00 € - 

18000067 gener ADQUISICIÓ MATERIAL 

D'OFICINA NO ESTÀNDARD 

2018 

5.000,00 € - 

18000070 gener ADQUISICIÓ MATERIAL 

DIVERS PER AL DISTRICTE 

DE LES CORTS 2018 

3.000,00 € - 

18000075 gener SERVEI DE MISSATGERIA 

PER AL DISTRICTE DE LES 

CORTS 2018 

3.000,00 € - 

18000079 gener DESPESES PER A ATENCIONS 

PROTOCOL·LÀRIES 

DISTRICTE 2018 

4.000,00 € - 

18000081 gener ORGANITZACIO CICLE LES 

VEUS DEL MONESTIR 2018 

11.000,00 € - 

18000082 gener SUPORT ORGANITZACIO 

ACTES FESTIUS 2018 

18.000,00 € - 

18000088 gener SUBSCRIPCIONS PREMSA I 

REVISTES ESPECIALITZADES 

PER L'ANY 2018 

4.550,00 € - 

18000092 gener SUPORTS TÈCNICS SESSIONS 

ORGANS DE GOVERN I 

PARTICIPACIÓ 

5.000,00 € - 

18000229 gener PRODUCCIÓ MATERIAL 

GRÀFIC DE COMUNICACIÓ 

45.000,00 € - 

18000249 gener SUPORTS A LA DIFUSIÓ 

D'ACTIVITATS DEL 

15.000,00 € - 
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DISTRICTE 

18000400 gener PROMOCIÓ DE LA PRÀCTICA 

ESPORTIVA 2018 

7.500,00 € - 

18000632 gener ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

D’ACTIVITATS MEMÒRIA 

HISTÒRICA 2018 

15.000,00 € - 

      

MENORS (AD-ADO) 

         

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

17004910 novembre PROJECTE I DIRECCIÓ 

D'OBRA MUR I ESCALES 

C/TRIAS I GIRO 

3.308,14 € GOSOD ADELAIDU SL 

17005502 novembre ARRANJAMENT ENTORN 

ESCOLA ABAT OLIVA 

48.344,84 € OBRAS I SERVEIS ROIG 

SA 

17005685 novembre DIRECCIO COORD. SEG I 

SALUT OBRES 

EQUIPAMENTS 

2.080,00 € ROSSELLO MAÑA 

17005691 novembre ARRANJAMENT PARCIAL 

VORERA C/PINTOR 

RIBALTA 

59.934,76 € OBRES I PROJECTES 

CATALUNYA SL 

17005697 novembre INSTAL.LACIO PROV. 

RENOVACIO AIRE GIMNAS 

ESCOLA LES CORTS 

26.796,38 € INSTAL.LACIONS 

XIULET, SL 

17005701 novembre ACTUACIONS GRAN 

MEANTENIMENT VIA 

PUBLICA 

30.340,29 € OBRES I ASFALTATGES 

TARRACO SA 

17005834 novembre ARRANJAMENT VORERA 

ENTORN COL.LEGI MAJOR 

PEDRALBES 

50.103,18 € AUXILIAR DE OBRA 

CIVIL, S.A. 

17005841 novembre ARRANJAMENT PARCIAL 

VORERA C/VALLESPIR 

60.449,48 € EXCAVACIONS 

BERMUDEZ SL 

17005846 novembre CONSTRUCCIÓ MUR I 

ESCALA CARRER TRIAS I 

GIRÓ 

40.706,57 € EUROCATALANA OBRES 

I SERVEIS SL. 

17005441 novembre COMPRA MATERIAL 

HORTS URBANS 

610,77 € FONT SANTAMARIA 

17005531 novembre COORDINADORS 

AUXILIARS GUÀRDIA 

URBANA FESTA MAJOR 

DTE 2017 (2ncap de setmana) 

563,98 € BARNA PORTERS SL 
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17005368 novembre ARRANJAMENT PARCIAL 

VORERA C/JORDI GIRONA 

60.483,64 € AGUSTí I MASOLIVER SA 

17005530 novembre COMPRA MATERIAL 

HORTS URBANS 

266,20 € JARDINERIA J. BOSCH, 

S.L. 

17005979 novembre ADQUISICIO NEVERA PER 

DEPENDÈNCIA DEL 

DISTRICTE 

161,00 € EL CORTE INGLES, S.A. 

17005830 novembre OBRES REPARACIÓ 

D'ANOMALIES EN RISCOS 

LABORALS EN ELS 

EQUIPAMENTS DEL 

DISTRICTE 

20.657,29 € OBRES I SERVEIS TORI71, 

SL 

17005859 novembre RETIRADA PLAQUES 

FRANQUISTES EDIFICIS 

DE LES CORTS 

13.370,50 € AURIA EMPRESA 

D'INSERCIÓ SCCL 

17006173 novembre DIR I COORD DE 

SEGURETAT I SALUT EN 2 

OBRES DE VORERES 

4.377,73 € ROSSELLO MAÑA 

17006180 novembre ARRANJAMENT VORERA 

ACCÉS SUD RECINTE 

MATERNITAT 

9.550,00 € DELGADO MASACHS 

17006182 novembre ARRANJAMENT VORERA 

MUNTANYA TRAV. 

CORTS-MATERNITAT 

30.122,01 € DELGADO MASACHS 

17004762 novembre TREBALLS REPARACIO I 

POLIMENT PAVIMENT DE 

PARQUET C.C. PERE 

QUART 

16.125,21 € NEW CARSI GROUP, SL 

17005679 novembre DIRECC. I COORD. 

SEGURETAT I SALUT 

OBRES VIA PUBLICA 

14.015,91 € ROSSELLO MAÑA 

17005706 novembre ACTUACIONS A LA VIA 

PÚBLICA 

24.303,27 € OBRES I ASFALTATGES 

TARRACO SA 

17006291 desembre ADQUISICIÓ 

D'ORDINADORS PER AL 

DISTRICTE 

11.343,75 € MICROSISTEMES, S.A 

17006384 desembre REVISIO LIMITADA 

CONCESSIO C.C.TOMASA 

CUEVAS GENER-MAIG 

2017 

1.694,00 € UNIAUDIT OLIVER 

CAMPS, SL 

17006474 desembre ARRENDAMENT FONTS 

D'AIGUA DEPENDÈNCIES 

DTE ANY 2018 

2.018,28 € CORPORACION DE 

ORGANIZACIONE Y REP. 

17006379 desembre ADQUISICIO 

ENFUNDADOR 

PARAIGUES 

381,15 € EL CORTE INGLES, S.A. 
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17006577 desembre ELEMENTS EXPOSITIUS 

MEMÒRIA HISTÒRICA 

BIBLIOTECA 

MONTSERRAT ABELLÓ 

10.225,71 € ESSA PUNT, SA 

17006567 desembre ARRANJAMENT VORERA 

C/CAPITÀ ARENAS 22-24 

20.121,79 € INGENIERIA Y 

SERVICIOS 

FERROVIARIOS 

17006119 desembre REALITZACIÓ TALLERS 

HORTS URBANS 

544,50 € FONT SANTAMARIA 

17006273 desembre DIRECCIÓ/COORDINACIÓ 

SEGURETAT SALUT 2 

OBRES DE VORERA I 

PAVIMENT DTE 

1.936,00 € GOSOD ADELAIDU SL 

17006551 desembre MANTENIMENT EQUIPS 

INFORMÀTICS SAI 

DISTRICTE LES CORTS 

2018 

2.171,05 € SOCOMEC IBERICA SA 

17006575 desembre MANTENIMENT 

JARDINERIA 

EQUIPAMENTS DISTRICTE 

2018 

5.453,72 € TECSAL, S.A. 

17006562 desembre TRANSCRIPCIÓ I 

REDACCIÓ D'ACTES 

SESSIONS ÒRGANS 

GOVERN 2018 

14.520,00 € MANNERS 

TRADUCCIONS SL 

17006578 desembre SUPORT TÈCNIC 

AUDIOVISUAL SESSIONS 

ÒRGANS DE GOVERN I 

PARTICIPACIÓ 2018 

3.995,42 € SIOL TECNOLOGIA SL 

17006605 desembre SERVEI D'IMPRESSIO, 

ESCANEIG I COPIA DE 

DOCUMENTS GENER 2018 

3.007,67 € KONICA MINOLTA 

BUSINESS SOLUTIONS 

SA 

17006749 desembre COMPRA DISQUETERA I 

MEMORIA EXTERNA 

459,96 € BRAIDINK, S.L. 

17006789 desembre SERVEI HOSTESSES 

CASAMENTS DISTRICTE 

DE LES CORTS 2018 

2.603,92 € EURO-TOMB 

BARCELONA, SL 

17006839 desembre CONTRACTACIÓ DE 

SANITARIS PORTÀTILS 

PER ACTIVITATS A 

L’ESPAI PÚBLIC 2018 

11.999,99 € TOI TOI SANITARIOS 

MOVILES SA 

17006840 desembre COORDINACIÓ, 

PRODUCCIÓ I 

ASSISTÈNCIA ACTES 

FESTA MAJOR 2018 

11.374,00 € VENTILADOR 

CULTURAL SL 

17006970 gener GUARNIMENT NADALENC 

SEU DISTRICTE DE LES 

CORTS 

1.500,00 € TALLER OCUPACIONAL 

ARIADNA 
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17006972 gener ADQUISICIÓ CALENDARIS 

INCLUSIUS 

960,00 € FUNDACIÓ PAIDEIA 

17006987 gener ADQUISICIO VITRINA 

EXPOSITORA ANUNCIS 

MURALS 

1.704,59 € TAS IMAgen y 

COMUNICACION SL 

17006998 gener PROJECTE EXPOSITIU 

MEMÒRIA HISTÒRICA 

BIBLIOTECA 

MONTSERRAT ABELLÓ 

4.729,89 € CÓMO DESIGN STUDIO 

SCP 

17007010 gener INSTAL.LACIO 

CENTRALETA 

TELEFONICA C.C. JOAN 

OLIVE 

906,94 € VODAFONE ESPAÑA SAU 

17007011 gener TRACTAMENT TÈRMITS 

UNITAT TERRITORIAL 

GUÀRDIA URBANA DTE  

191,62 € RENTOKIL INITIAL 

ESPAÑA SA 

17006774 gener MANTENIMENT CATIFES 

EDIFICIS MUNICIPALS 

DISTRICTE 

3.743,86 € LOGOMAT SL 

17006807 gener GESTIÓ,COORDINACIÓ I 

PRODUCCIÓ DELS 

PROGRAMES 

CARNESTOLTES I NADAL 

2018 

16.310,80 € PUçA ESPECTACLES SL 

18000072 gener SERVEI DINAMITZACIO 

CRISTALLERIES 

PLANELLS PER L'ANY 2018 

21.779,99 € CLUB LLEURESPORT DE 

BARCELONA 

18000093 gener SERVEI PREVENCIO 

ACCIDENTS ACTIVITATS 

VIA PÚBLICA DTE 2018 

12.000,00 € CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

18000117 gener PROGRAMA DE 

PROMOCIÓ DE LES DONES 

DEL DISTRICTE 

19.360,00 € PROGESS 

PROJEC.GESTIO SERVEIS 

SOCIALS 

17006584 gener SERVEI COPISTERIA DE 

GRAN FORMAT (PLÀNOLS) 

PER A L'EXPEDIENT 04-

2017LL22647 

290,40 € FOTOCOPIAS DIAGONAL 

SL 

17007031 gener MANTENIMENT 

ASCENSOR BIBLIOTECA 

DE LES CORTS 

435,60 € ORONA SCL 

17007050 gener PROMOCIÓ PROCÉS 

PARTICIPATIU COLONIA 

CASTELLS 

1.590,00 € ESFIN-2 SA 

17006568 gener SERVEI DE MISSATGERIA 

PER AL DISTRICTE DE LES 

CORTS 

3.900,00 € ARA VINC, S.L. 



 

15 
 

18000121 gener COORDINACIÓ TAULA 

JOVE LES CORTS 2018 

4.400,00 € PROGESS 

PROJEC.GESTIO SERVEIS 

SOCIALS 

17006718 gener SERVEIS SUPORT 

GUÀRDIA URBANA ACTES 

FESTIUS 2018 

14.999,99 € BARNA PORTERS SL 

17007109 gener MANTENIMENT SISTEMA 

SWTICH INFORMATIC 

GUARDIA URBA 

1.247,45 € ANCO SISTEMAS DE 

GESTION SA 

17007134 gener AMPLIACIO I 

REMODELACIO CARRER 

GRAN CAPITAN 

15.995,10 € HUMICLIMA EST SA 

17007142 gener ARRANJAMENT VORERA 

C/CAVALLERS 

4.600,00 € DELGADO MASACHS 

17007158 gener ASSISTÈNCIA JORNADES 

"PROJECTE 

DESCENTRALITZACIO" 

825,14 € CENTRAL DE VIAJES SL 

17007161 gener LLOGUER SWITCH 

GUARDIA URBANA 

2.970,79 € ANCO SISTEMAS DE 

GESTION SA 

17007169 gener SERVEI NETEJA NUCLI 

SANITARIS JARDINS DE 

PEDRALBES SETEMBRE 

2017 

910,28 € FUNDACIÓ SERVEIS 

D'INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL 

ARAPDIS 

17007170 gener NETEJA NUCLIS 

SANITARIS JARDINS 

PALAU DE PEDRALBES 

OCTUBRE 2017 

838,53 € FUNDACIÓ SERVEIS 

D'INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL 

ARAPDIS 

17007171 gener SERVEIS NETEJA NUCLIS 

SANITARIS JARDINS DE 

PEDRALBES NOVEMBRE 

2017 

766,78 € FUNDACIÓ SERVEIS 

D'INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL 

ARAPDIS 

17007172 gener SERVEI NETEJA NUCLIS 

SANITARIS JARDINS DE 

PEDRALBES DESEMBRE 

2017 

1.125,54 € FUNDACIÓ SERVEIS 

D'INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL 

ARAPDIS 

18000459 gener MAQUETACIÓ, EDICIÓ, 

IMPRESSIÓ I PRODUCCIÓ 

DE MATERIALS DE 

COMUNICACIÓ 

15.004,00 € VILAR ABELLA SL 

18000769 gener SERVEI D'IMPRESSIO, 

ESCANEIG I COPIA DE 

DOCUMENTS FEBRER 2018 

3.007,67 € KONICA MINOLTA 

BUSINESS SOLUTIONS 

SA 

GARANTIES RETORNADES 

     

CONTRACTE OBJECTE DEL CONTRACTE ADJUDICATARI IMPORT 

GARANTIA 

DATA 

RETORN 
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16002270 OBRES ACCESSIBILITAT DEL 

CARRER AURORA BERTRANA 

M. i J. GRUAS 2.754,22 € 26/01/201

8 

16002148 OBRES D'ARRANJAMENT DE LA 

VORERA COSTAT MUNTANYA DE TV. 

LES CORTS 

CONSTRUCCIONES 

FERTRES, S.L. 

3.904,50 € 26/01/201

8 

16001825 OBRES D'ARRANJAMENT DE 

DIFERENTS TRAMS DE VORERA DEL 

DISTRICTE 

ARTÍFEX 

INFRAESTRCUTURAS, 

S.L. 

2.728,60 € 26/01/201

8 

 

a) 3 Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos de novembre, desembre 2017 i gener 2018. 

Mes Quantitat 

Novembre 5 

Desembre 5 

Gener 4 

 

 
2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor de data 22 de febrer de 2018 per la 

qual canvia el règim de dedicació de la consellera Laura Cañadas Pla. 
 

3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 15 de febrer de 
2018, que disposa el cessament com a membre de la Comissió de Govern del Districte 
del conseller del PSC el senyor Carlos Hornero Sánchez. 

 
4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 15 de febrer de 

2018 referent al canvi de dedicació del conseller del PSC el senyor Carlos Hornero 
Sánchez. 

 
5. RESTAR ASSABENTAT del decret de l’Alcaldessa de data 15 de febrer de 2018 pel 

qual es nomena conseller de Cs el senyor Jorge Carlos Feijóo Suñol en substitució del 
conseller de Cs senyor Jesús Castell Devís. 

 
6. Acta de presa de possessió del nou conseller del Grup Municipal de Cs senyor Jorge 

Carlos Feijóo Suñol. 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, pregunta als portaveus dels grups municipals si volen fer alguna 
observació sobre el despatx d’ofici. 

 La consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, fa constar que ha sol·licitat alguns 

expedients del despatx d’ofici. 

b) Mesura de govern 
 

c) Informes  
 
Informe de Serveis Socials 2017 
 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom. 

 El regidor del Districte recorda que es presenten informes dels Serveis Socials periòdicament en el 
Consell Plenari, i que aquest informe ja s’ha presentat prèviament a la comissió consultiva corresponent.  
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 Destaca que aquest informe del 2017 mostra que el pressupost de l’àrea de Serveis Socials s’ha 
incrementat un 31% del 2015 al 2017, cosa que permet tenir més capacitat per atendre les necessitats 
socials dels veïns i veïnes de la ciutat. Afirma que, de fet, a la reunió de directors i gestors de Serveis 
Socials de tot Espanya que va tenir lloc fa pocs dies es reconeixia Barcelona com la ciutat de l’Estat 
espanyol que més dedicava a serveis socials. Remarca que això ha permès atendre 81.000 persones el 
2017, un 9,9% més que el 2015.  

 Assenyala que aquestes dades mostren l’increment de la capacitat d’atenció dels serveis de 
l’Ajuntament de Barcelona i, alhora, la realitat social de la ciutat, amb una població que s’ha empobrit arran 
de la forta crisi econòmica dels darrers anys, igual que el conjunt de ciutats de Catalunya i de l’Estat, i que, 
per tant, necessita més atenció social. Manifesta que això planteja la necessitat, no només de millorar els 
serveis, sinó també d’introduir mesures que permetin una recuperació econòmica en la qual la prosperitat 
sigui compartida, i no pas una recuperació que exclogui una gran part de la població. 

 Explica que el 2017 hi va haver 9.422 persones amb atenció oberta, xifra que representa un 
augment del 5,74% respecte al 2016, i que el personal del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) es va 
incrementar de 755 a 937 treballadors. Pel que fa a dades del Districte de les Corts, afirma que el 2017 es 
van validar 299 PIA inicials i es van destinar 234.000 euros a ajuts econòmics, que van significar un total de 
974 ajuts. A més, manifesta que es va incrementar el nombre de persones ateses pel servei de 
teleassistència, que va arribar a les 4.273. Assenyala que aquesta dada està vinculada a l’envelliment de la 
població. Així mateix, explica que es va produir una disminució dels menors en risc atesos als EAIA del 
Districte, que van ser 196.  

 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 

 El conseller Marc Faustino manifesta que volen començar el primer plenari de l’any 2018 de la 
mateixa manera que van acabar el darrer del 2017, que és recordant les persones exiliades, en especial el 
president Puigdemont i Anna Gabriel, i desitjant la ràpida sortida de la presó de Jordi Cuixart, Jordi 
Sànchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras. 

 Afirma que al seu grup el preocupa la situació dels Serveis Socials de la ciutat i que, per això, ahir 
van presentar una campanya de sensibilització sobre la seva situació. Explica que no entenen que el 86% 
de la despesa de l’àrea de Drets Socials estigui en mans d’empreses privades i que l’Ajuntament només 
inverteixi el 14% de la despesa mitjançant recursos propis. Destaca que els Serveis Socials fan una feina 
molt important envers les persones més vulnerables de la ciutat (infància, famílies, dones, gent gran o 
persones amb diversitat funcional) i per això haurien de formar part directa de l’Ajuntament. Afirma que, 
d’aquesta manera, no es produirien problemes laborals com els que ara es donen a les empreses 
subcontractades, al seu parer més preocupades a retallar drets que a oferir serveis de qualitat. 

 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 

 El conseller Carlos Hornero manifesta que vol començar la intervenció condemnant els actes 
d’assetjament que ha realitzat l’organització Arran contra membres de Cs i PP al Districte. Afirma que no es 
pot consentir que es continuï assenyalant els polítics adversaris pel simple fet de ser adversaris, amb 
l’agreujant de fer-ho al seu domicili o a llocs propers al seu domicili. 

 Agraeix la dedicació del conseller sortint del Grup Municipal de Cs, Jesús Castell, i dona la 
benvinguda al nou conseller, Jorge Feijóo. 

 Agraeix l’informe que la Direcció de Serveis Socials de les Corts els presenta cada sis mesos, tenint 
en compte que aquest informe no és habitual en altres Districtes de la ciutat. Remarca que el problema és 
que no se’n poden treure moltes dades clares, ja que el Districte té barris amb realitats molt diferents. Afirma 
que, per tant, si el Govern del Districte no ofereix aquestes dades segmentades per barris, l’informe no els 
permet contribuir a la millora dels Serveis Socials al territori.  

 Explica que la dada més sorprenent de l’informe és la disminució del nombre d’ajudes socials per a 
menors de 16 anys, que han passat de 277 el 2016 a 222 el 2017. Afirma que això no lliga amb l’augment 
del 10% de les ajudes d’inclusió social que s’han tramitat, però que caldria tenir una perspectiva més àmplia 
per avaluar els esforços per aconseguir la presència dels Serveis Socials al territori. 

 Manifesta que, des del Grup Municipal del PSC, continuen insistint en la necessitat d’un nou local 
fora de Sant Ramon per oferir els «Àpats en companyia», que creuen que és un servei imprescindible al 
territori. Explica que actualment hi ha 34 places d’«Àpats en companyia», amb una llista d’espera superior al 
30% de les places ofertes, i també unes 30 persones que reben l’àpat al seu domicili. Afirma que per això 
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insten a extingir el contracte del local que el Districte té llogat al carrer Cardenal Reig i a traslladar els 
serveis que s’hi ofereixen a una altra ubicació de l’avinguda de Sant Ramon on es puguin oferir, a més 
d’aquests serveis, els «Àpats en companyia». Remarca que aquest procés posaria fi a la llista d’espera del 
30% i oferiria els «Àpats en companyia» també al barri de les Corts. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana manifesta que volen començar la sessió recordant les persones que 
són injustament a la presó i a l’exili, ja que tothom sap que són gent de pau. 

 Dona la benvinguda al conseller Feijóo i agraeix la feina feta al conseller Castell. 

 Agraeix la presentació de l’informe, el treball tècnic que hi ha al darrere i la tasca feta per la Direcció 
de Serveis Socials de les Corts i per tots els treballadors de les dues seus, la de Sant Ramon i la de les 
Corts. Assenyala que, tot i això, ja han dit diverses vegades que aquest informe no els serveix per poder 
valorar la situació social a les Corts, ja que és un informe que només conté xifres i en què manquen moltes 
dades qualitatives. Recorda que, per exemple, no conté dades d’educació, d’habitatge, d’emancipació de les 
persones joves o dels salaris de les persones que viuen al Districte, entre d’altres. Assenyala que l’informe 
tampoc no parla del projecte «Radars», de menjadors socials o de projectes privats com el banc solidari.  

 En relació amb les dades que surten a l’informe, observa que hi ha un petit augment dels dies 
d’espera per a la primera visita als Serveis Socials, que passa de 12,4 a 14,3 dies. Pel que fa a això, 
assenyala que cal vigilar i encendre les alertes abans que una tendència es converteixi realment en un 
problema. D’altra banda, explica que hi ha altres dades que mostren que cal anar a buscar les persones i no 
esperar que siguin elles les que vinguin, tal com sempre han defensat. En relació amb això, observa que 
s’ha produït un gran descens dels usos del punt d’informació juvenil (PIJ), en contraposició a «Jove, 
informa’t i participa» (JIP), que és un projecte que ofereix un servei similar però que té una presència directa 
als instituts. A més, assenyala que les dades d’usos del PIJ no estan desagregades pel tipus de consultes 
que fan els joves.  

 Recorda que el seu grup també ha fet molt èmfasi en les sales d’estudi durant aquest mandat. 
Explica que hi han insistit perquè a mesura que aquests equipaments es fan coneguts generen més 
demanda. En aquest sentit, destaca que s’ha produït un augment de 206 a 316 usos de les dues sales 
d’estudi no permanents que hi ha al Districte.  

 Conclou que els agradaria mantenir una trobada per parlar sobre quines dades creuen que són 
interesants de valorar per treballar, debatre políticament i aportar propostes sobre com millorar la situació 
dels veïns i veïnes de les Corts. 

 El president dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP. 

 La consellera Míriam Casanova condemna els insults i intimidacions que han patit recentment el 
president del Grup Municipal del PP, també regidor adscrit a les Corts, i la presidenta del Grup Parlamentari 
de Cs al Districte. Demana al Govern del Districte que tiri endavant totes les mesures legals i sancionadores 
respecte d’aquets fets, ja que tots saben que Arran n’és l’autor, i que vetlli en general per garantir el 
respecte als partits polítics i a tots els seus representants, cosa que suposa treballar per enfortir la 
convivència al Districte. Explica que han intentat impulsar una declaració institucional sobre aquests fets, 
però que només han aconseguit el suport dels grups municipals de Cs i del PSC, que és insuficient per fer 
que prosperi. 

 Dona la benvinguda al nou conseller de Cs i li desitja que faci una bona feina. 

 Manifesta que agraeix la presentació de l’informe de Serveis Socials del 2017, tot i que el seu grup 
creu que cal replantejar molt seriosament el contingut d’aquest informe, atesa la falta de transparència, la 
incoherència de les dades i la falta d’explicació i valoració de l’informe, així com atès l’incompliment de la 
proposició del Grup Municipal del PP en la qual s’establia com s’havia de fer aquest informe, que va ser 
aprovada per unanimitat en el plenari del juliol del 2017. 

 Pel que fa a la falta de transparència, afirma que han desaparegut dades amb relació a l’informe 
d’anys anteriors. Explica que curiosament desapareix la informació relativa a les persones sense sostre al 
Districte de les Corts, que en l’informe anterior es podia observar que passava de 55 persones el 2016 a 80 
persones a l’inici del 2017. Assenyala, però, que el seu grup tractarà aquesta qüestió en un prec. Observa 
que en l’informe tampoc no apareix la mitjana de persones ateses als centres de Serveis Socials de la 
ciutat, que és una dada que figurava en l’informe del 2015 i que és important per poder comparar l’activitat 
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de la ciutat amb la dels centres de les Corts. A més, recorda que en els darrers plenaris han repetit que s’ha 
de donar a conèixer la llista d’espera d’una plaça de residència pública a les Corts, la mitjana d’hores 
setmanals de servei que presta el SAD o les dades relatives a les persones cuidadores, entre moltes 
d’altres. 

 D’altra banda, assenyala que l’informe que avui es presenta conté incoherències respecte a 
l’informe anterior, relatiu al primer semestre del 2017. En aquest sentit, pregunta com pot ser que si els 
centres de Serveis Socials del Districte van atendre 2.122 persones el primer semestre del 2017 i 2.271 el 
segon semestre del 2017, la xifra total de persones ateses el 2017 sigui 2.965, i no pas la suma de les dues 
xifres anteriors. Així mateix, opina que no és coherent que el nombre de persones sense sostre ateses a la 
ciutat pel Servei d’Inserció Social sigui de 969 el primer semestre i baixi a 283 per a tot el 2017, o que el 
nombre d’usos de les sales d’estudi del Districte sigui de 346 en el primer semestre i de 316 per a tot el 
2017. 

 Pel que fa a la falta d’explicació i valoració de l’informe, afirma que veuen que s’ha incrementat molt 
l’activitat dels Serveis Socials però que en desconeixen els motius. Explica que no saben si aquest 
increment es produeix perquè els veïns de les Corts tenen més necessitats socials, perquè el Govern hi 
dedica més diners i recursos humans, o perquè el veïnat coneix més aquests serveis. 

 El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs. 

 La consellera Sonia Reina expressa literalment el següent: «En primer lugar, queremos condenar 
las amenazas sufridas por Inés Arrimadas y por Alberto Fernández Díaz en este distrito de Les Corts en sus 
domicilios particulares. Entendemos que no es motivo tener una disparidad de criterios ideológicos como 
para señalar, marcar y amenazar a una persona. Agradecemos al PSC la condena de estos hechos que han 
ocurrido en este barrio y lamentamos que el resto de grupos no hayan procedido a firmar la declaración 
presentada por el PP. 

 Agradecemos también la presentación de esta propuesta. Por nuestra parte, este Grupo Municipal 
de Cs presentó ayer la correspondiente denuncia ante los Mossos d’Esquadra y lo que sí que pedimos al 
Gobierno del Distrito es que en cumplimiento de la normativa, si bien nosotros ya hemos tramitado la 
denuncia penal correspondiente, como ya lo llevamos pidiendo durante muchos plenos, se proceda a 
sancionar a las personas responsables de las pintadas, de las pancartas colocadas en las paredes…, ya no 
solamente por el hecho en sí y de lo que recogen las pancartas, sino porque están incumpliendo una 
normativa municipal como es la de la utilización de espacios públicos sin autorización. Entonces esperamos 
que se sancionen, se limpien las paredes, además a cargo de las personas responsables. 

 Queremos dar también la bienvenida a nuestro nuevo compañero de Cs, a Jorge Feijóo. Un abrazo 
desde aquí a Jesús Castell, con quien hemos compartido buenos momentos, aunque sea corto el tiempo, 
pero hemos hecho un buen trabajo, y estoy convencida de que con Jorge seguiremos en la misma línea y 
formaremos un gran equipo en Cs en Les Corts. 

 En relación con el informe de Servicios Sociales, como ya han comentado tanto los compañeros del 
PSC, de ERC como del PP, y lo hemos repetido en otros plenos donde se nos ha presentado este informe, 
es un informe opaco donde no cuadran las cifras, no se nos explican los datos, es difícil averiguar respecto 
de los cuadros que nos ponen aquí cuál es la situación en Les Corts de la población de Les Corts. 

 Nos comentaba en su explicación el regidor Colom que hace pocos días ha salido que Barcelona es 
el municipio, la ciudad, con una mayor dotación presupuestaria para derechos sociales. Hay que recordar 
que no es importante la cantidad de dinero que se destina, sino la cantidad de dinero que se ejecuta 
finalmente en un presupuesto. No el dónde lo vamos a hacer sino si realmente y al final se realizan las 
acciones. Y por eso nos llama la atención que, por ejemplo, en la atención social básica, como comentaba 
el compañero de ERC, los días de espera se han incrementado. Son 2,4 días lo que se incrementa de 
espera para primera visita. Es poco, pero en una situación de vulnerabilidad es realmente un abismo para 
esa persona que está en una situación de riesgo y que dos días es importante. Entonces no entendemos 
como con ese gran presupuesto para derechos sociales los días de espera en vez de reducirse se 
incrementan. 

 Igualmente, el número de “Àpats en compañía”. En el 2016 eran 67, nos ponen 67 también en el 
2017, pero desconocemos cuál es la demanda. No constan las cifras en el informe de cuál es la demanda. 
Por lo tanto, no sabemos si esas 67 plazas se compadecen con una demanda real en el distrito de Les 
Corts o hay mucha gente que se queda esperando los “Àpats en compañía” y, por lo tanto, están fuera de 
los Servicios Sociales. 
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 También en relación con la gente mayor, se hace mención de la lista de espera de ingreso en la 
residencia, que hay una lista de espera de 8.113 personas, y luego de nos dice que 2.091 ya constan 
ingresadas en residencia. No sabemos si en residencia pública, privada o concertada, pero que han optado 
por mantener una reserva en otro centro por posible traslado. Entonces, si yo ya estoy en una residencia, y 
estoy en una residencia pública, no entiendo por qué siguen en la lista de espera, a no ser que se nos 
explique que esas personas es posible que estén en un centro privado y estén siguiendo esperando entrar 
en un centro público. Pero nos gustaría tener los datos reales porque además en Les Corts nos hace falta 
no solamente una residencia, la de Benavent, sino tres más para cubrir lo que es la población de nuestro 
distrito. 

 Y luego, en atención a adolescencia y juventud, nos sigue sorprendiendo que solo hemos 
incrementado una sala puntual de estudio. Es un distrito universitario. En el 2016 teníamos una, ahora 
tenemos dos. Esperamos que en el 2018 y en futuros años se incrementen las salas de estudio.» 

 El president dona la paraula al conseller Èric Manzano, del Grup Municipal Demòcrata. 

 El conseller Èric Manzano dona la benvinguda al nou conseller Jorge Feijóo i li desitja sort.  

 Manifesta que agraeixen l’informe de Serveis Socials i l’exposició del regidor, però que es tornen a 
trobar amb un informe mancat de moltes dades. Observa que falten dades del Servei d’Inserció Social (SIS), 
d’Espai Públic, del Servei de Gestió de Conflictes i de l’Equip d’Intervenció en Grups Organitzats. Recorda 
que en la darrera sessió de la Comissió de Drets Socials se’ls va informar que hi havia espais de les Corts 
en observació i intervenció per part del Servei d’Intervenció Socioeducativa i no n’han tornat a saber res 
més. Remarca que ni tan sols saben quins són aquests espais. D’altra banda, assenyala que l’informe parla 
de les places d’«Àpats en companyia», però no saben quins centres les ofereixen i si ha augmentat l’oferta 
o la demanda d’aquest servei. Afirma que tampoc no saben com evoluciona el projecte «Radars» i no tenen 
informació respecte del programa «Vincles», que fa mesos que s’hauria d’haver iniciat, ni d’altres projectes 
com «Convivim esportivament» o «L’esport inclou». 

 Assenyala que en la darrera sessió de la Comissió de Drets Socials, el 4 de desembre, se’ls va 
informar que la xifra de persones sense sostre al Districte havia augmentat fins a 80 persones el 2017, però 
que en l’informe que avui s’ha presentat no es fa referència a aquesta informació. Explica que tampoc no 
se’ls diu res sobre el Pla d’assentaments irregulars i que, per tant, no saben si la xifra d’assentaments ha 
augmentat o ha disminuït, i si el Govern ha endegat alguna acció per intentar pal·liar aquesta situació. 
Afirma que també seria aconsellable que l’informe oferís dades del Programa d’inserció i ocupació de 
l’Agència ABITS, ja que es tracta d’un servei que tracta persones en situació de necessitat i risc social. 

 Manifesta que, en definitiva, demanen al Govern un informe amb més dades i informació més ben 
explicada i detallada per poder fer una interpretació més realista de les dades i tenir un millor coneixement 
de l’estat social del Districte. 

 El president dona pas al torn de rèplica del regidor, Sr. Agustí Colom. 

 El regidor del Districte explica que pensava que en la comissió consultiva en què es presenten 
aquestes dades se’n feia una anàlisi tècnica i, per tant, es resolien els dubtes relatius a algunes d’elles. 
Assenyala que, per exemple, la Sra. Casanova diu que és incoherent que el nombre total de persones 
ateses el 2017 no sigui el resultat de la suma de les xifres del primer i del segon semestre, però que es 
tracta d’expedients oberts, ja que les persones que s’adrecen als Serveis Socials no hi van una sola vegada. 
Pel que fa a la gent sense llar, remarca que l’informe parla de persones ateses al SIS en medi obert. Explica 
que les persones que rebutgen qualsevol servei seria la diferència entre el nombre total i aquestes 283, 
mentre que la xifra de 2.022 es refereix a les persones ateses en albergs o centres.  

 Diu al Sr. Castellana que segurament el fet que hi hagi menys atenció als PIJ es deu a l’efectivitat 
del programa que es du a terme als instituts. 

 Respecte als dies d’espera per a la primera visita, explica que el primer semestre es va produir un 
increment, però que al segon semestre hi va haver una reducció d’1,9 dies i això va fer caure la mitjana. 

 Diu al Sr. Hornero que estan treballant respecte al nou local d’«Àpats en companyia» a què s’ha 
referit. 

 Finalment, subratlla que aquest document és un informe de Serveis Socials sobre l’activitat que es 
fa des d’aquest sector públic i que no pretén reflectir la situació socioeconòmica de la ciutadania ni contenir 
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tota l’activitat assistencial que es du a terme. Manifesta que, tanmateix, estudiaran si l’informe es pot ampliar 
de cara al futur. 

 El president dona pas al segon torn de paraula dels grups. 

 El conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP, declina fer una segona intervenció. 

 El conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC, aclareix que va demanar les dades 
segregades per barris en la comissió consultiva, però que no se’n disposava. 

 El president assenyala que, de la resta de grups, només té temps per a una segona intervenció el 
Grup Municipal Demòcrata.  

 El conseller Manzano renuncia a tornar a fer ús de la paraula.  

 El president pregunta al Sr. Colom si vol fer alguna precisió més. 

 El regidor explica que entenen que l’important és oferir les dades, ja que tots els grups municipals 
tenen capacitat d’anàlisi per poder-ne fer la lectura oportuna. Opina que, més enllà de fer un debat sobre 
quines dades es podrien afegir a l’informe, seria bo fer una valoració política de les dades de què es 
disposa, ja que aquesta informació aporta una bona visió general de l’activitat dels Serveis Socials.  

 En resposta a la pregunta que s’ha fet abans sobre si la xifra de despesa és executada o liquidada, 
explica que en la liquidació del pressupost es pot veure que en Serveis Socials s’executa pràcticament tot. 

 Conclou que l’informe recull una realitat de la ciutat que cal millorar substancialment, però també 
reflecteix un esforç i un treball per avançar en aquesta línia. 

d) Informe del regidor del Districte 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, i li 
recorda que disposa de 22 minuts.  

 El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, comença la intervenció donant la benvinguda al Sr. Jorge 
Carlos Feijóo i reconeixent el treball de l’anterior conseller de Cs, el Sr. Jesús Castell. Manifesta que també 
vol fer arribar una salutació a la Sra. Laura Cañadas, que s’està recuperant d’una intervenció. 

 D’altra banda, afirma que rebutja l’assetjament polític, en aquest cas al Sr. Alberto Fernández Díaz i 
a la Sra. Inés Arrimadas, i opina que les discrepàncies polítiques no s’han d’expressar per aquestes vies. 
Explica que, de la mateixa manera, també considera que no s’hauria d’utilitzar mai la presó preventiva com 
una eina política. 

 Pel que fa als aspectes relacionats més directament amb el Districte, destaca que han aconseguit 
desencallar el PERI Danubi, aturat des del 1976, gràcies a un acord amb la propietat. Reconeix la 
predisposició de la propietat a arribar a aquest acord, que no ha estat fàcil i que permetrà frenar una 
demanda judicial que podria haver alterat la situació d’un conjunt important de famílies i, sobretot, posar a 
disposició del Districte i el barri una zona verda de 13.000 m

2
 i una zona d’equipaments públics d’uns 4.000 

m
2
. Afirma que, a més, es podrà recuperar un dels pocs vestigis de fàbriques que queden a les Corts, que 

va tenir un ric patrimoni industrial. Assenyala que aquesta recuperació se suma a d’altres que han tingut lloc 
en els últims anys, com la de Cristalleries Planell i la de la recentment inaugurada biblioteca Montserrat 
Abelló. 

 També en relació amb la recuperació d’espais, explica que estaven a punt de fer el sorteig de la 
Colònia Castells, però que la demanda d’una família ha fet que el jutge l’aturés de forma cautelar. Afirma 
que, tanmateix, han trobat una proposta de solució en la línia del que disposa el jutge i aviat podran 
reprendre el sorteig, que permetrà donar continuïtat al reallotjament dels veïns i veïnes de la colònia. 
Manifesta que, tal com van explicar als veïns, a principis de mes l’Ajuntament va comprar els edificis 
subjectes a ser expropiats i, per tant, el procés segueix. 

 D’altra banda, afirma que han iniciat el procés de participació relatiu a la configuració dels 10.000 m
2
 

d’espai verd, amb una presència de la memòria històrica de la Colònia Castells. Explica que en la fase 
d’informació i diagnòstic, iniciada al febrer, es fan 8 sessions de treball en forma de tallers, amb 
metodologies adients als grups participants, en les quals es descriuen les expectatives i necessitats al 
voltant d’aquest espai públic, amb la idea d’aportar el coneixement necessari per poder elaborar un 
diagnòstic comú. Manifesta que al llarg dels mesos de març i abril hi haurà una etapa de debat i propostes, 
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en la qual es faran diverses jornades amb tallers transversals amb els grups sectorials per poder acabar de 
definir els elements que haurien de configurar el futur projecte executiu, i que, finalment, al mes de maig, hi 
haurà la fase de retorn, en la qual es presentarà tot el treball realitzat. Assenyala que, paral·lelament, el 
conjunt de la ciutadania podrà fer un seguiment del procés participatiu a través de la plataforma Decidim 
Barcelona, on s’anirà informant de totes les trobades, totes les actes resum i totes les propostes que es 
vagin generant. Explica que també han adoptat el compromís que, una vegada fet el reallotjament d’aquesta 
fase, comunicaran a tots els veïns i veïnes afectats les successives fases del procés. 

 Manifesta que un altre tema que també avança és la futura escola Anglesola. Recorda que en el 
darrer plenari es va aprovar la cessió com a dret de superfície dels terrenys a la Generalitat perquè pugui 
edificar el centre d’ensenyament d’educació infantil i primària, fet que permetrà elaborar el projecte executiu. 
Afirma que, paral·lelament, s’està també en una fase molt avançada de la configuració de la gestió 
urbanística de l’espai del PERI Europa-Anglesola. 

 Explica que recentment s’han assabentat que s’ha plantejat un canvi de configuració a les Galeries 
Pedralbes Centre. Manifesta que, un cop se’n van assabentar i van escoltar diversos comerciants afectats, 
van mantenir una reunió amb la propietat perquè els expliqués quina era la seva voluntat i, també, per fer-li 
arribar la preocupació del Districte per la destrucció de teixit comercial. Afirma que, de tota manera, estan 
treballant per aconseguir que el canvi de rumb de Pedralbes Centre, que encara no està definit del tot, 
comporti el mínim impacte possible en els comerços existents i per trobar una solució de localització. 
Assenyala, però, que no s’hi estendrà més per la prudència que exigeixen aquests tipus de situacions. 

 També en relació amb el comerç, destaca que darrerament està fructificant el treball de configuració 
de l’associacionisme que s’ha fet en els últims anys en dos espais que tenien una certa feblesa comercial 
dins el Districte. Recorda que al principi del mandat es van trobar que l’Associació de Comerciants de 
l’avinguda de Sant Ramon havia quedat inactiva, possiblement com a conseqüència de la debilitat que tenia 
aquesta zona. Recorda que aleshores es va endegar un projecte al barri de la Maternitat amb la Direcció de 
Comerç de l’Ajuntament per combatre la desertització de la zona comercial, es van fer diferents estudis i es 
van iniciar accions vinculades a la campanya de Nadal de 2015, i que durant el 2016 es va seguir amb 
aquests projectes. Afirma que, fruit de tot aquest treball, es va aconseguir impulsar una nova associació, 
Les Corts Comerç 08028. Destaca el treball fet en aquest sentit pel Sr. Carlos Hornero com a conseller de 
Comerç en aquell període, així com per la tècnica de comerç, la Sra. Flora Torrents. Remarca que aquesta 
associació ha iniciat la seva activitat amb molta empenta, tal com van poder-ho comprovar en els projectes 
d’inclusió del Districte, i això els permet augurar que pot ser un dels puntals de dinamització d’aquesta zona. 
Destaca que, d’altra banda, també s’ha creat una nova associació de comerciants de la zona de darrere de 
l’Illa Diagonal, El Cor de les Corts. 

 El president, Sr. Francisco Sierra, manifesta que es vol sumar als desitjos de ràpida recuperació de 
la Sra. Cañadas. Tot seguit dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP.   

 El conseller Marc Faustino assenyala que la reforma del carrer Danubi és un projecte que ja han 
viscut diverses generacions de veïns i veïnes. Destaca que és un espai que vincula molts aspectes: la 
memòria històrica d’un passat industrial, la generació de nova zona verda, la creació d’habitatge, la 
instal·lació d’equipaments, l’esperada escola bressol municipal per al barri de Sant Ramon i l’obertura d’un 
procés per a un nou equipament a part de l’antic espai industrial. D’altra banda, manifesta que, com a Grup 
Municipal de la CUP, s’afegeixen a la proposta que es creï una comissió de treball que permeti a totes les 
parts fer un seguiment de com es desenvolupen les fases d’aquesta reforma. 

 Afirma que l’última sorpresa en relació amb la reforma de la Colònia Castells és el contenciós 
administratiu interposat per unes persones veïnes del passatge Piera. Recorda que el seu grup ha defensat 
que les fases d’aquesta reforma no han de ser un espai urbanístic tancat, sinó un procés dirigit a les 
persones afectades. Assenyala que després es presentarà una proposició sobre la situació de les escales 
acabades, que no s’ompliran, però que també cal recordar que hi ha pendent la construcció d’una escala 
més al carrer Entença i de dues escales a la plaça del Carme. A més, recorda que el regidor del Districte va 
destacar que la Colònia Castells seria un dels espais on l’Ajuntament faria un gran parc d’habitatge públic 
de lloguer. En relació amb això, pregunta quines perspectives ha de tenir la gent que arribi a aquest gran 
parc públic d’habitatge si no es té en compte la necessitat d’equipaments educatius de proximitat. 

 Es refereix també a la necessitat d’equipaments educatius a l’antic barri del Camp de la Creu, amb 
el tràmit aprovat de cessió de titularitat del solar de Numància amb Anglesola a la Generalitat de Catalunya. 
Recorda que el seu grup creu que l’escola Ausiàs March no s’ha de moure de lloc i que el que cal en aquest 
solar és un nou institut. Afirma que l’escola Anglesola, per necessitat demogràfica i per equilibri territorial, 
hauria d’estar ubicada a la zona de la Colònia Castells. 
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 Finalment, manifesta que els agradaria tenir la informació que el regidor ha donat sobre el comerç 
de proximitat d’una altra manera, ja que entenen que el Govern hauria de tenir la iniciativa de convocar els 
grups davant temes com el de Pedralbes Centre i de compartir espais per donar-los aquesta informació i fer-
ne un debat. 

 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 

 El conseller Carlos Hornero se suma als desitjos que la Sra. Cañada es recuperi aviat. 

 Opina que el PERI Danubi, així com els processos relatius a la Colònia Castells i a Anglesola, és un 
èxit compartit per diferents governs, tots els grups municipals i els veïns. Destaca la permeabilitat que 
comportarà aquesta reforma a la part de Sant Ramon, que s’afegirà a la futura permeabilització o ròtula que 
suposarà també la modificació del PGM del Barça. Subratlla que serà una zona que canviarà molt 
físicament en uns anys. Explica que una petita crítica que volen fer al Govern respecte a aquest procés és 
que hi ha hagut temps suficient des de la firma del conveni i l’acord amb els propietaris, a mitjan desembre, 
per fer una convocatòria dels grups municipals i de les entitats veïnals. En aquest sentit, afirma que els 
hauria agradat haver-se’n assabentat directament pel regidor, i no pas per un mitjà de comunicació. 

 Manifesta que des del seu grup no han fet molta pressió al Govern municipal respecte a la Colònia 
Castells perquè són conscients de la complicació d’aquest procés. Explica que, no obstant això, aconsellen 
al Govern que no es relaxi per l’èxit del reallotjament, ja que hi ha diversos temes oberts. En aquest sentit, 
es refereix a les cinc famílies que havien signat el dret d’avançament del reallotjament amb l’Ajuntament 
anterior i al problema dels pisos buits, no només d’aquesta fase sinó també de la fase anterior de l’edifici 
Morales. A més, assenyala que avui presenten un prec sobre el tema de la memòria històrica, que creuen 
que és molt important. 

 Pel que fa al Pla Europa-Anglesola, explica que s’alegra molt que el seu grup, juntament amb el 
Grup Municipal d’ICV-EUiA, hagués evitat en el mandat anterior la cessió del subsòl per a l’accés a la rampa 
que es pretenia fer per a un sol edifici. Afirma que, a partir de la força que van fer aquests dos grups, aquest 
pla ara és possible. 

 Agraeix les paraules del regidor respecte a la feina feta en l’àmbit del comerç, i reconeix la tasca  de 
la tècnica de comerç del Districte, la Sra. Flora Torrents. Demana a l’actual conseller de Comerç que 
convoqui una trobada del Consell de Comerç per tractar el tema del Pedralbes Centre, que opina que és 
molt important per a l’eix comercial i per a l’entorn comercial del Districte. D’altra banda, assenyala que una 
zona de la qual ningú no es recorda és l’entorn dels Tres Jardins, on s’està produint una desertització 
comercial. Opina que es tracta d’un entorn prou rellevant perquè es pugui unir a l’associació de l’entorn de 
l’Illa. Insta també a continuar el treball que du a terme l’entitat que gestiona el projecte d’associació 
comercial en aquest entorn, per tal que hi pugui haver comerç, turisme i grans superfícies implicades en 
aquest projecte. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana manifesta que també volen enviar una forta abraçada a la Sra. 
Cañadas i desitjar-li una recuperació ràpida. 

 Afirma que hi ha hagut violència al Districte en els darrers mesos. Explica que un veí de l’avinguda 
de Sarrià ha rebut trets de balí al seu balcó pel fet de tenir-hi una estelada, i que una veïna de Sant Ramon - 
Maternitat va haver d’anar a urgències després que li van arrencar el llaç groc i la van tirar a terra. Manifesta 
que el seu grup rebutja qualsevol tipus de violència i que, de fet, hauria volgut que avui s’hagués aprovat 
una declaració institucional que van presentar en la Junta de Portaveus sobre aquesta qüestió. Afirma, però, 
que aquesta declaració no va prosperar perquè els grups que avui impulsaven una altra declaració 
institucional no hi van donar suport, sense ni tan sols argumentar la seva posició. Remarca que el seu grup 
no rebutja selectivament la violència i condemna qualsevol tipus d’acció que vagi en detriment de la 
convivència dels veïns i veïnes. 

 Pel que fa a l’acció de govern dels darrers mesos, afirma que tenen la sensació general d’anar fent 
la seva feina sense saber exactament en què treballa el Govern, i que hi ha molts projectes d’inici de 
mandat que sembla que no acaben de tirar endavant, o que potser sí que ho fan però no n’estan informats. 
En relació amb això, afirma que no tenen cap informació del Pla d’equipaments des de fa bastants mesos, 
quan en principi havia d’estar enllestit el primer semestre del 2016. Destaca que aquest pla és una de les 
eines bàsiques que els ha de permetre planificar el Districte a 10 o 15 anys vista i tenir un disseny de 
Districte que millori la vida dels veïns i veïnes. 
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 D’altra banda, recorda que el 15 de novembre el seu grup va presentar 15 al·legacions a la 
modificació de Pla general metropolità (PGM) per a l’Espai Barça i encara no n’han obtingut resposta. 
Afirma que s’han reunit tant amb el club com amb les entitats veïnals, però que no tenen cap informació del 
Govern sobre com està la situació. Demana que, per tant, es responguin les al·legacions i se’ls informi d’una 
qüestió tan important com és un terreny de 20 hectàrees al cor del Districte que avui és una barrera entre 
els barris de les Corts i de Sant Ramon. 

 Assenyala que recentment s’han aprovat els pressupostos municipals per moció de confiança, un 
procediment que implica que el Govern aprova els pressupostos sense el suport de cap grup de l’oposició. 
Remarca que el seu grup va fer un esforç per negociar i intentar assolir un acord que els permetés abstenir-
se. Afirma que, de fet, al Districte ha succeït una cosa que els ha semblat surrealista. Explica que, d’una 
banda, van pactar l’elaboració d’un nou recorregut arquitectònic al llarg de l’avinguda Diagonal amb totes les 
obres d’escultors internacionalment coneguts que hi ha i que actualment no tenen cap mena d’impacte, 
però, de l’altra, se’ls va rebutjar una al·legació per fer una nova escola bressol a les Corts, al·legació que es 
va acceptar al PSC al cap d’uns dies. Assenyala que també van plantejar una al·legació que millorava el 
procés de reurbanització del barri de la Mercè, però que no ha prosperat. 

 Pel que fa al PERI Danubi, explica que continuen insistint en la creació d’una comissió de seguiment 
perquè, més enllà de la informació que es va donar ahir en el Consell de Barri, consideren que s’ha de fer 
un seguiment amb tots els afectats i afectades. A més, opina que es podia haver donat aquesta informació 
molt abans atès que el protocol es va signar el 14 de desembre. 

 Respecte a la Colònia Castells, recorda que van presentar un prec en el Plenari en què demanaven 
que no hi hagi habitatges buits a la colònia i es busqui la forma jurídica per poder omplir-los tots, i que 
també van presentar un prec al Consell de Districte per treballar la memòria històrica amb el patrimoni 
històric de la colònia. 

 Pel que fa a l’escola Anglesola, pregunta en quina situació està l’institut escola i demana que tots els 
canvis siguin consensuats amb la comunitat educativa. 

 El president dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP. 

 La consellera Míriam Casanova manifesta que també volen desitjar una ràpida recuperació a la 
consellera Laura Cañadas. 

 Afirma que, des del seu grup, creuen que en general l’acció del Districte respecte als temes més 
importants està paralitzada, o fins i tot fa passos enrere. 

 Pel que fa a la Colònia Castells, recorda que en el primer plenari de les Corts, l’octubre del 2015, ja 
es va assolir un acord impulsat pel Grup del PP per completar l’actual fase de reallotjament en dos anys, 
fins a l’octubre del 2017. Afirma que l’any següent, en el plenari d’octubre del 2016, el mateix regidor es va 
comprometre que en el tercer trimestre del 2017 tots els veïns i veïnes de la fase actual estarien reallotjats. 
Remarca que, per tant, el Govern del Districte no només incompleix els acords que s’adopten en el Consell 
Plenari, sinó també els seus compromisos. Opina que, en realitat, el Govern no vol fer res més a la Colònia 
Castells en aquest mandat perquè considera que ja hi ha dedicat prou diners, i que s’ha «inventat» un 
procés participatiu per definir una zona verda, quan tothom pot anticipar què hi haurà en aquesta zona verda 
(horts urbans, una àrea de jocs infantils, un espai per a la gent gran, un pipicà...). 

 Afirma que els sembla una gran notícia el desencallament del PERI Danubi, però que tenen molts 
dubtes de com i quan s’executarà en vista del que ha passat amb la Colònia Castells. 

 Manifesta que no han tingut cap resposta a les al·legacions sobre la modificació del PGM per a 
l’Espai Barça que van presentar el novembre del 2017. A més, assenyala que el Govern va impulsar moltes 
reunions informatives, però que el projecte inicial no té el suport de les entitats de veïns. Afirma que, per 
tant, no l’estranya el descontentament que van mostrar ahir els veïns al Consell de Barri de la Maternitat i 
Sant Ramon. Remarca que tampoc no hi ha cap compromís formal del Govern del Districte pel que fa a 
destinar tots els ingressos públics derivats de la transformació de l’Espai Barça a equipaments municipals al 
barri de la Maternitat i Sant Ramon. 

 Quant al Pla Europa-Anglesola, explica que, tot i que sembla que molt aviat es farà el reallotjament 
pendent de les famílies afectades, cal tenir present que el procés d’expropiació s’ha fet entre l’empresa 
constructora i les famílies afectades, i el Govern no ha fet ni de mediador. Assenyala que, en qualsevol cas, 
hi ha espais buits degradats i cal donar-hi l’ús corresponent. 
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 Manifesta que s’estan produint més conflictes veïnals al Districte entorn de diverses qüestions: el 
projecte de residència al carrer Galileu amb Remei, el projecte de supermercat a Mejía Lequerica amb 
Carles III, l’incivisme als jardins d’Ernest Lluch i de Bacardí, els clubs de cànnabis, sobretot al carrer 
Bordeus amb travessera de les Corts, i l’augment d’ocupacions en locals i pisos. 

 Afirma que detecten un retrocés pel que fa als equipaments de barri i que ja ni esperen que es 
presenti el Pla d’equipaments en el Consell Plenari. En relació amb això, explica que aquest any el Govern 
municipal costejarà el projecte d’obres de l’escola Anglesola, que és una competència que no li correspon, 
però que no farà el mateix per a la residència per a gent gran del pla Bacardí. Recorda que en el plenari de 
març del 2016 ja van demanar que el Govern assumís el cost tant del projecte d’obres com de construcció 
d’aquesta residència, amb el corresponent reconeixement de deute per part de la Generalitat, a causa de la 
importància i la urgència d’aquest equipament, i tenint en compte que la Generalitat està concentrada en el 
procés separatista i està deixant de banda els catalans i catalanes. D’altra banda, assenyala que en aquest 
mandat s’ha perdut la ubicació prevista per a la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, 
quan una declaració institucional aprovada en el Consell de Districte el maig del 2016 deia que havia de 
començar a funcionar en un termini màxim de dos anys. 

 Pel que fa a les escoles Anglesola i Ausiàs March, remarca que han demanat diverses vegades que 
se’ls faciliti el document justificatiu de l’interès general del canvi d’IES a CEIP del futur equipament que 
s’ubicarà al solar del carrer Anglesola, així com un compromís jurídic i formal que l’edifici de l’escola Ausiàs 
March es destinarà a un IES. Manifesta que no entenen que el Govern encara no hagi satisfet aquestes 
demandes. 

 Recorda que el Grup Municipal del PP també va presentar una iniciativa al Consell del Districte per 
a la construcció d’una nova escola bressol municipal, que va ser aprovada en el plenari de maig del 2016. 
Assenyala que l’únic grup que hi va votar en contra va ser el de BComú, tot i que ara el Govern ha anunciat 
que incorporarà una escola bressol en el PERI Danubi. Afirma que estan molt contents que sigui així, 
malgrat la incoherència del Govern i el fet que no hi ha cap dotació econòmica prevista per a aquesta escola 
en el pressupost de l’Ajuntament d’enguany. Remarca que el que sí que hi ha avui és un increment dels 
preus de les escoles bressol per a moltes famílies del Districte. 

 Manifesta que, si bé el Govern d’Ada Colau va anunciar tot un parc d’habitatge públic a la ciutat, al 
Districte de les Corts no es preveu cap promoció d’habitatges de protecció oficial ni de pisos tutelats per a la 
gent gran, ni cap ús ciutadà de l’edifici central del recinte de la Maternitat ni de la Casa Hurtado. 

 Finalment, es refereix als problemes que està generant el desplegament d’un gran nombre de carrils 
bici en carrers molt transitats, com el carrer Numància, en carrers on no hi ha espai i es dificulta el trànsit, 
com el carrer Joan Güell, o en carrers amb molt pendent del barri de Pedralbes. 

 El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs. 

 La consellera Sonia Reina manifesta que volen enviar una forta abraçada a la Sra. Laura Cañadas i 
desitjar-li que es recuperi aviat. 

 Assenyala que no repetirà el que ja han dit altres consellers, però que farà tot un seguit de 
preguntes que li agradaria que fossin contestades. 

 Recorda que ja fa temps van preguntar per què s’havia eliminat el servei d’informació sense cita al 
Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD). Explica que al voltant dels mesos de juny i juliol va aparèixer 
una nota al web que deia que a partir d’aquell moment el PIAD funcionaria només amb visita concertada. 
Recorda que també van preguntar quin era el temps d’espera des que es demanava cita fins que es donava 
la visita. 

 Assenyala que en l’informe que s’ha distribuït als grups s’esmenta el calendari tant del PERI Danubi 
com de la Colònia Castells i de l’escola Anglesola, però que el regidor no n’ha dit res en la seva exposició i 
els agradaria tenir dates concretes.  

 Manifesta que volen expressar una queixa sobre la falta d’informació en relació amb la Colònia 
Castells. Explica que el 31 de gener, que hi havia el sorteig que es va suspendre per una mesura cautelar 
del jutjat del contenciós administratiu, el Govern va mantenir una reunió amb els veïns, als quals va informar 
d’aquest fet, però va desconvocar els grups, que per això no van assistir a la reunió. A més, assenyala que, 
si no està mal informada, aquesta tarda hi ha hagut una reunió al Districte amb la persona que ha interposat 
el contenciós, que va rebre un requeriment per trobar-se amb representants municipals i l’Institut Municipal 
d’Urbanisme, i que no saben si en aquesta reunió s’ha arribat a algun tipus d’acord. Explica que els 
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agradaria que a partir d’ara s’informés tant els veïns com els grups municipals de qualsevol tipus de reunió o 
acció en relació amb la Colònia Castells. 

 Manifesta que també els agradaria saber per què a l’edifici del carrer Morales continua havent-hi 
pisos buits. Opina que és incomprensible que, amb el dèficit d’habitatge social que pateix Barcelona, hi hagi 
habitatge públic buit on no s’estigui reallotjant persones en situació de vulnerabilitat. 

 També en relació amb la Colònia Castells, pregunta si es preveu fer alguna cosa respecte a les tres 
o quatre famílies que en aquesta primera fase seran desallotjades però que no tenen dret a ser reallotjades 
a la Colònia Castells. 

 Afirma que valoren molt positivament que es promogui l’associacionisme en l’àmbit del comerç de 
proximitat i que ara hi hagi dues associacions de comerç, però que també cal impulsar mesures per 
incentivar el comerç i crear noves empreses. 

 El president dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego, del Grup Municipal Demòcrata. 

 La consellera Lídia Gàllego manifesta que, en primer lloc, volen enviar una abraçada molt forta a la 
Sra. Laura Cañadas i desitjar-li que es recuperi aviat. 

 Explica que, des del seu grup, també volen condemnar qualsevol mostra d’incivisme i de violència, 
sigui verbal o física, que pugui patir qualsevol ciutadà i, especialment, si és per motius ideològics, ja que 
tothom té dret a expressar les seves opinions des del respecte cap a les opinions i la ideologia dels altres. A 
més, manifesta que volen tenir un record per als presos polítics catalans i desitjar que tornin a casa ben 
aviat. 

 En relació amb el PERI Danubi, afirma que sempre és una bona notícia que es desencallin grans 
projectes que permeten oferir millores importants als barris del Districte. Assenyala que, en aquest cas, 
encara és més bona notícia que en tot aquest procés es mantingui la desafectació que es va aconseguir 
l’any 2010 sobre els habitatges del carrer Pintor Tapiró. Manifesta que, no obstant això, consideren que es 
podria haver informat els veïns amb més temps, i que el fet que els veïns se n’assabentessin abans per la 
premsa genera incertesa i dubtes, tal com es va poder comprovar en el Consell de Barri d’ahir. Demana al 
Govern que millori aquest aspecte comunicatiu. 

 Pel que fa a la Colònia Castells, explica que creuen que cal fer tots els esforços possibles des de 
l’Ajuntament per desbloquejar la situació actual, que no permet avançar més ràpid en els tràmits que han de 
culminar amb el reallotjament. Manifesta que, havent-hi tantes persones afectades des de fa tants anys, 
creuen que aquest procés va massa lent. En relació amb això, opina que fer processos participatius per 
decidir quins elements ha de tenir una zona verda és positiu, sempre que això no representi una pèrdua de 
temps o un possible engany per a molts dels assistents, que és la sensació amb què van sortir de la primera 
reunió. Afirma que, quan la màxima preocupació són els reallotjaments, això és una mena de «cortina de 
fum» difícilment justificable. 

 Pel que fa al Pla Europa-Anglesola, manifesta que celebren veure el final d’aquest pla a prop, tot i 
que els costa confiar en el Govern respecte al tema de l’escola. En aquest sentit, afirma que un govern que 
obvia una proposició votada per tota l’oposició i tira pel dret no dona confiança, com tampoc no la dona el fet 
de no garantir el nou institut ni assegurar que el projecte educatiu es mantindrà al nou centre, ni la manca 
de comunicació fluïda i d’acords amb la comunitat educativa, que opina que és el «pecat original» del qual 
ha partit tot. Demana al regidor del Districte que els garanteixi que el nom d’Ausiàs March es mantindrà, i 
adverteix que estaran molt atents al desenvolupament de tot aquest procés. 

 Respecte al comerç de proximitat, explica que no veuen que s’estiguin duent a terme polítiques que 
realment donin suport i promocionin el petit comerç. D’altra banda, assenyala que el regidor no ha acabat 
d’explicar les accions que avui ha anunciat, però que esperen que donin fruits positius. 

 Pel que fa a l’Espai Barça, manifesta que han trobat a faltar que l’informe expliqués en quin punt 
s’està de les al·legacions de la modificació del PGM. Explica que, pel que diu la premsa, sembla que tot 
s’endarrereix, però que agrairien que el regidor ampliés una mica aquesta informació. 

 Assenyala que un altre tema sobre el qual volen preguntar té relació amb l’informe de seguiment de 
l’ordenança de civisme, en el qual l’aparcament, amb una puntuació de 8,8, encapçala la llista de problemes 
que perceben els veïns i veïnes de les Corts. Explica que el seu grup està d’acord que cal reduir 
dràsticament els nivells de contaminació, però que cal actuar amb seny. Manifesta que, en vista de les 
darreres intervencions a la via pública en els darrers dos anys, voldrien saber quantes places d’aparcament 
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de zona verda i de zona blava s’han perdut al Districte; on són aquests aparcaments, i on és la mobilitat que 
donen i que el comerç necessita. Així mateix, pregunta quina recaptació s’ha perdut per aquesta supressió 
de places i si s’ha perdut algun lloc de treball. Explica que estan a favor de potenciar el transport públic i una 
mobilitat sostenible, i de fer carrils bici, sempre que siguin lògics i segurs i estiguin consensuats amb els 
veïns, però que totes aquestes mesures han d’anar acompanyades de mesures per als cotxes. Remarca 
que no tothom pot assumir el cost d’un aparcament privat, cosa que significa que el Govern està castigant 
les classes mitjanes. Manifesta que, per tant, els agradaria saber quin és el capteniment del Govern sobre 
aquest tema i com el pensa resoldre. 

 Explica que un altre tema que els preocupa és l’augment dels preus del lloguer, que en el període 
2015-2016 han augmentat a les Corts un 12,5%. A més, assenyala que només en el darrer any l’increment 
és d’un 2,7% més, per la qual cosa ja hi hauria un augment acumulat del 15,2%. Explica que ja hi ha un 
grup de veïns que s’ha organitzat per combatre aquest preu tan elevat dels lloguers, que és un fet que 
genera un problema d’envelliment de la població a les Corts, ja que expulsa els joves i no atrau noves 
famílies. Manifesta que els agradaria saber quin és el capteniment del Govern del Districte sobre aquest 
tema i quines mesures pensa aplicar per corregir la tendència actual i evitar així que els fills dels cortsencs 
hagin de marxar del Districte. 

 El president dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, perquè contesti als grups. 

 El regidor manifesta que està d’acord amb el Sr. Carlos Hornero que els projectes de Danubi i de la 
Colònia Castells són un èxit de tots, però que espera que, quan hi hagi l’escola Ausiàs March al carrer 
Anglesola i un institut al centre d’Ausiàs March, els grups de l’oposició reconeguin que el mèrit ha estat més 
del Govern que de la resta. Afirma que és veritat que tothom hi ha treballat, però que ha estat el Govern 
actual el que ha aconseguit que el PERI Danubi es desencalli. Manifesta que, per tant, li agradaria que se’ls 
reconegués la capacitat de trobar acords, en aquest cas amb uns privats, i d’haver aconseguit el que altres 
havien intentat sense èxit. 

 Assenyala que, atès que el Sr. Jordi Castellana ha comentat que s’havien reunit amb el club i els 
veïns per parlar sobre l’Espai Barça, suposa que és conscient que s’està fent una feina d’aproximació. A 
més, recorda que la resposta a les al·legacions es fa quan la proposta es presenta a aprovació, tot i el 
compromís de la tinenta d’alcalde de donar-ne compte abans.  

 Pel que fa a l’escola bressol, explica que han aprofitat l’oportunitat que s’ha presentat amb el PERI 
Danubi per fer possible aquesta reivindicació dels veïns. Afirma que ara estan començant a treballar en el 
pla funcional i que serà un projecte que aviat es farà realitat.  

 Quant a la crítica de les conselleres Casanova i Gàllego sobre la lentitud del procés de la Colònia 
Castells, subratlla que, si no s’hagués fet el canvi de fases, avui no hi hauria reallotjament. Remarca que per 
constatar això n’hi ha prou a comptar els pisos que es van deixar fets en el mandat anterior a través de 
l’encàrrec a l’INCASÒL i el pressupost que hi havia d’expropiació. Afirma que, per tant, el canvi de fases és 
el que va permetre donar prioritat a les persones que estaven en pitjors condicions i fer-ho factible en aquest 
mandat. A més, assegura que treballen per avançar i donar continuïtat al pla. 

 Respecte a la residència del pla Bacardí, diu a la Sra. Casanova que és el PP qui governa a la 
Generalitat des de l’aplicació de l’article 155 i que, per tant, pot fer una modificació pressupostària per tirar 
endavant aquest equipament.  

 Pel que fa al Pla Europa-Anglesola, diu a la Sra. Gàllego que el Consorci d’Educació està conformat 
per la Generalitat i l’Ajuntament i que, per tant, si no confia en el Consorci, no confia en cap dels seus dos 
membres. Recorda que el Consorci els ha ofert satisfer una reivindicació que feia anys que demanaven, i 
els ha dit també que, davant l’ampliació que s’havia fet a l’institut Les Corts, el que ara hi havia era una 
demanda d’escola pública en infantil i primària. Destaca que això ha evitat que aquest any hi hagués 
«bolets», i permet tenir un nou equipament adequat al que necessitava l’escola Ausiàs March, on s’amplien 
línies, i també l’institut que tant demanaven. 

 Quant a la pregunta relativa al PIAD, explica que el fet que les persones usuàries vagin amb cita 
prèvia assegura una millor atenció, encara que li consta que no s’ha denegat l’atenció a ningú que hi hagi 
anat sense cita prèvia.  

 Pel que fa als pisos buits que s’han esmentat, afirma que hi ha un protocol de reallotjament que diu 
que aquests pisos només es poden destinar a persones afectades de l’àmbit. Manifesta que són conscients 
que ara han d’acabar el reallotjament i que tot seguit hauran de treballar perquè els pisos buits es puguin fer 
servir per a nous reallotjaments al més aviat possible.  
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 Respecte al comerç, destaca que en poc temps han fet el llibre sobre comerços arrelats, posant en 
valor i visibilitzant tot el comerç de proximitat de la ciutat; que han treballat amb l’eix comercial per a les 
persianes pintades amb motius, i que han seguit treballant amb l’Espai d’Inclusió en la campanya de Nadal, 
en la qual han introduït el tema del ren, que aporta molta visibilitat. Assenyala que aquestes mesures, entre 
d’altres, mostren l’activitat que duen a terme conjuntament amb els eixos i el sector comercial per mantenir 
el dinamisme d’aquest sector. 

 El president dona pas al segon torn de paraula dels grups. 

 El conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP, manifesta que entén que el regidor 
assumeix tot el que ha dit perquè no li ha contestat res directament a ell. 

 Explica que s’afegeix als desitjos de recuperació de la Sra. Cañadas i que, de fet, li acaba de fer un 
tuit, ja que ha vist que està seguint la transmissió del plenari en streaming.  

 El conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC, recorda que ha instat a convocar el 
Consell de Comerç en els propers dies i demana un compromís en aquest sentit. D’altra banda, torna a 
preguntar quan es preveu portar a aprovació definitiva al Ple municipal la modificació del PGM relativa a 
l’Espai Barça. 

 El president assenyala que el Sr. Castellana ha exhaurit el temps d’intervenció i que la Sra. 
Casanova disposa només d’uns pocs segons.  

  La consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, explica que creuen que l’actual Govern 
del Districte serà recordat pel «nyap» de la Colònia Castells, pel desplegament inadequat de carrils bici, per 
l’efecte crida d’ocupes i persones sense sostre, per la proliferació de conflictes veïnals i per la seva 
complicitat amb el procés independentista. 

 La consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs, expressa literalment el següent: «Quiero 
agradecer que por fin se me haya respondido a lo del PIAD. No acabo de entender que sea para una mejor 
gestión, ni que tampoco se me haya dicho si hay un tiempo de espera o no, pero, bueno, vamos 
adelantando. Yo espero que para el próximo pleno se acabe de contestar. 

 El tema del comercio. Está muy bien editar un libro con los comercios históricos y con toda la gama 
de comercios del distrito. Está muy bien el tema de la inclusión de la campaña de Navidad con el reno, que 
es visible. Pero eso no son medidas para activar el comercio, eso es un más a más. Pero eso no activa el 
comercio. Que tengamos un acuerdo con centros de inclusión y que se haga el reno y esté en todos los 
comercios es una forma de encajar esos centros con el comercio, una forma de inclusión, y que se cree una 
red entre ellos y una empatía. Pero eso no supone que esos comercios vayan a vender más, ni que se 
promocione más el comercio en el distrito. Gracias.» 

 El president dona la paraula al regidor, Sr. Agustí Colom, per tancar el punt. 

 El regidor del Districte remarca que el ren significa que els comerços poden oferir unes bosses als 
clients i, per tant, és una manera de promoure el comerç. Precisa, però, que ell només ha parlat d’accions 
que es fan des del Districte, però que l’activitat de promoció del comerç es fa sobretot des de la Regidoria 
de Comerç. Explica que, per exemple, ahir van treballar amb els dinamitzadors de tots els eixos comercials 
de la ciutat, als quals fan formació per a una millor professionalització dels seus eixos.  

 Es disculpa amb el Sr. Faustino per no haver fet referència a la seva intervenció. Assenyala que el 
parc públic d’habitatges de lloguer és justament un dels canvis que va introduir el Govern actual. En aquest 
sentit, recorda que van dir que el sòl públic que quedava alliberat a la Colònia Castells no podia anar al 
mercat lliure. En relació amb això, afirma que la suma de moltes promocions d’habitatge públic de lloguer 
pot acabar incidint en els preus dels lloguers. Remarca que es podria haver començat a fer això a les Corts 
fa quatre anys, però que ha estat el Govern actual el que ha iniciat aquest camí. 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència 

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

2 Proposicions 
 
No hi ha assumptes a tractar.  
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts afronti el debat i nova planificació de la 
mobilitat al Districte des dels criteris de màxima transparència, diàleg i consens amb els 
veïns, comerciants, agents i forces polítiques representants al Consell Plenari, i que 
instrumenti la creació d’una Comissió de Mobilitat General del Districte de les Corts, en un 
període no inferior a 1 mes, en la qual hi puguin participar totes les parts esmentades, 
comptant, també, amb altres agents arrelats a les Corts, amb l’objectiu de dinamitzar la 
participació en el futur Pla de mobilitat de les Corts. 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Cristian Sais, del Grup Municipal 
Demòcrata. 

 El conseller Cristian Sais explica que tenien intenció de presentar aquesta proposició en el darrer 
plenari de l’any, el del 4 de desembre, però que finalment es va suspendre. Assenyala que la proposició 
parla d’un tema que preocupa molt als cortsencs i cortsenques, que és la mobilitat del Districte. Recorda 
que el Govern de la ciutat va anunciar el passat mes de febrer que es farà un treball sobre la mobilitat i 
s’obrirà un «procés participatiu», expressió que considera un eufemisme quan es tracta de BComú. Opina 
que per a aquest grup un procés participatiu és un procés unilateral de decisió sense cap tipus d’informació 
a la gent. Manifesta que és evident que, amb la implantació caòtica dels carrils bici al Districte, el projecte 
del Barça, el projecte de la superilla de les Corts i la futura implantació dels carrils bus del V5, cal que els 
grups municipals puguin estar informats i treballar en la mobilitat del Districte, en comptes que el Govern es 
dediqui a formar «grups clandestins de treball» amb el pretext que són molt tècnics. Finalment formula la 
proposició. 

 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 

 El conseller Marc Faustino expressa el vot a favor del seu grup. Manifesta que comparteixen la 
preocupació del Grup Municipal Demòcrata, ja que entenen que l’equip de govern està treballant en 
diversos temes de mobilitat que requeririen que tots els grups municipals n’estiguessin informats i en 
poguessin compartir el debat en una comissió de mobilitat general del Districte. 

 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 

 El conseller Carlos Hornero manifesta que estan d’acord en la importància del debat de la mobilitat 
com a eix central d’un Districte, en bona part pel greu problema de contaminació que pateix la ciutat. Afirma 
que la mobilitat urbana de Barcelona ha de ser necessàriament sostenible, però a través del diàleg amb 
diferents agents, com representants dels vianants, els ciclistes, els serveis públics de transport, les motos, 
etc., així com del sector del comerç, entitats veïnals o AMPA. Assenyala que l’Enquesta de serveis 
municipals de la ciutat del 2017 situa la mobilitat com el tercer problema de la ciutadania i mostra que la 
preocupació per la circulació i el trànsit creix, mentre que la preocupació per la contaminació ocupa el 
cinquè lloc. Recorda que fa unes setmanes el Govern municipal va presentar l’informe de balanç de la 
mesura de govern sobre l’Estratègia de la bicicleta i el Grup Municipal del PSC va mostrar la seva 
preocupació per com s’està abordant la implantació del carril bici a la ciutat. Explica que consideren que 
aquesta implantació s’està fent a correcuita, d’esquena als veïns i amb deficiències que afecten la seguretat 
dels vianants i dels ciclistes. A més, opina que aquesta estratègia s’ha dissenyat sobre el paper sense 
comptar amb els Districtes, i que el Govern de Colau comet l’error de mesurar l’èxit d’aquests carrils només 
pel nombre de quilòmetres construïts. Afirma que les dades de què disposen posen de manifest el fracàs 
rotund de la política de mobilitat de l’actual Govern municipal. Pel que fa això, explica que el 2017 han 
continuat augmentant els nivells de contaminació, que segueixen estant per sobre del que recomana 
l’Organització Mundial de la Salut; que les puntuacions relatives a la facilitat de desplaçament per la ciutat 
també empitjoren respecte al 2016; que la intensitat mitjana diària de les rondes i els accessos 
s’incrementen per segon any consecutiu, i que l’accidentabilitat també ha augmentat en un 3,3%. Manifesta 
que, per tant, creuen que ha arribat el moment d’aturar-se a pensar si les accions que executa el Govern 
són les que convenen a l’espai públic i de fer un nou pacte per una nova mobilitat a la ciutat. D’altra banda, 
opina que la millora de la senyalització dels nous carrils i els existents hauria de ser una prioritat del Govern 
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municipal, que no està abordant aquest aspecte. Conclou que, per tot l’exposat, donaran suport a la 
proposició del Grup Municipal Demòcrata. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana manifesta que agraeixen la presentació d’aquesta proposició i que hi 
votaran favorablement. 

 Afirma que és clar que la prioritat en l’àmbit de la mobilitat, que és un dels temes centrals que 
vertebren la ciutat, ha de ser l’impuls dels modes de transport més sostenibles, ateses les dades de 
pol·lució i de malalties cardiorespiratòries i el nombre de morts que hi ha anualment a l’àrea metropolitana. 
Remarca que és evident que cal una ciutat molt més humana i que, per a això, cal que els canvis en la 
configuració de la ciutat siguin consensuats i estiguin ben pensats, a fi de no caure en contradiccions. En 
aquest sentit, explica que el seu grup presentarà després una pregunta en relació amb un carrer on 
conflueixen un camí escolar, un carril bus i un carril bici, que han de conviure amb el comerç i el vehicle 
privat. Subratlla que l’objectiu de reduir la mobilitat privada és tan important per a la ciutat que s’ha de fer de 
manera consensuada, ja que, si no, es genera un efecte contrari de rebuig a mesures que han de redundar 
en benefici de tothom. Assenyala que, a banda de la mobilitat individual dels ciutadans, també és important 
abordar la mobilitat comercial i l’augment de la mobilitat provocada per l’anomenada «economia de 
plataformes», que genera un nou tipus de mobilitat. Afirma que cal estudiar i veure com afrontar aquesta 
mobilitat a fi de no prendre mesures que puguin ser contraproduents en relació amb l’objectiu bàsic de 
reduir la contaminació a la ciutat. 

 El president dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP. 

 La consellera Míriam Casanova assenyala que el Grup Municipal Demòcrata els proposa la creació 
d’una comissió de treball sobre la mobilitat al Districte amb la finalitat que dinamitzi la participació a l’hora de 
dissenyar el futur Pla de mobilitat urbana i en la qual hi participin veïns, comerciants, la resta d’agents i els 
grups polítics. Manifesta que el seu grup s’abstindrà per diversos motius que exposarà tot seguit. En primer 
lloc, indica que, tal com s’estableix en l’article 47 de les Normes reguladores dels Districtes, les comissions 
de treball ja estan obertes a la participació de la ciutadania i han de comptar amb la presència de tots els 
grups polítics que estan representats als Districtes. A més, recorda que el passat 20 de febrer, a la sessió 
plenària del Pacte per la mobilitat, es va explicar la metodologia de treball que s’utilitzaria per redactar el Pla 
de mobilitat urbana del període 2019-2024, que es basarà en una participació oberta a tota la ciutadania a 
l’hora de definir totes les actuacions i que inclourà, a més a més, sessions de treball i reunions temàtiques. 
Manifesta que, atès que el Govern ja ha anunciat un procés de participació específic per definir el futur Pla 
de mobilitat urbana tant de la ciutat com del Districte i que es durà a terme entre els mesos d’abril i juliol 
d’enguany, no veuen el valor afegit que aporta la proposició. D’altra banda, explica que, des del Grup 
Municipal del PP, pensen que abans de dissenyar el nou pla cal fer una avaluació del pla vigent del 2013 al 
2018, que va ser impulsat pel govern del Grup Municipal Demòcrata i aprovat amb els vots a favor de tots 
els grups en aquell moment representats, excepte el vot en contra del PP, que ja suposava que generaria 
congestió de trànsit i més problemes de contaminació. Assenyala que, en aquesta línia, també creuen que 
cal sobretot fer balanç de l’estratègia de foment de la bicicleta, tant la que va impulsar en el seu moment el 
Govern anterior com sobretot la del Govern d’Ada Colau, que pretén passar de 116 km de carrils bici a 
308 km en aquest mandat, un objectiu al seu parer excessiu i inadequat i que es fa d’esquena a la 
ciutadania. Finalment, explica que no poden entendre que el Grup Municipal Demòcrata, però també els 
grups de Cs i del PSC, s’abstinguessin en el Ple municipal el passat 23 de febrer respecte a la proposició 
que van plantejar, en la qual demanaven que l’alcaldessa incorporés en la multiconsulta una consulta 
específica sobre el desplegament dels nous carrils bici. Assenyala que, amb aquesta abstenció, es va 
impedir l’aprovació d’aquesta proposta, quan és una qüestió que preocupa realment molts veïns i veïnes. 
Per tant el seu vot és l’abstenció. 

 El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs. 

 La consellera Sonia Reina manifesta que votaran a favor de la iniciativa del Grup Municipal 
Demòcrata, ja que entenen que és important la creació de la comissió que es proposa, atesa la situació 
actual de la mobilitat a Barcelona. A més, explica que entenen que en aquesta comissió no només s’ha de 
fer una planificació de la mobilitat, sinó que s’ha d’estudiar prèviament la situació per fer aquesta 
planificació. Recorda que, quan el seu grup municipal ha plantejat la problemàtica dels carrils bici al Consell 
Plenari del Districte, el Govern ha argumentat que estava executant un pla aprovat en el mandat anterior. 
Afirma, però, que consideren que un nou govern ha de fer seu un pla anterior o, si no li agrada, modificar-lo 
o rebutjar-lo.  
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 Recorda que el seu grup municipal va presentar una pregunta respecte al carril bici del carrer Joan 
Güell el maig del 2016, i ja va advertir aleshores que s’havia implantat un carril bici sense el consens dels 
veïns i dels comerciants, i sense preveure aspectes de mobilitat i de seguretat, ja que hi havia aparcament a 
totes dues bandes i, per tant, en cas d’embús de trànsit, no podrien passar els cotxes de bombers o les 
ambulàncies, que no caben al carril bici. Afirma que ara aquesta situació s’ha multiplicat a tot el Districte i a 
tota la ciutat. Assenyala que, després del problema que hi va haver al carrer Numància, van demanar que 
es fessin els carrils bici amb el consens dels veïns. Afirma que, en canvi, han anat apareixent carrils arreu 
del Districte sense informar-ne els veïns i sovint en temporada d’estiu o de vacances, de manera que quan 
els veïns tornen de vacances es troben amb el carril bici fet, sense aparcament i amb un increment de les 
places de lloguer d’aparcament, cosa que afecta l’economia de la classe mitjana del Districte. Manifesta 
que, per tant, esperen que aquesta comissió serveixi per fer una reflexió sobre la mobilitat o la immobilitat 
que es pateix al Districte, i més tenint en compte que els embussos de trànsit provoquen més contaminació. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 

 El conseller Antoni Coll manifesta que no pot acceptar que es digui que els canvis de mobilitat que 
s’estan fent a la ciutat es duen a terme sense parlar amb els veïns i les entitats. Remarca que s’han fet 
diverses reunions específiques tant sobre la nova xarxa de bus com sobre la bicicleta al Districte, i que hi ha 
hagut consells de barri en què gairebé només s’ha parlat de mobilitat. A més, recorda que hi ha una 
comissió de mobilitat al barri de Pedralbes perquè així els ho van demanar els veïns. 

 Destaca que el Govern té com a prioritat absoluta un canvi de paradigma de la mobilitat de la ciutat, 
tal com ho van manifestar quan es van presentar a les eleccions. Afirma que també és cert que estan 
executant part dels plans heretats, tant respecte a la nova xarxa de bus com respecte a la xarxa de carrils 
bici. Explica que han assumit carrils de bicicleta que s’havien planificat en el mandat anterior i que és 
evident que la seva implantació crea algun conflicte, però assegura que també s’estan normalitzant i 
interioritzant en el concepte de veïnatge dels comerciants i els veïns. En aquest sentit, destaca que les 
queixes pel carril bici als carrers Joan Güell i Numància són mínimes. 

 Afirma que també és evident que, a l’hora d’implementar tota aquesta planificació, cal anar fent 
balanç i executant. Manifesta que, per tant, no té cap inconvenient a convocar les comissions que calgui per 
fer això, però que no pot acceptar els termes de la proposició, ni que es doni un mes de termini. Explica que 
el que faran serà convocar una comissió genèrica per valorar com s’està implantant tant la nova xarxa de 
bus com els carrils bici i que, a partir d’aquesta comissió, a la qual convidaran tots els grups i totes les 
entitats de veïns, veuran si cal o no cal crear la comissió sol·licitada i com continuar el treball de valoració i 
balanç. Conclou que, per tant, s’abstindran. 

 El president torna a donar la paraula al grup proposant. 

 El conseller Cristian Sais agraeix el suport dels grups i les seves aportacions a l’argumentari. 

 Recorda que en el plenari de l’1 de desembre del 2016 el seu grup ja va presentar una proposició en 
el mateix sentit amb motiu de la implantació del carril bici al carrer Numància, i assegura que els veïns 
d’aquest carrer no n’estan satisfets. Explica que ell és veí i no n’està content, com tampoc no ho estan 
l’hotel ni els comerciants. D’altra banda, assenyala que en aquell moment el Grup Municipal del PP va votar 
a favor de la proposició. Explica que el sorprèn l’abstenció que avui fa aquest grup, tot i saber que ha 
proposat fer un procés participatiu sobre aquest tema a l’Ajuntament de la ciutat. Pel que fa a això, opina 
que aquest grup ja hauria de saber quin és el parer dels veïns.  Explica que es va assabentar del grup de 
treball «clandestí» al qual s’ha referit abans en un consell de barri, i remarca que el seu grup també pot fer 
aportacions tècniques i sumar. En relació amb això, recorda que al desembre van fer una pregunta de 
seguiment sobre un carril bici que estava mal implantat, i que també van proposar eliminar els carrils 
bidireccionals i fer-ne un estudi, però que el Govern no ha fet res. D’altra banda, remarca que la primera 
proposició que va presentar el seu grup en aquest mandat va ser sobre la demora de la implantació de la 
xarxa ortogonal, que aleshores el Sr. Coll va justificar dient que s’havia de fer un procés participatiu i que va 
suposar deixar desatesos veïns que tenien autobús durant sis mesos.  Conclou que la creació del grup de 
treball que proposen té tot el sentit del món. Afirma que es tracta que el Govern no tiri pel dret en qüestions 
de mobilitat i que almenys les puguin debatre entre tots en un fòrum que sigui raonable, sumant així 
esforços per millorar un tema que tant preocupa a tots els veïns de les Corts.  

 El president dona el punt per tancat després que els grups declinen fer una segona intervenció, i 
manifesta que s’aprova la proposició amb l’abstenció dels grups municipals del PP i de BComú i els vots a 

favor de la resta de grups, la proposició del GMD següent:  “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, 
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indicant quins negocis inclouen i on estan situats, quin increment del valor cadastral tindran aquests 
immobles i quin augment es produirà en el seu rebut de l’IBI. 2. Quines mesures de política fiscal 
compensatòries prendrà el govern del Districte perquè aquesta revisió de valors cadastrals no afecti el petit 
comerç del Districte.” 
 

2. Cs: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
Adaptar tots els parcs infantils (àrees de joc) del Districte per a persones amb mobilitat 
funcional reduïda, discapacitats físiques i psíquiques, per tal que tots els infants del Districte 
tinguin el seu espai de jocs sense barreres que impedeixen el seu accés o la seva mobilitat 
dintre del mateix parc, ni siguin zones d’exclusió per així com els seus pares o guardadors on 
els nenes i nenes comparteixen el seu temps de joc sense barreres en funció de les seves 
capacitats i on aprenguin a viure en igualtat. 
Que els objectius per poder tenir àrees de joc que siguin zones d’espais accessibles i inclusius 
tinguin en compte els següents principis: 

- Accessibilitat i seguretat: un espai de jocs on tots els nenes puguin accedir i 
desplaçar-se de forma segura, tant ells com els seus pares o guardadors. 

- Objectiu social inclusiu: els espais de joc han de ser un lloc inclusiu, per tal que els 
infants puguin jugar coneixent les seves diferències, i on es fomentin els valors socials 
com l’amistat, la convivència i la igualtat. 

- Que la inclusió inclogui, no tan sols els infants amb algun tipus de discapacitat física, 
sinó també es contemplin les discapacitat psíquiques i les dels seus pares o 
guardadors. 

Adoptar el compromís que tots els parcs 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 reduïda, 
discapacitats físiques i psíquiques, tenint en compte, també, els seus pares i/o guardadors, 
amb criteris d’accessibilitat universal. 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal 
de Cs. 

 La consellera Sonia Reina exposa literalment el següent: «Nuestra propuesta tiene el objetivo de 
reivindicar el derecho a jugar en igualdad para los niños y niñas con capacidades diferentes. En la 
declaración de la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU se reseña que el niño debe 
disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines 
perseguidos por la educación. Y la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce 
de este derecho. Y este derecho es extensivo a todos los niños. Y uno de los valores de nuestro distrito es 
precisamente la inclusión. Esta característica que tiene el distrito de Les Corts, que viene de una 
declaración de intenciones, no puede quedarse solamente en buenas palabras o en acciones parciales, sino 
que debe traducirse en hechos y en políticas que tengan como prioridad que Les Corts sea un ejemplo de 
inclusión. Para ello tenemos que conseguir que cada día haya más implicación por parte de todos en los 
elementos con los que interactuamos día a día y que nos unan y no nos discriminen, con un compromiso 
real hacia la accesibilidad. Y para crecer y educar en igualdad y no discriminación hay que implementar 
políticas inclusivas desde la infancia. Y una de ellas es el diseño de los parques infantiles, donde tenemos la 
obligación ineludible de plantear la accesibilidad en las áreas de juegos infantiles, áreas sin barreras, sin 
aparatosos elementos, con actividades accesibles a todos los niños sin hacer diferencias por capacidades 
físicas o psíquicas. Consideramos que es una prioridad reivindicar que los niños y niñas necesitan espacios 
de juego donde compartir su tiempo sin importar cuáles son sus capacidades, donde aprendan a vivir en 
igualdad. Somos conscientes de que la accesibilidad en los parques infantiles y los elementos integradores, 
tanto para discapacidades físicas como psíquicas, es un reto pendiente en la ciudad de Barcelona y en el 
distrito de Les Corts. Y no solo para la inclusión de los niños, sino también para los padres y las madres, 
para los abuelos que, con o sin discapacidad, en un mismo espacio de juego tengan acceso con elementos 
como paneles informativos y de juego didáctico basados en la escritura braille, juegos sonoros, columpios 
adaptados, rampas de acceso para elementos, para toboganes o los elementos de juego, pavimentos de 
caucho, anchura de los toboganes suficiente, elementos de rotación también para sillas de ruedas…Y por 
ello, nuestra propuesta gira alrededor de tres objetivos a conseguir en las áreas de juego: la accesibilidad y 
la seguridad (un espacio de juegos donde todos puedan acceder y desplazarse de forma segura); un 
objetivo social inclusivo (los espacios de juego deben ser un lugar inclusivo para que los niños puedan jugar 
conociendo sus diferencias y donde se fomenten valores como la amistad, la convivencia y la igualdad), y la 
universalidad (que los proyectos de áreas de juego incluyan discapacidades tanto físicas como psíquicas, y 
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también las de sus padres o guardadores y no solamente las de los niños). Esperamos que esta moción sea 
aprobada por unanimidad, porque no tiene otro objetivo que el de que nuestros parques infantiles cuenten 
con criterios de accesibilidad e inclusión universal y ayudar así a construir una mejor sociedad más 
igualitaria, dando cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Gracias.» 

 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino expressa el vot a favor del seu grup. Manifesta que volen aprofitar 
aquesta proposició per preguntar al Govern sobre la mesura de creació de noves àrees de joc i de 
renovació d’àrees de joc existents que es va presentar fa poques setmanes. Pregunta, en concret, quantes 
accions correspondrien al Districte de les Corts. 

 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
 
 El conseller Carlos Hornero afirma que troben apropiada la proposició, que creuen que suposa 
l’oportunitat de continuar avançant en la inclusió al Districte. Assenyala que l’observació general número 12 
del Comitè dels Drets del Nen de les Nacions Unides indica el dret que tenen a ser escoltats i que les seves 
opinions siguin tingudes en compte degudament. A més, explica que el Programa d’actuació municipal 
(PAM) del 2016-2019 estableix que es prestarà una atenció especial a construir una ciutat més amiga de la 
infància amb mecanismes de participació dels nens i nenes en les decisions públiques que els afecten. 
Recorda que fa unes setmanes el Govern municipal va presentar una mesura de govern per fer de 
Barcelona una ciutat jugable, un dels objectius centrals de la qual és la participació ciutadana dels nens i 
nenes de la ciutat. Afirma que la concepció dels nens i adolescents com a subjectes titulars de drets 
independents amb perspectiva pròpia i amb capacitats creixents suposa que tenen un paper a fer com a 
col·lectiu a l’hora de contribuir i gaudir activament de la ciutat, paper que s’ha de promoure des de la seva 
participació ciutadana i l’escolta dels seus interessos, independentment de les capacitats de cadascun 
d’ells. Finalment, proposa al Govern del Districte que la millora que s’ha produït a l’àrea de gossos dels 
jardins de Bacardí vagi acompanyada d’una millora del joc infantil d’aquest parc, de manera que sigui el 
primer on s’apliqui la mesura de govern esmentada, participada amb entitats i nens i nenes de l’entorn, i 
aquesta proposició. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 
 
 El conseller Jordi Castellana expressa el vot a favor del seu grup. Destaca que, de fet, les Corts és 
un Districte que fa molts anys que és conegut per impulsar polítiques molt rellevants en l’àmbit de la inclusió 
gràcies a l’important teixit associatiu que té i a l’alt grau de professionalització, l’empenta i la força de 
voluntat d’aquest teixit. Afirma que, per tant, el que planteja la proposició seria un pas més en aquest sentit. 
Assenyala que un punt important de la inclusió és la participació de totes les persones en el disseny dels 
espais que han de poder gaudir a l’espai públic, que és un dret de totes les persones i de tots els veïns i 
veïnes de la ciutat. Recorda que, de fet, l’Espai d’Inclusió 20+20+20 és un dels espais del Districte on es 
poden treballar aquestes qüestions. Opina que, per tant, segurament es pot reflexionar sobre això, aprofitant 
també la mesura de govern que es va presentar en el darrer plenari de l’Ajuntament sobre els espais de joc 
a l’espai públic i sobre com aquesta ciutat més humana ha de servir perquè tots els veïns de la ciutat es 
puguin apoderar d’aquest espai públic i fer-se’l seu en un sentit col·lectiu. Manifesta que només tenen dues 
objeccions respecte a la proposició. Explica que, d’una banda, creuen que convindria detallar quins parcs 
haurien de ser els primers a acollir aquestes mesures, i que, de l’altra, seria bo establir un termini que els 
permeti valorar l’acompliment del Govern en l’aprovació d’aquesta proposició.  

 El president dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal del PP. 

 El conseller Xavier Cañigueral manifesta que vol aprofitar la seva primera intervenció per enviar una 
abraçada a la Sra. Cañadas i desitjar que estigui amb ells al més aviat possible. Explica que el seu grup 
comparteix la importància que tots els parcs i àrees de joc del Districte siguin accessibles per a persones 
amb mobilitat reduïda o qualsevol tipus de discapacitat, ja siguin els nens que en són usuaris com les 
persones que els acompanyen. D’altra banda, assenyala que, igual que el conseller Castellana, també 
troben a faltar que la proposta inclogui un calendari d’execució, com a mínim d’adaptació dels parcs infantils 
existents. Opina que això contribuiria a reforçar el compromís del Govern en el compliment de la proposició, 
que altrament podria quedar en un conjunt de bones intencions. Conclou que, malgrat aquestes reserves, 
votaran a favor de la proposició perquè en comparteixen l’objectiu final. 

 El president dona la paraula al conseller Èric Manzano, del Grup Municipal Demòcrata. 

 El conseller Èric Manzano manifesta que agraeixen la proposta del Grup Municipal de Cs i la fan 
seva, ja que són favorables a tot allò que redundi en benefici de la inclusió social. Afirma que la ciutat pateix 
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un greu dèficit en parcs infantils inclusius, ja que, dels prop de 700 parcs que té, només 11 són adaptats per 
a tot tipus de nens i nenes. Explica que, en el darrer període d’al·legacions al pressupost municipal, el seu 
grup va negociar la creació d’un parc adaptat a cada Districte de la ciutat, així com la incorporació d’un 
gronxador específic a totes les àrees de joc. Remarca que, si es vol una ciutat i una societat més inclusives, 
cal teixir inclusió tant a dins com a fora de l’escola. Afirma que tots els nens i nenes han de veure garantit el 
seu dret a formar part i participar d’un espai lúdic tan necessari per a ells i el seu desenvolupament com ho 
és un parc infantil, però que, atesa la falta d’accessibilitat, seguretat i habilitat, un gran nombre de nens i 
nenes amb discapacitat no en poden fer ús i a les famílies els resulta molt difícil cercar un espai on l’infant 
pugui jugar amb altres nens. Explica que creuen que sempre es pot fer més a favor de la inclusió, tal com ja 
ho van demostrar durant el seu mandat endegant iniciatives com l’Espai 20+20+20, que està donant molt 
bons fruits. Acaba expressant el vot a favor de la proposició. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll destaca que el Districte de les Corts està demostrant que es pren molt 
seriosament el tema de la inclusió. Afirma que, per tant, també treballen amb l’Institut de Persones amb 
Discapacitat (IMD) perquè els nous parcs infantils que es vagin creant siguin tots inclusius. Manifesta que, 
atès que pensen continuar treballant en això, voten a favor de la proposició.  

 Recorda que hi ha el compromís de crear deu noves àrees de joc infantils adaptades a la ciutat, una 
per Districte, i afirma que entomen la proposta de fer la nova àrea del Districte de les Corts als jardins de 
Bacardí. 

 El president dona la paraula al grup proposant. 
 
 La Sra. Reina manifesta literalment el següent: «Quiero agradecer a todos los grupos que se haya 
podido aprobar la propuesta. Y respecto de las matizaciones que hacían tanto ERC como el PP en cuanto al 
calendario, lo que pretendemos es que sea una medida que se lleve a cabo. Sabemos que poner un 
calendario podría provocar el voto en contra del Gobierno. Sabemos, además, que si el Gobierno no quiere 
no lo va a hacer, pese a que se apruebe en el Pleno del Distrito, porque no sería la primera vez que 
ocurriría. Por lo tanto, no es tan importante poner un calendario de ejecución, porque no supone un 
compromiso mayor para el Gobierno. De todas maneras, quería agradecerlo. Y respecto del tema de qué 
parques, realmente en el distrito de Les Corts —a no ser que yo esté equivocada—, creo que no hay ningún 
parque que sea especial para…, es decir, que sea inclusivo para discapacitados físicos y psíquicos. Por eso 
que cualquiera de los parques de Les Corts necesitaría de esta modificación. Gracias.» 

El president pregunta si algun conseller vol tornar a intervenir. Atès que cap grup demana fer ús de la 
paraula, manifesta que queda aprovada per unanimitat la proposició de Cs següent: El Consell del Districte 
de les Corts acorda: Adaptar tots els parcs infantils (àrees de joc) del Districte per a persones amb mobilitat 
funcional reduïda, discapacitats físiques i psíquiques, per tal que tots els infants del Districte tinguin el seu 
espai de jocs sense barreres que impedeixen el seu accés o la seva mobilitat dintre del mateix parc, ni 
siguin zones d’exclusió per així com els seus pares o guardadors on els nenes i nenes comparteixen el seu 
temps de joc sense barreres en funció de les seves capacitats i on aprenguin a viure en igualtat. Que els 
objectius per poder tenir àrees de joc que siguin zones d’espais accessibles i inclusius tinguin en compte els 
següents principis:- Accessibilitat i seguretat: un espai de jocs on tots els nenes puguin accedir i desplaçar-
se de forma segura, tant ells com els seus pares o guardadors.- Objectiu social inclusiu: els espais de joc 
han de ser un lloc inclusiu, per tal que els infants puguin jugar coneixent les seves diferències, i on es 
fomentin els valors socials com l’amistat, la convivència i la igualtat.- Que la inclusió inclogui, no tan sols els 
infants amb algun tipus de discapacitat física, sinó també es contemplin les discapacitat psíquiques i les dels 
seus pares o guardadors. Adoptar el compromís que tots els parcs 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 reduïda, 
discapacitats físiques i psíquiques, tenint en compte, també, els seus pares i/o guardadors, amb criteris 
d’accessibilitat universal”. 
 

3. PP: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
Instar el Govern del Districte a adjudicar tots els pisos de l’edifici de reallotjament B1 dels 
carrers Entença-Montnegre a famílies afectades pel Pla urbanístic de la Colònia Castells amb 
dret a reallotjament abans de finalitzar l’any 2018. 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup 
Municipal del PP. 
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 La consellera Míriam Casanova explica que consideren que per entendre la gravetat dels fets que 
estan succeint a la Colònia Castells cal partir de tres fets que caracteritzen el Govern actual pel que fa a 
aquest pla urbanístic. En primer lloc, recorda que el Govern d’Ada Colau es va trobar l’edifici de 
reallotjament B1 del carrer Entença pràcticament acabat. En segon lloc, explica que el primer que va fer el 
Govern, a través de la contractació d’una cooperativa, va ser una sèrie d’entrevistes a les persones 
afectades de les fases pendents d’aquest procés d’expropiació. Manifesta que el tercer fet és que el Govern 
va impulsar el canvi de fases pendents, i que ho va fer amb total opacitat i manipulació, tal com seu grup va 
denunciar en el seu moment. Explica que ha recordat aquests fets perquè, si el Govern d’Ada Colau es va 
trobar que l’edifici ja estava acabat, sabia quants pisos tenia disponibles per a les famílies interessades i 
amb dret a reallotjament. Remarca que, a més, les entrevistes a totes les famílies afectades permetien 
saber perfectament quines famílies estaven realment interessades a anar a viure a l’edifici de reallotjament, 
a més de tenir dret al reallotjament. Opina que, per tant, amb l’impuls del canvi de fases, el Govern podia 
adaptar l’oferta de pisos existents en aquell edifici a la demanda esperada de famílies afectades. Manifesta 
que, tenint en compte tots aquests fets, no poden entendre que, una vegada es pugui fer el sorteig dels 
pisos de l’actual primera fase, més de la meitat dels pisos d’aquest edifici quedin buits, ja que es preveu 
només el reallotjament de 14 famílies, quan l’edifici té 32 habitatges. Afirma que això és un «nyap» 
totalment inadmissible, tenint en compte que el Pla urbanístic de la Colònia Castells fa més de vint anys que 
és vigent i que l’habitatge és un dret molt bàsic de les famílies afectades. Finalment formula la proposició. 

 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino explica que s’abstenen perquè consideren que aquesta proposta 
requereix el debat previ sobre què es vol per a la Colònia Castells i com s’ha de fer. Afirma que és evident 
que els pisos han de tenir ús al més aviat possible, però que no és tan evident com fer-ho.  

 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
 
 El conseller Carlos Hornero assenyala que el que indica la proposició del Grup Municipal del PP és 
que cal fer gestió pública d’allò que suposa donar continuïtat a un projecte urbanístic com el de la Colònia 
Castells, que és molt complex. Manifesta que hi votaran a favor, ja que consideren que cal gestionar, 
marcar-se fites i ser incisius amb el Govern, que és el que també ha de gestionar els plans urbanístics. 
Explica que discrepen del canvi de fases que va impulsar el Govern, tot i que el regidor hagi dit abans que 
va ser un èxit. Afirma que aquest canvi va implicar la pèrdua d’uns drets de cinc famílies, cosa que sobretot 
comportarà la falta de confiança del que pot succeir si hi ha famílies que cedeixen o que s’activen per al 
reallotjament abans de la fase definitiva que els correspon. Manifesta que està segur que tots els grups 
estan d’acord que no hi pot haver pisos desocupats, però que el seu grup vol fer especial atenció en la 
resolució d’aquests cinc expedients que han quedat pendents abans de començar a introduir o avançar 
reallotjaments de la fase següent. Afirma que, si no, es produirà una fractura de confiança. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 
 
 El conseller Jordi Castellana assenyala que, a banda de la reurbanització i altres qüestions, hi ha 
tres reptes immediats pel que fa al procés d’expropiació i reallotjament de la Colònia Castells. Afirma que, 
en primer lloc, s’ha de resoldre el cas de les cinc famílies que estan en un pis reallotjat però la situació 
jurídica dels quals cal esclarir perquè no perdin els drets que tenen. Manifesta que, en segon lloc, s’ha de 
resoldre el sorteig que ha quedat aturat. En aquest sentit, insta la part judicial i el Govern de la ciutat a 
esmerçar el màxim d’esforços per resoldre això com més aviat millor, perquè s’està demorant la situació de 
famílies que fa divuit anys que pateixen aquest pla urbanístic, que segueix mig encallat. Assenyala que, en 
tercer lloc, el Grup Municipal d’ERC va presentar una iniciativa molt semblant a aquesta proposició el 23 de 
febrer al Ple de l’Ajuntament i que el Govern municipal la va acceptar. Explica que en aquesta iniciativa 
demanaven que es resolgués el contenciós administratiu que hi ha actualment i que en tres mesos hi 
hagués una proposta consensuada amb la comissió de seguiment i amb els afectats de la Colònia Castells 
per tal de poder avançar i omplir els pisos buits. Afirma que no es poden permetre mantenir buits 16 o 17 
pisos municipals al Districte. Assenyala que diu «16 o 17» perquè no saben si la família que ha interposat el 
contenciós tindrà finalment dret a reallotjament o no. Conclou que votaran a favor de la proposició, atès que 
van presentar una iniciativa semblant al Ple de l’Ajuntament i es va acceptar. Manifesta que esperen acció 
del Govern i que s’avanci al més ràpid possible en un problema tan gran com ha acabat sent la Colònia 
Castells. 

 
 El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs. 
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 La consellera Sonia Reina expressa el vot a favor de la proposició. Manifesta que, a més de 
l’explicació que s’ha donat, entenen que cal esperar primer la resolució del contenciós, tenint en compte que 
una persona ha presentat un recurs exercint el seu dret i que ni els polítics ni ningú han de pressionar o 
participar d’un procés judicial. Explica que consideren que el més oportú seria que s’arribés a un acord entre 
el Govern i el recurrent, igual que s’ha fet en relació amb el PERI Danubi. A més, remarca que no parlen 
només de 17 habitatges, sinó de dos blocs de pisos del carrer Entença, més els habitatges que encara són 
buits del carrer Morales. Afirma que, amb una llista d’espera de més de 36.000 sol·licitants d’habitatge 
públic a la ciutat de Barcelona, no poden permetre que hi hagi pisos buits durant anys per motius 
burocràtics. 

 El president dona la paraula a la consellera Lídia Gàllego, del Grup Municipal Demòcrata. 
 
 La consellera Lídia Gàllego recorda que, des de l’inici del mandat, el seu grup ha posat de manifest 
de manera recurrent l’alentiment que el canvi de fases representava per al desenvolupament del Pla 
urbanístic de la Colònia Castells. Manifesta que ara reconeixen els esforços que fa el Govern per resoldre la 
situació judicial que es dona i per prioritzar les famílies afectades, però que també és cert que, un cop fets 
els reallotjaments d’ara, quedaran buits els pisos de tota la segona escala. Explica que creuen que 
Barcelona no es pot permetre aquest luxe i que això és una falta de consideració per als afectats de la 
Colònia Castells, i més havent-hi cinc famílies en situació d’incertesa jurídica. Afirma que no poden córrer el 
risc que es produeixin ocupacions il·legals o altres situacions que posin en perill que aquests veïns i veïnes 
puguin veure el final d’aquest procés tan llarg. Manifesta que entenen que la prioritat és començar com més 
aviat millor el procés que condueixi en el menor temps possible a fer que aquests pisos siguin ocupats pels 
afectats amb dret a reallotjament que encara estan pendents. Afirma que per això demanen novament 
celeritat i votaran a favor de la proposició. 

 El president dona la paraula al regidor del Districte, que intervé en nom del Grup Municipal BComú. 
 
 El regidor opina que el que és un «nyap» és la proposició del Grup Municipal del PP. Afirma que 
aquest grup crea confusió i falta a la veritat perquè demana que les persones tinguin dret a reallotjament, 
quan els drets de reallotjament s’adquireixen quan s’inicia el procés d’expropiació. Remarca que, per tant, 
els únics veïns i veïnes que en aquests moments tenen dret a reallotjament són els que estan en aquesta 
fase i no n’hi ha cap altre que tingui cap dret adquirit. 

 D’altra banda, assenyala que, si bé la Sra. Casanova i la Sra. Gàllego parlen d’alentiment del pla, va 
ser al desembre d’enguany quan l’Incasòl, que és qui va construir l’edifici, el va facilitar amb condicions de 
ser ocupat. Recorda que fins llavors, per diversos motius, no tenien la possibilitat de disposar d’un edifici 
construït, i que l’any passat van decidir comprar-lo, ja que això facilitava i agilitzava els processos. Afirma 
que, bastants mesos després d’arribar a l’acord per comprar-lo, es va poder materialitzar la compra una 
vegada es va facilitar l’edifici a finals de desembre. 

 A més, remarca que el canvi de fases va haver de ser aprovat per la comissió d’afectats i, per tant, 
està en el protocol. Assenyala que aquest canvi va ser totalment transparent i que, si no s’hagués aprovat, 
no s’hauria pogut fer. Explica que, conscients que hi ha cinc persones amb un problema d’assignació d’uns 
habitatges, no volen reproduir aquesta situació amb quinze famílies més. D’altra banda, afirma que la 
proposició que avui es presenta és diferent de la que es va aprovar en el Ple, en la qual no solament es 
plantejaven resoldre la situació, sinó que es comprometien a portar una proposta de continuïtat en un 
termini de tres mesos, una vegada fet el reallotjament. Precisa que això no vol dir que abans que acabi el 
2018 podran fer el procés de reallotjament, perquè necessiten iniciar un procés d’expropiació i això requerirà 
un temps, els tràmits necessaris i un pressupost. Remarca, però, que continua vigent el compromís del 
Govern a buscar fórmules per donar-hi continuïtat, fet que implicarà que es produeixi el reallotjament quan 
s’adquireixin els drets, que intentaran que sigui al més aviat possible. Conclou que en tres mesos portaran 
una proposta que permeti donar confiança i certesa a la gent. Per tant, vota en contra d’aquesta proposició. 
 
 El president torna a donar la paraula al grup proposant. 
 
 La Sra. Casanova pregunta si el Govern ha votat en contra de la proposició o s’ha abstingut, i rep 
l’aclariment que hi ha votat en contra. Agraeix els vots a favor de la majoria dels grups polítics, que 
permeten que la proposta es converteixi en un acord del Consell de les Corts. Manifesta que esperen que 
això obligui el Govern del Districte a solucionar aquest «vergonyós nyap derivat de la seva nefasta gestió». 
Afirma que ella va viure el canvi de fases de la Colònia Castells, ja que va ser-hi el dia que es van fer les 
votacions. Explica que es van escollir deu representants, però que no sabien a quants veïns representava 
cadascun d’ells. Remarca que, malgrat això, el seu vot valia el mateix i, a més a més, el dia que van votar 
no van portar les signatures dels veïns que representaven. Manifesta que, per tant, no saben si aquestes 
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persones realment van informar els veïns. Opina que és evident que aquests pisos s’han d’adjudicar a les 
persones afectades pel Pla urbanístic de la Colònia Castells, i que entén que si ara no tenen el dret, el 
tindran més endavant. Manifesta que, per tant, desitgen que al més aviat possible s’adjudiquin tots els pisos 
de l’edifici de reallotjament del carrer Entença a les famílies afectades, encara que adquireixin més 
endavant aquest dret.  

El president declara aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte l’abstenció de la CUP i el vot 
en contra de BComú, la proposició del PP següent: El Consell del Districte de les Corts acorda: Instar el 
Govern del Districte a adjudicar tots els pisos de l’edifici de reallotjament B1 dels carrers Entença-Montnegre 
a famílies afectades pel Pla urbanístic de la Colònia Castells amb dret a reallotjament abans de finalitzar 
l’any 2018 

 
4. ERC: El Districte de les Corts crearà un Grup de Treball amb la participació de tots els 
agents de la comunitat educativa, en especial amb la participació dels centres i de les 
associacions de mares i pares d’alumnes i els membres del Consell Escolar del Districte, amb 
l’objectiu de consensuar la implantació de la nova proposta d’adscripció entre escoles de 
primària i instituts públics del Districte de les Corts. Aquest Grup de Treball ha de poder garantir 
que la proposta que sorgeixi del Districte tingui el màxim consens possible de la comunitat 

educativa del Districte. 
 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal 
d’ERC. 
 
 El conseller Jordi Castellana assenyala que, abans d’entrar en la proposició, vol tornar a preguntar 
una qüestió que ja ha plantejat en l’informe del regidor, que és com està la proposta d’institut escola que 
s’ha votat en el Consell Plenari. Destaca que més d’una quarta part de les iniciatives que el seu grup ha 
presentat en el Consell Plenari han estat relacionades amb l’educació, fet que demostra la importància que li 
donen. A més, recorda que en acords com el de la modificació pressupostària del 2016 van incloure una 
partida per poder fer la quarta línia de l’institut Les Corts. Afirma que, per tant, és un tema que han anat 
treballant recurrentment durant aquest mandat.  Manifesta que un dels moments importants en la vida d’un 
alumne és el seu pas de primària a secundària i que, de fet, en l’escola pública això acostuma a implicar un 
canvi de centre, de companys, de professorat i d’ambient, excepte en el cas dels instituts escola. Recorda 
que, després de detectar una manca de coordinació entre els centres públics de primària i de secundària del 
Districte, fet que provocava que la informació dels alumnes no fos traspassada correctament i aquests no 
fossin tractats com calia, el juliol del 2017 van presentar una proposició en què demanaven que es 
milloressin els sistemes de coordinació entre els centres de primària i secundària per tal de garantir un pas 
correcte d’una etapa a l’altra i una educació pública de qualitat per a tots i totes les alumnes del Districte. 
Assenyala que, en la recent jornada de presentació de la preinscripció de primària i de secundària al 
Districte, es va explicar que de cara al 2019-2020 es plantejarà un canvi en les adscripcions de centre entre 
els centres de primària i secundària, que és una de les mesures adreçades a intentar millorar la coordinació 
entre aquests centres. Explica que es planteja una reducció de centres de primària que puguin accedir a 
centres de secundària per poder treballar projectes conjunts amb els equips directius, els equips docents, 
les AMPA i totes les comunitats educatives afectades, per tal de generar millores en el canvi de primària a 
secundària i, per tant, millores en l’educació pública. Manifesta que, conscients dels problemes que hi ha 
hagut amb la situació de l’escola Ausiàs March i amb el canvi del mapa escolar per una manca de diàleg i 
de treball comú amb el Consell Escolar i amb tota la comunitat educativa, demanen que es creï un grup de 
treball que consensuï aquests canvis d’adscripcions amb totes les parts implicades i tota la comunitat 
educativa. Explica que creuen que la idea que proposa el Consorci d’Educació és bona, però que si aquesta 
idea no va acompanyada d’un consens amb tota la comunitat educativa a l’hora d’aplicar-se al territori, no 
tindrà els resultats esperats.  

 
 El president dona la paraula a una persona del públic que ha demanat intervenir en aquest punt, el 
Sr. Gian-Lluís Ribechini, membre del Consell Escolar de l’escola Ausiàs March. 

 El Sr. Gian-Lluís Ribechini explica que a finals de gener van tenir una reunió del Consell Escolar i 
que, al cap d’uns dies, la presidenta de l’AMPA es va assabentar que en una escola el director havia dit a un 
dels pares que hi havia la idea que cada centre de primària estigués adscrit a un institut de secundària i que 
ja s’havia fet l’assignació de centres. Afirma que, igual que va passar l’any passat amb el tema de l’escola 
Ausiàs March, la sorpresa va ser novament que ja s’havia pres la decisió. Remarca que, malgrat que l’any 
passat les AMPA van fer una manifestació al barri i es va expressar la voluntat de parlar amb la comunitat 
educativa, aquest any s’ha tornat a repetir la mateixa situació d’ocultació d’informació. Manifesta que, si ja 
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s’ha pres una decisió i s’ha fet l’assignació dels centres, no té gaire sentit la proposta de crear un grup de 
treball. D’altra banda, explica que van fer una denúncia a la síndica de Greuges de Barcelona sobre com 
s’havia produït el procés relatiu a l’escola Ausiàs March, i que el comissionat d’Educació els va contestar 
que «atès el desenvolupament demogràfic, cada vegada és més necessari habilitar un institut a les Corts». 
Afirma que, per tant, és important insistir que el centre Ausiàs March anirà dirigint el seu projecte educatiu 
per ser un institut de secundària. Explica que, per contra, la setmana passada al web municipal es deia que 
s’estudiaria què es faria amb l’escola Ausiàs March, després de la decisió del trasllat del sòl des de 
l’Ajuntament cap a la Generalitat. Opina que no es pot posar això al web quan ja s’ha pres la decisió que el 
centre serà un institut de secundària, i demana coherència al Govern.  

 
 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino agraeix la intervenció del Sr. Ribechini i expressa el vot a favor de la 
proposició. Afirma que cal que el Consell Escolar sigui un òrgan de treball de la comunitat educativa i que es 
convoqui per compartir decisions com aquesta i moltes d’altres, en comptes que vinguin donades des de 
fora del territori o que siguin comunicades a última hora, sense deixar cap marge de temps per fer res. 

 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC 

 El conseller Carlos Hornero manifesta que creuen que és una proposició adequada i, per tant, hi 
votaran a favor. Suggereix que, en comptes de crear un grup de treball des del mateix Districte, es creï una 
comissió de treball que pengi del Consell Escolar del Districte. D’altra banda, explica que, per la seva pròpia 
experiència personal, pot corroborar l’estrès que suposa per a les famílies el pas de primària a secundària i 
l’assignació de centre. 

 El president dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal del PP. 

 El conseller Xavier Cañigueral manifesta que votaran a favor de la proposició, ja que creuen que 
aborda una de les principals reclamacions dels pares. En relació amb les paraules del Sr. Ribechini, a qui 
agraeix la seva intervenció, demana al Govern transparència i que no torni a passar el que va succeir amb 
l’escola Ausiàs March. Explica que la notícia de la pàgina web de l’Ajuntament que ha esmentat el Sr. 
Ribechini diu exactament: «El Consorci està estudiant l’ús de l’edifici de la plaça Comas per a altres finalitats 
educatives.» Recorda que, en canvi, en el Consell Plenari el regidor va dir clarament que l’edifici es 
destinaria a educació secundària. Demana al Govern que tingui una mateixa posició en tots els àmbits, ja 
que, si no, els pares s’assabenten de determinades notícies per persones que no s’haurien d’assabentar.  

 El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs. 
 
 La consellera Sonia Reina exposa literalment el següent: «Nosotros vamos a votar a favor de la 
proposición de ERC. Consideramos, sobre todo, y después de escuchar la intervención del Sr. Ribechini, 
que es importantísimo tener este grupo de trabajo, ya sea tal y como lo plantea ERC o con la modificación 
que ha propuesto el Sr. Hornero del PSC. Y lo que no deja de sorprendernos es que el gobierno del derecho 
a la participación, de los procesos participativos, de la transparencia, del “som la gent de la veu poble” y 
demás, resulta que los vecinos de Les Corts, por lo menos aquí en Les Corts que es la zona que nosotros 
conocemos más, se enteran de todo por los medios de comunicación: del PERI Danubi, de la Colonia 
Castells, del Espai Barça, ahora del tema de las escuelas a través de alguien que dice que ha oído que tal. 
Y, entonces, resulta que investigan y se enteran de una información que les incumbe directamente y que no 
tienen espacios de comunicación. Se quejaban ayer también en el Consell de Barri de Sant Ramon que, 
aparte de las entidades, muchos vecinos no se habían enterado. Bueno, se habían enterado por la prensa, 
pero tampoco tenían comunicación. Las entidades pasan información, pero no todos los vecinos tienen esa 
información. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado en esos procesos como el de la Colonia 
Castells o el del PERI Danubi, o en temas de educación que afectan a una gran parte de la población, para 
que les llegara la información, pero que les llegara de una forma directa. Entonces, háganselo mirar. El 
tema de los procesos participativos, yo no sé... Haría una reflexión profunda sobre qué es lo que están 
haciendo. Nada más, gracias.» 

 El president dona la paraula al conseller Cristian Sais, del Grup Municipal Demòcrata. 

 El conseller Cristian Sais expressa el vot a favor del seu grup i manifesta que fan seves les 
aportacions que han fet la resta de grups. Explica que els sembla bé que aquest grup pengi del Consell 
Escolar, sempre que es reuneixi amb una certa assiduïtat. D’altra banda, assenyala que és cert que el Grup 
Municipal d’ERC ha presentat moltes iniciatives relacionades amb l’educació i, també, que el seu grup les 
ha votat totes a favor, ja que tot el que està relacionat amb l’educació és d’una importància cabdal per a les 
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properes generacions. Manifesta que, a més de dir que tots són escola, creuen que és fonamental treballar i 
debatre el model educatiu i el que faran al Districte. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll manifesta que comparteixen plenament la filosofia i la demanda de la 
proposició. Afirma que el pas de l’educació infantil a la secundària és un pas que marca molt els noies i 
noies i la seva trajectòria pedagògica, i que, per tant, estan absolutament d’acord a crear el grup de treball 
que planteja la proposició. Explica, però, que vol proposar que aquest grup pengi del Consell Escolar, tal 
com ha dit el Sr. Hornero. Manifesta que, per tant, portaran aquesta proposta a la comissió permanent del 
Consell Escolar per veure com crear aquest grup, obert a la participació de tots els veïns i tota la comunitat 
educativa del Districte.  

 Diu al representant de l’AMPA de l’escola Ausiàs March que comparteix amb ell la necessitat 
d’aclarir què es farà a l’escola un cop s’hagi fet el traspàs definitiu cap a la nova ubicació al carrer 
Anglesola. Remarca, però, que en aquest moment tant el Consorci d’Educació com el Districte i el 
comissionat diuen que ja s’ha decidit que hi haurà un institut. Assenyala que el que falta saber és si ha de 
ser un institut escola o un institut tal com s’entén normalment. Manifesta que aquesta és una decisió que 
hauran de prendre entre tots i que s’haurà de poder debatre en la comissió que es crearà. Afirma que, per 
tant, serà al mateix Consell Escolar on també s’acabaran de prendre decisions en aquest sentit. 

 D’altra banda, explica que el Consorci d’Educació treballa des de fa temps amb cadascun dels 
directors dels centres per explicar-los la intenció d’aquest procés de cara a elaborar una primera proposta, 
que és la que s’ha de portar a discutir amb tota la comunitat educativa.  

 El president dona pas al segon torn de paraula. 

 El conseller Jordi Castellana agraeix la intervenció del Sr. Ribechini i el suport dels grups a la 
proposició. Explica que la proposició sí que té sentit, ja que en altres Districtes on s’han fet propostes al 
Consorci des del territori s’ha aconseguit que al final la proposta definitiva sigui diferent de la inicial. Afirma 
que, per tant, es tracta d’aconseguir fer una proposta entre tots que sigui positiva per a tothom. D’altra 
banda, assenyala que el seu grup no entrarà en com s’ha de crear aquest òrgan i de qui ha de penjar 
perquè el que volen és que tiri endavant. Manifesta que, per tant, els sembla bé la idea que es treballi des 
del Consell Escolar. 

 Finalment, insisteix en la pregunta sobre l’institut escola perquè diu que no li ha acabat de quedar 
clar quina és la posició del Govern.   

 El Sr. Ribechini assenyala que vol fer dos aclariments al Sr. Coll. D’una banda, reitera que al web de 
l’Ajuntament es diu que s’estudiarà què es farà amb l’escola Ausiàs March quan tots saben que la decisió ja 
està presa, i demana coherència. 

 Explica que si es comencen a treballar les coses i es filtren es crea un enrenou. Afirma que el que 
demanen és rebre la informació a temps per poder exposar el que considerin des del principi, i no pas quan 
ja està tot fet. 

 El president dona el punt per tancat després que cap grup sol·liciti tornar a fer ús de la paraula, i 
manifesta que s’aprova per unanimitat la proposta d’ERC següent: El Districte de les Corts crearà un Grup 
de Treball amb la participació de tots els agents de la comunitat educativa, en especial amb la participació 
dels centres i de les associacions de mares i pares d’alumnes i els membres del Consell Escolar del 
Districte, amb l’objectiu de consensuar la implantació de la nova proposta d’adscripció entre escoles de 
primària i instituts públics del Districte de les Corts. Aquest Grup de Treball ha de poder garantir que la 
proposta que sorgeixi del Districte tingui el màxim consens possible de la comunitat educativa del Districte. 

 

5. PSC: Refermar el compromís 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 infància i per la 
cohesió social; Instar el Govern municipal a seguir treballant per la construcció de noves 
escoles bressol municipals; Instar el Govern municipal de Barcelona en Comú a definir, abans 
del mes de juliol de 2018, el projecte per a la construcció d’una escola bressol municipal en 
l’àmbit del PERI Danubi. 
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 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal 
del PSC. 

 El conseller Carlos Hornero recorda que l’escola bressol compleix una doble funció: d’una banda, 
una funció educativa i, de l’altra, una funció de resposta a la conciliació de la vida familiar i la vida laboral de 
les famílies. Explica que presenten aquesta proposició perquè la ciutat de Barcelona i el Districte de les 
Corts necessiten augmentar el nombre de places públiques d’escola bressol. Destaca que, entre altres 
punts, la proposició insta el Govern del Districte a definir, abans del mes de juliol del 2018, el projecte per a 
la construcció d’una escola bressol en l’àmbit del PERI Danubi, tal com ja s’ha acordat. 

 El president dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino expressa el vot a favor i el compromís absolut del seu grup amb l’escola 
bressol pública. Recorda que han dit que com a mínim en calen dues, una al barri de Sant Ramon i una altra 
al barri del Camp de la Creu, per a una distribució equitativa de l’oferta de 0 a 3 anys.  

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 
 
 El conseller Jordi Castellana expressa el vot a favor del seu grup. Recorda que ja ha explicat abans 
que aquesta va ser una de les al·legacions que van presentar als pressupostos i, per tant, ja ha quedat clar 
el seu posicionament. Manifesta que esperen que hi hagi una nova escola bressol municipal al Districte com 
més aviat millor. 

 El president dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP. 

 La consellera Míriam Casanova explica que, tot i que votaran a favor de la proposició, no els agrada 
gaire la manera de fer política respecte a aquesta qüestió per part del Grup Municipal del PSC, atès que 
mentre va formar part del Govern es va presentar una mesura de govern que preveia la construcció de deu 
escoles bressol a la ciutat, però cap d’elles ubicada a les Corts. A més, afirma que aquest grup municipal va 
ser còmplice de l’augment de preus de les escoles bressol, que afecta bona part de les famílies amb nens 
petits del Districte. Remarca que, en canvi, el Grup Municipal del PSC sí que ha defensat la necessitat d’una 
nova escola bressol quan ha estat a l’oposició. Recorda que el mateix Sr. Hornero va defensar en el plenari 
del 3 de desembre del 2015 que es creés una escola bressol a l’espai de la Colònia Castells, i ara la 
proposa en l’àmbit del PERI Danubi. Afirma que no troben gaire coherent tot això, però que celebren que 
aquest grup recuperi la voluntat de seguir treballant a favor de les escoles bressol municipals a les Corts 
durant la resta del mandat. Manifesta que des de l’inici del mandat el Grup Municipal del PP ha denunciat 
que cada any hi ha al voltant de 200 nens i nens menors de tres anys que no tenen plaça a les escoles 
bressol municipals del Districte, amb els consegüents problemes econòmics, socials i d’organització del 
temps per a les famílies que això comporta. Explica que per això han defensat des del principi que aquest 
servei fos universal, amb independència del Districte on es visqui. A més, recorda que, per tal de donar 
cobertura a aquests 200 nens i nenes de les Corts que es queden sense plaça, el seu grup va presentar una 
proposta en el Consell Plenari de maig del 2016 per a la construcció i posada en funcionament d’una nova 
escola bressol municipal al Districte en aquest mandat. Conclou que, per tot l’exposat, votaran a favor de la 
proposició. Manifesta que espera que el Govern voti a favor de la proposta, tal com ho ha anunciat abans, 
tot i haver votat en contra de les proposicions dels grups municipals del PP i d’ERC. 

 El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs. 

 La consellera Sonia Reina exposa literalment el següent: «Este grupo municipal lee la propuesta del 
PSC y tiene la tentación de hacer un regreso al pasado más cercano: el pleno del 5 de mayo del 2016, en el 
que este grupo municipal presenta una proposición que decía que se solicitaba garantizar la existencia de 
plazas suficientes de escuela infantil de titularidad municipal en los tres barrios de Les Corts y que el 
Gobierno presentara un plan con detalle con objetivos, calendarización, metodología y presupuesto para su 
financiación. Es bastante más completa que la que se presenta aquí, pero está en la misma línea. Esa 
proposición fue aprobada por este pleno con el voto en contra de BC y del PSC. Bienvenido sea otra vez a 
la oposición, bienvenido sea a la defensa de las escoles bressol en el distrito de Les Corts. Evidentemente, 
vamos a votar a favor de esta proposición, y lo único es que ya nos han advertido desde el Gobierno que la 
del PERI Danubi es como un futurible, pero que ahí ya tendríamos que entrar en otra dinámica como el 
Ministerio del Tiempo o algo así. Pero desde luego no para esta época. Lo que sí que le pedimos es que, 
evidentemente, necesitamos escoles bressol en el distrito de Les Corts y que se acuerden en los 

presupuestos cuando hacen equipamientos de que Les Corts existe.» 

 El president dona la paraula al conseller Cristian Sais, del Grup Municipal Demòcrata. 
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 El conseller Cristian Sais expressa el vot a favor de la proposició. Destaca la coherència del seu 
grup pel que fa a aquesta qüestió, ja que han votat a favor de totes les proposicions que demanaven una 
escola bressol, així com de la proposició sobre tarifació de què parlava la Sra. Casanova. Manifesta que, 
atès que el Grup Municipal del PSC va votar en contra d’aquesta última proposició, pregunta al Sr. Hornero 
si quan parla de mantenir el model d’escoles bressol municipals també es refereix a la tarifació i els costos 
que aquestes tenen per a les famílies. Davant l’assentiment del Sr. Hornero, afirma que entén que la 
tarifació que es va aprovar al seu dia en el Consell Plenari ja forma part del nou ideari del Grup Municipal 
del PSC. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll manifesta que votaran a favor de la proposició, i assenyala que vol explicar 
una mica l’actitud del Govern. Afirma que quan el Govern vota en un plenari fa un acte de responsabilitat i 
que, de fet, quan vota a favor o en contra d’una proposta ho fa en funció dels condicionants que hi ha en 
cada moment. Explica que en aquests moments ja tenen assegurat un espai que serà de propietat municipal 
per poder fer l’escola bressol que hi havia pendent, però que hauria estat una irresponsabilitat anunciar que 
es faria aquesta escola en aquest espai abans d’assegurar-lo. Manifesta que, ara que saben que en pocs 
mesos aquest espai serà de titularitat municipal, ja han demanat a Drets Socials que comenci a treballar per 
fer realitat aquesta escola. Afirma que, per tant, ja s’estan fent els treballs tècnics, els estudis de construcció 
i el projecte de la futura escola bressol al PERI Danubi. 

 El president dona la paraula al grup proposant per tancar el punt. 

 El conseller Carlos Hornero assenyala que mantenir la coherència en política és molt complicat, 
però que si el Grup Municipal del PSC a les Corts és coherent en alguna cosa és respecte al tema de les 
escoles bressol. Recorda que l’últim pressupost que el seu grup va pactar amb el Govern anterior de Trias 
incloïa una escola bressol al Districte de les Corts, però que el nou Govern va eliminar la dotació 
pressupostària per fer aquesta escola i des d’aleshores el seu grup ha encapçalat aquesta demanda. 
Afegeix que el fet d’haver format part del Govern els ha permès incidir en el fet que l’escola bressol era un 
tema prioritari. D’altra banda, destaca que en l’últim mandat de l’alcalde Hereu es van fer 40 escoles bressol 
a la ciutat, que és una xifra molt superior al nombre d’escoles que s’han fet en aquest mandat i en l’anterior. 
Remarca que, per tant, en el seu grup no hi ha incoherències de cap mena en relació amb les escoles 
bressol. 

 El president pregunta si algun grup vol tornar a intervenir. 

 La consellera Míriam Casanova precisa que es referia a les incoherències del Grup Municipal del 
PSC en aquest mandat. 

 El president manifesta que s’aprova per unanimitat la proposta del grup del PSC següent: Refermar 
el compromís 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 infància i per la cohesió social; Instar el Govern municipal a 
seguir treballant per la construcció de noves escoles bressol municipals; Instar el Govern municipal de 
Barcelona en Comú a definir, abans del mes de juliol de 2018, el projecte per a la construcció d’una escola 
bressol municipal en l’àmbit del PERI Danubi. 

 

6. CUP: Que el Govern de Districte, en el marc del Pla de mesures contra la contaminació 
atmosfèrica existent, elabori un estudi detallat de l’impacte de la contaminació atmosfèrica 
sobre les veïnes de les Corts, prestant una atenció especial als grups de població amb major 
risc com són els infants i adolescents. 
Que el Govern del Districte, en el marc del Pla de mesures contra la contaminació atmosfèrica 
existent, elabori un estudi detallat al nostre Districte de la contaminació per partícules fines 
(PM2,5) i micropartícules, la principal font de les quals és els vehicles dièsel, identificant les 
zones de major exposició a aquests contaminants. 
Que el Govern de Districte, en el marc del Pla de mesures contra la contaminació atmosfèrica 
existent, iniciï un pla d’implantació de Zones d’Emissions Zero al voltant de tots els centres 
d’educació i centres d’atenció sanitària del Districte i Zones de Baixes Emissions per a 
vehicles amb emissions inferiors a 100 g/km de CO2 en els carrers propers a zones verdes. 
Un pla que continuï incorporant també la reducció de carrils per al vehicle privat en les vies 
més densificades (avinguda Diagonal, avinguda Madrid, carrer Numància i carrer Entença), 
recondicionant aquests carrils per a l’ús de vianants i bicicletes, donant resposta a la 
necessària pacificació dels nostres barris i espais públics. 
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TRANSACCIÓ: Que el govern de Districte, en el marc del Pla de Mesures contra la 
Contaminació Atmosfèrica existent, elabori un estudi detallat de l’impacte de la contaminació 
atmosfèrica sobre les veïnes de les Corts, prenent una atenció especials als grups de 
població amb major risc com són els infants i adolescents.Que el govern del Districte, en el 
marc del Pla de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica existent, elabori un estudi 
detallat al nostre Districte de la contaminació per partícules fines (PM2,5) i micropartícules, la 
principal font de les quals és els vehicles dièsels, identificant les zones de major exposició a 
aquest contaminants.Que el govern de Districte, en el marc del Pla de Mesures contra la 
Contaminació Atmosfèrica existent, estudiï la implantació efectiva de noves tecnologies de 
baixes emissions, tant de vehicles privats com autobusos, al Districte De Les Corts. Un pla 
que consensuï amb totes les parts afectades la promoció de vehicles de Zero i Baixes 
Emissions en les vies més densificades (Avinguda Diagonal, avinguda de Madrid, Carrer 
Numància i Carrer Entença), juntament amb una millora del transport públic, aconseguint així 
una millor qualitat de l'aire en els carrers del Districte 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de 
la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino manifesta que, primer de tot, volen agrair les aportacions realitzades pel 
Grup Municipal Demòcrata i el Grup Municipal de BC. Recorda que fa poques setmanes al Consell de Salut 
es van presentar les mesures que l’Agència de Salut Pública de Barcelona té previstes davant dels episodis 
de contaminació atmosfèrica. Subratlla que hi ha una relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un 
elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i oncològiques. 
Explica que presenten aquesta proposició perquè cal saber quines accions poden fer i com poden millorar la 
qualitat de l’aire al Districte. Assenyala que la proposició té en compte que cal avançar cap a zones de 
baixes emissions contaminants als carrers, amb la renovació i implementació de millores tecnològiques i 
vehicles amb combustibles més nets al transport públic, als vehicles de recollida d’escombraries, a la neteja 
viària i al transport de mercaderies. 

 El president dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal del PSC. 
 
 El conseller Carlos Hornero expressa el vot a favor del seu grup, i destaca que la transacció que 
s’ha fet millora la proposició, atès que la CUP té tendència a demanar informes donant ja la recepta del que 
ha de dir l’informe. 

 El president dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana manifesta que votaran a favor de la proposició, perquè en 
comparteixen plenament el redactat i creuen que de fet reforça la iniciativa sobre mobilitat que s’ha 
presentat anteriorment. Opina que cal afrontar aquest repte de manera decidida per aconseguir una ciutat 
més humana, amb una configuració de l’espai públic que ajudi a desplaçar-se amb mitjans de transport 
sostenibles, ja sigui a peu, en bicicleta o en transport públic per superfície o soterrat. Subratlla que aquests 
canvis han de ser vistos positivament per la ciutadania perquè han de ser canvis dialogats i consensuats, i 
sobretot canvis en què no hi pot haver improvisació, ja que han de ser canvis estructurals per garantir una 
ciutat menys contaminada. 

 El president dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal del PP. 

 El conseller Xavier Cañigueral manifesta que s’abstindran precisament pel que ha comentat el Sr. 
Hornero respecte als informes que demana el Grup Municipal de la CUP. Explica que estan d’acord que es 
faci l’estudi, però que creuen que s’han de decidir les mesures un cop se’n conegui el resultat. 
 
 El president dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal de Cs. 

 La consellera Sonia Reina expressa el vot a favor de la proposició. Explica que, atès que abans han 
parlat de coherència, vol recordar que el seu grup va votar a favor d’una proposta molt semblant a l’últim 
plenari del Districte de l’Eixample, respecte a la qual el Grup Municipal de la CUP es va abstenir.  
 
 El president dona la paraula al conseller Matías Ramon, del Grup Municipal Demòcrata. 

 El conseller Matías Ramon desitja a la Sra. Cañadas que es recuperi aviat. Agraeix l’acceptació de 
la transacció que han proposat i explica que l’han fet sobretot per aportar en positiu una visió diferent al final 
de la proposició. Afirma que aquesta transacció els fa votar-hi a favor.  Remarca que el que s’exposa en la 
proposició és un problema real i inevitable. Explica que el problema de la contaminació atmosfèrica, 
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provocada entre altres factors pels vehicles, fa que la majoria de ciutats europees hagin de pensar en un 
canvi de model de mobilitat. Assenyala que aquest canvi de model es pot treballar, per exemple, en la taula 
de mobilitat que han proposat anteriorment. A més, opina que en l’aplicació d’aquest model és quan es 
demostra qui pretén resoldre aquest problema d’una manera efectiva i qui no. En aquest sentit, critica la 
particular «croada» del Govern contra el vehicle privat i que compti com a èxit un gran nombre de carrils bici 
pràcticament inutilitzats al Districte i la ciutat. Afirma que el Govern creu que si redueix els carrils principals 
de les vies de la ciutat i del Districte els veïns deixaran de circular amb cotxe per aquestes vies, però que la 
majoria de veïns no tenen una alternativa sòlida i ràpida per fer bona part dels seus desplaçaments per la 
ciutat. Explica que no creuen tampoc que la implantació de carrils bici en carrers amb pendents d’un 10 o un 
20% sigui una alternativa, i que no veuen una millora en el transport públic que vagi lligada a la reducció de 
carrils. En aquest sentit, remarca que si es redueixen carrils però circula pel carrer el mateix nombre de 
cotxes hi haurà una contaminació més elevada, ja que els cotxes generen més contaminació quan estan 
parats. Afirma que, mentre que altres ciutats europees aposten per noves tecnologies, el Govern deixa de 
banda alternatives com el cotxe elèctric. Conclou que no estan d’acord amb el model de mobilitat que aplica 
el Govern de la ciutat, que deixa una Barcelona saturada de cotxes i de carrils bici pràcticament inutilitzats, i 
que creuen en una mobilitat neta i en la incorporació de noves tecnologies.   

 
 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú.  

 El conseller Antoni Coll manifesta que també vol saludar la Sra. Cañadas, si segueix el plenari. 

 Manifesta que votaran a favor de la proposició i que, de fet, ja es treballa en els tres punts que 
planteja. Explica que en aquests moments s’està elaborant una mapificació territorialitzada del nivell i la 
qualitat de l’aire a la ciutat que permetrà saber, carrer per carrer, quin nivell de contaminació atmosfèrica hi 
ha en partícules NO2, PM10 i PM2,5. Afirma que abans del juliol d’aquest any tindran aquestes dades. 
Assenyala que també es treballa en la definició i la determinació de zones d’intervenció ambiental-espacials. 
Explica que es treballa específicament i de manera molt insistent en l’àmbit de les rondes de Barcelona i en 
les zones de protecció addicional, lligades a zones especialment sensibles de la ciutat i dels diferents barris 
i Districtes. Anuncia que en la propera taula de control contra la contaminació de l’aire es presentarà una 
proposta treballada amb aquestes zones especificades. 

 El president dona la paraula al grup proposant per tancar el punt. 

 El conseller Marc Faustino agraeix el suport del grups que han votat a favor de la proposició, així 
com l’abstenció del Grup Municipal del PP, atès que sempre aporta saber per què un grup s’absté. 
Manifesta que esperen que l’aprovació d’aquesta proposició serveixi perquè els carrers de les Corts 
s’apropin una mica més a la qualitat de l’aire que desitgen. 

 Assenyala que accepta el que diu el Sr. Hornero sobre l’equilibri d’allò que es proposa i fins a quin 
s’ha de proposar, perquè resulta una mica difícil.  
 
 El president dona el punt per tancat atès que cap grup sol·licita tornar a fer ús de la paraula, i 
manifesta que s’aprova amb l’abstenció del Grup Municipal del PP i els vots a favor de la resta de grups la 
transacció de la proposició del Grup Municipal de la CUP següent: TRANSACCIÓ: Que el govern de 
Districte, en el marc del Pla de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica existent, elabori un estudi 
detallat de l’impacte de la contaminació atmosfèrica sobre les veïnes de les Corts, prenent una atenció 
especials als grups de població amb major risc com són els infants i adolescents.Que el govern del Districte, 
en el marc del Pla de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica existent, elabori un estudi detallat al 
nostre Districte de la contaminació per partícules fines (PM2,5) i micropartícules, la principal font de les 
quals és els vehicles dièsels, identificant les zones de major exposició a aquest contaminants.Que el govern 
de Districte, en el marc del Pla de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica existent, estudiï la 
implantació efectiva de noves tecnologies de baixes emissions, tant de vehicles privats com autobusos, al 
Districte De Les Corts. Un pla que consensuï amb totes les parts afectades la promoció de vehicles de Zero 
i Baixes Emissions en les vies més densificades (Avinguda Diagonal, avinguda de Madrid, Carrer Numància 
i Carrer Entença), juntament amb una millora del transport públic, aconseguint així una millor qualitat de 
l'aire en els carrers del Districte. 

  
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, assenyala que la proposició amb contingut de declaració 
institucional que havia presentat el Grup Municipal de BComú ha esdevingut finalment una declaració 
institucional. 
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c) Precs 
 

1. GMD: Que el Govern dugui a terme totes les accions de mediació necessàries per tal 
d’evitar la reorientació de Pedralbes Centre, i que es comprometi, a partir d’ara, a dur a terme 
polítiques efectives per a tots els tipus de comerços; que promoguin l’emprenedoria i la 
innovació, facilitin el dia a dia dels comerciants, i fomentin l’ocupació. 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Matías Ramon, del Grup Municipal 
Demòcrata. 

 El conseller Matías Ramon assenyala que el prec tracta d’un tema tan important per al comerç del 
Districte com és la transformació que es durà a terme el centre comercial Pedralbes Centre, que destaca 
que comparteix els trets que identifiquen el comerç del Districte: comerç de proximitat, vital, amb actitud 
emprenedora i solidària, i que vol aportar el seu valor al Districte. Afirma que, per tant, aquesta 
transformació no és una bona notícia per al barri ni per als seus veïns. Explica que consideren que el 
Govern no du a terme prou accions per defensar i protegir el comerç de proximitat, atès que aposta només 
per un tipus de comerç, i que els decep molt aquesta inacció davant del tancament de molts comerços al 
Districte i la ciutat. Finalment formula el prec. 
 
 El president dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom. 
 
 El regidor del Districte manifesta que és evident que al Govern el preocupa la situació de Pedralbes 
Centre i de tot el comerç, però que es planteja el prec d’una manera que fa que no el pugui acceptar, atès 
que se’ls retreu que només es dediquen a un tipus de comerç. En relació amb això, remarca que el Grup 
Municipal Demòcrata va propiciar els canvis que es van dur a terme a La Maquinista i a Diagonal Mar, 
mentre que el seu grup ha fet tot el contrari. 
 
 Assenyala que ja ha explicat que estan treballant amb Pedralbes Centre per intentar que l’impacte 
sigui el mínim possible i que seguiran fent una tasca que ja fa temps que duen a terme. Afirma que una 
prova d’aquesta tasca són les dues noves associacions de comerciants que hi ha al Districte, de les quals 
destaca el seu esperit emprenedor i la seva iniciativa. 

 El president dona pas al segon torn de paraula. 

 El Sr. Ramon subratlla que el que demanen és que es defensi el comerç de proximitat. Opina que 
l’acció del Govern actual en matèria de comerç ha estat pèssima, ja que ha presentat un pla de comerç 
insuficient, ha apostat per un sol tipus de comerç i ha deixat la resta de banda, ha tallat vies d’accés als 
comerços i no ha ajudat molts comerços que s’han vist obligats a tancar. Remarca que no han vist cap 
política que incentivi la creació de nous comerços, ni que faciliti la gestió i fomenti l’ocupació als comerços 
existents. Manifesta que el grup municipal que governa es va presentar a les eleccions anunciant-se com 
els amics del comerç de proximitat i titllant el Govern anterior d’amic de les grans corporacions i empreses, 
però que al cap de tres anys ha quedat palesa la seva mala gestió amb un reguitzell de tancaments de 
centres comercials i comerços.  
 
 El regidor destaca que l’ocupació en el sector comercial de la ciutat no ha parat de créixer des 
del 2015, passant de 124.000 a 133.000 persones que hi treballen, i que la ciutat de Barcelona té un teixit 
comercial potent que no ha deixat de prosperar, tot i les dificultats que han abordat. Afirma que tot aquest 
treball l’han fet tant des del Districte de les Corts com des de la Regidoria de Comerç, que estan posant al 
dia el comerç i han actuat en àmbits tan diversos com els comerços emblemàtics, els eixos, la digitalització 
o les targetes de fidelització. Assenyala que tothom pot criticar el que cregui convenient, però demana al Sr. 
Ramon que doni algun exemple. 
 
 El Sr. Ramon esmenta el Bulevard Rosa. 
 

2. Cs: Que, desde el Gobierno del Distrito, se inste a los responsables de Sanidad de la 
Generalitat a dar cumplimiento a la proposición de Ciutadans en el Parlament, aprobada pese 
a la abstención de ERC y PDeCat, de restablecimiento del Servicio de Urgencias en el CAP 
de Numancia (CUAP), incluido el servicio de analíticas, radiología, boxes de observación y 
pediatría, tal y como rezaba la proposición aprobada. 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal 
de Cs.  
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 La consellera Sonia Reina recorda que, el 18 de febrer de 2017, el Grup Parlamentari de Cs va 
presentar una proposta al Parlament de Catalunya per recuperar el CUAP de Numància, que va 
desaparèixer fa un any i mig aproximadament, i que es va aprovar amb l’abstenció de PDeCAT-Unió-
Demòcrates i ERC. Explica que, tot i que encara no hi ha Govern de la Generalitat, volen tenir el compromís 
que, en el moment que hi sigui, es recuperarà aquesta proposta i el CUAP, que és molt necessari per al 
Districte de les Corts. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll manifesta que, des del Districte, recordaran al Departament de Salut la 
necessitat que hi hagi un CUAP de proximitat al Districte, però que l’àmbit adient per fer el seguiment 
d’aquesta proposició és el Parlament de Catalunya, que és on s’ha presentat. Per tant, accepta aquest prec. 

 El president obre el segon torn de paraula. 
 
 La Sra. Reina expressa literalment el següent: «Evidentemente, yo creo que es una política que 
hemos seguido desde este grupo municipal en este distrito. Presentamos la proposición aquí, se presentó 
en el Parlament. Aquí se denegó, se aprobó en el Parlament. Lo que se le está pidiendo al Gobierno del 
Ayuntamiento —que nosotros ya haremos el seguimiento que corresponda en el Parlament por nuestro 
grupo parlamentario— es que requiera el cumplimiento de esa aprobación y que nos devuelva el CUAP de 
Numancia al distrito de Les Corts.» 

 El Sr. Coll remarca que el Grup Municipal de Cs demana al Govern que faci el seguiment de la 
proposició que va presentar el seu partit al Parlament. 

3. Cs: Que, por parte de este Gobierno, se realice una campaña de información y 
concienciación a los dueños de los perros, sobre: 
- Los espacios habilitados en el distrito para los animales. 
- La normativa en relación al uso de los espacios habilitados, así como de las posibles 
sanciones por las infracciones. 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal 
de Cs.  
 La consellera Sonia Reina exposa literalment el següent: «Hemos estado visitando diferentes 
parques y los espacios para los perros, y el pipicán también de Bacardí. Hemos tenido varias reuniones con 
vecinos y todos nos trasladan lo mismo. Y sí que es cierto que ayer también salió en el Consell de Barri, que 
es que está el pipicán nuevo de Bacardí y los perros están fuera, con los dueños. Entonces, el ruego que le 
hacemos al Gobierno es que haya una campaña de sensibilización y de información de la normativa para 
que haya una buena convivencia entre los vecinos y se usen los espacios para lo que están destinados y no 
más allá de ellos. Gracias.» 

 El president dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom. 
 
 El regidor manifesta que accepten el prec, atès que justament han fet una campanya per donar a 
conèixer l’espai de gossos i perquè els veïns i veïnes propietaris d’aquests gossos tinguin un comportament 
cívic. Explica que han fet aquesta campanya durant quinze dies, després d’una campanya anterior de 
conscienciació al Districte, i que seguiran fent campanyes. Assenyala que aquesta campanya l’han fet 
explícitament de cara al nou espai d’esbarjo de gossos i que no només l’han fet al carrer, sinó també a 
espais freqüentats pels propietaris de gossos, com les clíniques veterinàries i les perruqueries canines. 

 El president dona pas al segon torn de paraula. 
 
 La Sra. Reina expressa literalment el següent: «Vi el folleto ayer en el Consell de Barri de Sant 
Ramon. Nos falta el tema de la normativa y el tema de las posibles sanciones, que también son disuasorias 
de un comportamiento... Y lo que sí que nos gustaría es que también las informaciones que se den por los 
agentes se hagan en horarios en que la gente saca a pasear a los perros, no solamente en horarios en los 
que no se encuentra nadie en los parques. Gracias.» 

 El regidor afirma que s’ha fet una campanya àmplia en horaris en què la gent treu els gossos i en 
espais que la gent utilitza habitualment i d’altres que no hauria d’utilitzar, i en espais complementaris que 
fins ara no s’havien fet servir per a aquestes campanyes, com els centres veterinaris o els comerços 
dedicats a gossos. Remarca que és una campanya que es fa reiteradament al Districte i que ha de portar, 
no només al gaudi del nou espai d’esbarjo de gossos, sinó també a evitar que s’utilitzin altres espais no 
adequats. 
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4. PP: Que el Govern de les Corts posi fi a l’efecte crida a les persones sense sostre que 
pernocten en les places i els carrers del Districte, garantint l’atenció contínua que aquest 
col·lectiu necessita per tenir una vida digna i, al mateix temps, preservant la bona convivència 
en el veïnat. 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup 
Municipal del PP.  
 
 La consellera Míriam Casanova recorda que a l’inici de la sessió del Consell Plenari ja han posat en 
relleu el fort augment de les persones sense sostre que pernocten als carrers i places de les Corts, que eren 
55 el 2016 i 80 el 2017, fet que suposa un increment del 45%. Explica que entenen que aquest increment 
està lligat a un efecte crida cap al Districte de les Corts i que, en conseqüència, pensen que cal reforçar les 
mesures d’atenció contínua cap a les persones d’aquest col·lectiu tan vulnerable per tal que tinguin una vida 
digna i, al mateix temps, preservar la bona convivència al veïnat. 
 
 El president dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom. 
 
 El regidor afirma que, de fet, la presència de persones sense llar al Districte ha anat disminuint en 
els últims tres anys. Explica que el 2015 hi havia una mitjana de 37 persones al Districte, cosa que no vol dir 
que sempre fossin les mateixes perquè justament aquest col·lectiu es caracteritza per un elevat nomadisme; 
el 2016, una mitjana de 35; i el 2017, una mitjana de 31. A més, assenyala que el percentatge de persones 
sense llar al Districte respecte a la ciutat era del 4,6% el 2015 i del 3% el 2017, de manera que del 2015 al 
2017 ha caigut un 16% la presència de persones sense llar al Districte.  Manifesta que poden dir que no hi 
ha un efecte crida, ja que el nombre de persones sense llar al Districte ha anat disminuint. Explica que, en 
tot cas, duen a terme un treball intens per intentar que aquestes persones puguin sortir de la seva condició i 
estiguin ateses de la millor manera possible. A més, destaca que treballen en alguns projectes que poden 
ser innovadors per intentar donar millor solucions a aquestes persones i fer que puguin tenir una vida més 
digna.  

 El president dona pas al segon torn de paraula. 

 La Sra. Casanova pregunta al regidor si accepta o rebutja el prec. 

 El regidor afirma que no pot acceptar que es digui que hi ha un efecte crida. 

 La Sra. Casanova suggereix la possibilitat de fer una transacció. 

 El regidor explica que poden acceptar el prec si se’ls demana que garanteixin l’atenció continuada a 
aquest col·lectiu, però no pas que hi hagi un efecte crida, ni que es parli en aquests termes respecte a 
aquestes persones. 

 La Sra. Casanova manifesta que sembla que la sessió d’avui s’acabarà convertint en un exemple 
d’incoherències polítiques, ja que recorda que la mateixa alcaldessa va reconèixer en el ple municipal del 23 
de febrer que hi havia un efecte crida de persones sense sostre a la ciutat. D’altra banda, assenyala que el 
regidor parla d’unes xifres que no tenen res a veure amb l’informe anterior al del primer semestre del 2017 i 
que, a més, ja no apareixen en l’informe d’avui. Afirma que, per tant, no sap si creure’s les dades que ara 
diu el regidor o les que es donaven en l’informe del plenari anterior, que parlava de 80 persones. 

 El regidor remarca que, tal com ha explicat abans, la xifra de 80 persones es refereix a persones 
diferents que s’han detectat al Districte, però que això no vol dir que totes elles hi estiguin permanentment. 
Reitera que no hi ha cap efecte crida perquè el nombre de persones sense llar que hi ha al Districte va 
disminuir d’una mitjana de 35 el 2016 a 31 el 2017. Assenyala que això no impedeix que hi pugui haver una 
rotació i que, malgrat que el nombre vagi disminuint, les persones puguin ser diferents.  

 Pregunta a la Sra. Casanova si accepta l’esmena in voce. 

 La Sra. Casanova manifesta que no la pot acceptar perquè el Sr. Colom contradiu la mateixa 
alcaldessa.  

5. PP: Instar el Govern municipal a incorporar la línia d’autobús D30 amb recorregut per 
l’avinguda Diagonal, prevista en la nova xarxa ortogonal de bus. 
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 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal 
del PP.  
 
 El conseller Xavier Cañigueral formula el prec, i explica que la línia D30 ajudaria a descongestionar 
una de les principals artèries de la ciutat i del Districte. Assenyala que aquest prec és un més d’un seguit 
d’iniciatives tant del seu grup, per exemple a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de gener del 
2017, com d’altres partits que han demanat diverses vegades al Govern de la ciutat que reconsideri la seva 
negativa a implementar la D30. Afirma que l’aprovació d’aquestes proposicions demostra el consens polític i 
social en favor d’aquesta línia, un consens que ha estat reiteradament ignorat pel Govern. Manifesta que 
demanen al Govern que rectifiqui i posi en marxa la D30 per tal de millorar el servei de transport públic i la 
mobilitat dels barcelonins, i en particular dels cortsencs. 
 
 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll explica que no acceptaran el prec perquè l’aposta del Govern per a la 
Diagonal és la unió dels dos tramvies, que és la solució més efectiva segons tots els estudis que s’han fet 
pel que significa de transformació de la ciutat i de capacitat de transport ciutadà. 

 El president obre el segon torn de paraula. 

 El Sr. Cañigueral manifesta que lamenten la nova negativa del Govern d’Ada Colau a implementar la 
D30. Remarca que no hi ha consens polític sobre la connexió del tramvia i que, en cas que finalment tirés 
endavant, trigaria anys i necessitaria molts recursos per posar-se en marxa. Afirma que, per tant, aquesta 
proposició pretén oferir una solució de consens i més àgil, econòmica i aplicable en el curt i mitjà termini. 
Explica que fa l’efecte que el tramvia i el Bicing són com els déus particulars de la política de mobilitat del 
Govern municipal, que no permet cap dissidència ni qüestionament. Afirma que els principals perjudicats 
d’aquesta política són els ciutadans.  

 El Sr. Coll manifesta que els seus partits respectius tenen prioritats diferents i que totes són igual de 
legítimes. Remarca que, en tot cas, el Govern planteja una solució de futur que resolgui definitivament la 
connexió, no només de les dues parts de la ciutat, sinó de les dues parts de l’àrea metropolitana. Destaca 
que és una solució que demanen tots els municipis de l’entorn de la ciutat i bona part de la ciutadania. A 
més, recorda que en el proper ple municipal hi haurà una votació respecte al tramvia i tothom s’hi podrà 
pronunciar. 

6. ERC: El Districte de les Corts, en el marc de la Taula de Memòria Històrica i conjuntament 
amb l’Arxiu Municipal de les Corts, es compromet a impulsar la tasca de recerca i divulgació 
de la història local participant en l’elaboració i disseny de recursos que permetin impulsar 
projectes o accions educatives, d’investigació o de caire divers en relació amb personalitats, 
fets històrics, patrimoni o altres qüestions relacionades amb el passat de les Corts. 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal 
d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana destaca que la memòria històrica és un dels elements que vertebra els 
humans com a societat, ja que cal saber d’on es ve per decidir cap a on es vol anar. Manifesta que, per tal 
de construir una identitat col·lectiva com a barri, com a ciutat i com a poble, cal posar a disposició d’entitats, 
escoles i col·lectius les eines necessàries perquè puguin estudiar els elements més reveladors del passat. 
Afirma que la memòria històrica ha de ser l’anàlisi dels fets passats des d’un punt de vista crític per tal de 
poder-los valorar amb tota la seva força positiva o negativa. Recorda l’impuls que es va fer d’aquesta 
matèria des de l’Arxiu Històric del Districte, ara Arxiu Municipal de Districte, que actualment té una càrrega 
de feina administrativa molt gran que no li permet ser un agent generador d’iniciatives, com les jornades de 
recerca històrica que s’havien fet al Districte amb estudis com el de les masies. Remarca que, per exemple, 
l’any passat va fer 85 anys de l’afusellament al front de Guadarrama de Josep Sunyol, vinculat al Districte i 
president del Futbol Club Barcelona, diputat d’ERC, president del RACC, industrial i persona que va 
encunyar el lema d’«Esport i ciutadania». Afirma que també es va quedar sense homenatge Martí Julià, 
director de l’Institut Frenopàtic i introductor de noves tècniques psiquiàtriques, en el centenari de la seva 
mort, o Aurora Bertrana. Manifesta que, per tant, demanen que es creïn recursos per treballar amb la Taula 
de Memòria Històrica, amb l’Arxiu Històric i amb l’Arxiu del Districte per poder homenatjar les figures i fets 
rellevants del passat del Districte. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
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 El conseller Antoni Coll manifesta que acceptaran el prec perquè creuen que cal continuar fent 
aquesta tasca al Districte. Assenyala que darrerament han tingut l’oportunitat de fer molts estudis de 
memòria respecte al patrimoni industrial del Districte, com les Cristalleries Planell i la nova biblioteca 
Montserrat Abelló. Afirma, però, que és cert que la política d’arxius ha acabat concentrant l’Arxiu Històric 
més aviat a Sants que no pas a les Corts, que ha quedat molt vinculat al treball conjunt amb Sants, Districte 
amb el qual comparteix arxiver i historiador. Explica que volen potenciar aquesta tasca, però que també han 
de ser conscients de les limitacions pressupostàries. 

 El president dona pas al segon torn de paraula. 
 
 El Sr. Castellana remarca que la qüestió dels recursos és també una qüestió de prioritats. D’altra 
banda, recorda que al Districte s’havia generat un teixit associatiu al voltant de l’Arxiu Històric, que feia 
d’agent que impulsava tot aquest teixit, que era el que acabava fent la recerca històrica. Manifesta que 
creuen que ara hi ha una mancança en aquest sentit i que esperen que això es pugui impulsar en un futur. 

 El Sr. Coll afirma que és cert que hi havia un grup de gent molt vinculada a l’Arxiu Històric que 
treballava de manera molt coordinada. Explica que intentaran recuperar aquest valor des de la Taula de 
Memòria Històrica, juntament amb l’Arxiu. 

7. PSC: Que el Govern del Districte de les Corts convoqui la Taula de la Memòria Històrica en 
un període no superior a 15 dies per tal de treballar en un projecte de recuperació de la 
memòria històrica de la Colònia Castells. 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal 
del PSC. 

 El conseller Carlos Hornero recorda que, a la colònia Castells, hi ha tres fases per a la transformació 
urbanística de l’interior de l’espai verd, que són la d’informació i diagnosi, la de proposta i la de retorn de 
l’informe final. Assenyala que la data límit d’aquest informe és finals del mes de abril, i que s’ha anat 
convocant les entitats a uns tallers en els quals s’han trobat que el Govern del Districte no ha tingut en 
compte el tema de manteniment de la memòria històrica de la colònia, quan aquesta ocuparà un espai 
rellevant i cal tenir en compte l’espai que quedarà per a altres tipus d’activitats. Finalment, assenyala que 
han acceptat una esmena per allargar el termini a un període no superior a un mes. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 

 El conseller Antoni Coll afirma que accepta el prec perquè han acordat canviar els 15 dies per un 
mes. Precisa que, tot i així, no serà exactament un mes, sinó un mes i tres dies, perquè s’ha convocat la 
Taula de la Memòria Històrica per al dia 18. 

 Manifesta que no pot acceptar que es digui que en el procés participatiu de la Colònia Castells no 
s’està tenint en compte la recuperació de la memòria de la colònia, perquè des d’un bon principi, tant a la 
comissió de seguiment com a tots els tallers que s’han convocat, s’ha explicat que un dels condicionants 
que hi ha és que el Districte té la prioritat de mantenir una part del passatge Piera com a record de la 
memòria col·lectiva que representa la Colònia Castells.  

 El president obre el segon torn de paraula. 
 
 El Sr. Hornero explica que no dubta que el Govern del Districte pensi en la memòria històrica, però 
que el problema és que no està reflexionant sobre quin tipus de memòria històrica haurà de deixar en 
aquest espai, que pot ser des de dues cases fins a un conjunt de peces que poden generar la memòria 
visual de la colònia. Opina que, per tant, cal generar un projecte de memòria històrica de la colònia a través 
de la Taula de la Memòria Històrica. 

 El Sr. Coll afirma que precisament això és el que comuniquen en aquests tallers. Explica que cal 
decidir què és conserva i de quina manera per tal de fer una proposta concreta que es pugui treballar en el 
futur. Assenyala que també ho estan treballant amb Urbanisme, amb Ecologia Urbana i amb Patrimoni. 

8. PSC: Que el Districte de les Corts posi en marxa un pla per millorar la qualitat i 
l’accessibilitat de les voreres del Districte per als vianants, que inclogui, d’una banda, la 
sensibilització sobre l’ocupació excessiva i, de l’altra, l’actuació mitjançant requeriments i, si 
és el cas, actuacions sobre els elements o altres objectes que impedeixen els itineraris segurs 
i accessibles dels ciutadans i ciutadanes. 
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 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal 
del PSC. 

 El conseller Carlos Hornero afirma que parlar de qualitat de vida i qualitat urbana és també parlar de 
com poder utilitzar les voreres de la ciutat com a espai de passeig segur. Explica que a la vorera hi ha  
elements, molts com a reclam comercial, que no contribueixen a la qualitat de l’espai públic i impedeixen 
l’accessibilitat adequada dels vianants i de les persones amb discapacitat. Remarca que hi ha diverses lleis 
que garanteixen el dret d’accessibilitat i preveuen l’existència obligatòria d’itineraris accessibles de vianants 
en una amplada no inferior a 1,80 metres amb caràcter general adjacent a la façana. Manifesta que creuen 
que el Districte de les Corts té l’obligació, d’una banda, de detectar aquells casos en què hi ha elements a la 
vorera que impedeixen la correcta accessibilitat i, de l’altra, d’advertir els privats del mal ús de l’espai públic 
que es du a terme, recorrent al final si cal als mecanismes sancionadors adients. Exposa el contingut del 
prec, i recorda que fa anys es va fer un projecte de sensibilització amb la col·laboració de persones amb 
discapacitat que es deia «Via lliure a l’accessibilitat», amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la necessitat de 
deixar lliure d’obstacles el pas de vianants. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 

 El conseller Antoni Coll manifesta que no acceptarà el prec perquè ja es fa el que demana de 
manera reiterada des de fa anys. Explica que durant el 2016 i el 2017 han fet l’inventari de tots els passos 
de vianants que hi ha al Districte, d’acord amb el qual hi ha 1.688 passos de vianants, dels quals 1.646 
estan adaptats i només en resten 42 per arranjar. Afirma que els elements de l’espai públic que 
obstaculitzen el pas són bàsicament generats per les activitats de restauració, els comerços de fruites i 
verdures i les floristeries, i que des del Departament de Llicències i Inspecció s’efectuen els corresponents 
requeriments quan es detecten irregularitats. Assenyala que la col·locació de testos al costat dels accessos 
als locals també és motiu de revisió per part dels inspectors del Districte. D’altra banda, explica que s’han 
regularitzat totes les situacions relatives a les terrasses des de l’entrada en vigor de l’anterior pla regulador i 
la posterior ordenança de terrasses, per tal que la seva implantació no produeixi disfuncions sobre 
l’accessibilitat. Assenyala que, quan ha estat necessari, s’ha requerit, s’han posat sancions i, fins i tot, s’han 
retirat alguns elements. Explica que, tot i així, estan fent una campanya específica sobre els elements que 
dificulten l’accessibilitat i representen barreres, sobretot per a les persones amb discapacitat visual. 

 El president dona pas al segon torn de paraula. 
 
 El Sr. Hornero manifesta que saben que el Districte fa aquesta tasca des de fa molt temps, però que 
han rebut queixes i tenen la sensació que estan proliferant elements al carrer, sobretot provinents de 
negocis d’hostaleria.  

 El Sr. Coll afirma que per això estan iniciant la campanya que ha esmentat. 

d) Preguntes 
 

  1.GMD: Quants desnonaments s’han produït al Districte de les Corts durant els anys 2015, 
2016 i el darrer any 2017; quantes persones sense llar s’han recomptat a les Corts en 
aquests mateixos anys, i quines accions ha dut a terme el Govern per tal de lluitar contra 
aquests fenòmens? 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Èric Manzano, del Grup Municipal 
Demòcrata. 
 
 El conseller Èric Manzano manifesta que presenten aquesta pregunta atès que el fenomen dels 
desnonaments colpeja de manera sistemàtica moltes persones i famílies del país i, especialment, de la 
ciutat; atès que és una situació que BComú va prometre combatre i erradicar si arribava al Govern del 
consistori, dient durant la campanya que el consistori barceloní estava dotat de competències per actuar i 
intervenir en matèria de desnonaments i que si se’n produïen tants era per la deixadesa del poder públic; 
atès que les dades relatives als desnonaments a la ciutat són més preocupants cada dia, ja que s’han 
produït més de 12.322 desnonaments entre els anys 2015 i 2017, cosa que implica una mitjana superior als 
4.000 desnonaments l’any, i atès que ha augmentat gairebé un 50% la xifra de persones que dormen al 
carrer a la ciutat des del 2015. Tot seguit formula la pregunta. 
 
 El president dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom. 
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 El regidor assenyala que aquesta pregunta és molt oportuna perquè justament avui el Consell 
General del Poder Judicial ha publicat les dades sobre desnonaments. Diu al Sr. Manzano que, si hagués 
mirat les dades al web, hauria vist que, segons l’única font oficial que existeix, el 2017 hi va haver 2.519 
desnonaments a la ciutat de Barcelona, que representen el 18,93% de les que es produeixen a Catalunya. 
Recorda que el 2015, quan BComú va començar a governar, aquestes xifres eren 3.098 i 19,9% 
respectivament, i el 2013, 3.289 i 20,55%. Destaca que, per tant, del 2014 al 2017 els desnonaments han 
caigut un 22,35%, segons les dades oficials. Assenyala que la mateixa Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) ha fet avui un comunicat en què diu que dona per vàlides aquestes dades. 

 Explica que, si es miren les dades dels llançaments que gestionen els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona a través de les oficines d’habitatge, s’observa que el 2015 només es gestionava 
un terç dels que es duien a terme. Afirma que, en canvi, el 2017 les oficines d’habitatge gestionen la 
pràctica totalitat dels llançaments que es produeixen, cosa que permet que es pugui trobar una solució a les 
famílies que estan en aquesta situació. Assenyala que, de tota manera, la problemàtica de l’habitatge no se 
circumscriu només als desnonaments, ja que la mateixa PAH assenyala que en aquests moments hi ha un 
important nombre del que anomena desnonaments derivats d’ocupacions d’habitatges buits, que són 
aquells que bàsicament depenen dels bancs. Explica que també treballen aquests casos, però no a través 
de les oficines d’habitatge, sinó dels Serveis Socials quan hi ha situacions de vulnerabilitat. 

 El president dona pas al segon torn de paraula. 
 
 El Sr. Manzano assenyala que el regidor no li ha donat les dades dels desnonaments i no li ha 
contestat les accions que ha dut a terme el Govern per intentar pal·liar aquesta situació. 

 El regidor afirma que ha donat les dades oficials. Explica que a les Corts s’han gestionat 
47 desnonaments el 2017, però que no hi ha dades oficials específiques per a les Corts. Destaca que han 
aconseguit gestionar la pràctica totalitat dels desnonaments quan tres anys enrere l’Ajuntament només en 
gestionava un terç. Afirma que, per tant, treballen per poder erradicar aquesta situació, tal com havien dit, i 
que ho fan gestionant els desnonaments que hi ha a la ciutat. 

  2. ERC: Com valora el Districte de les Corts la implantació del carril bus al carrer Joan Güell, 
especialment tenint en compte la velocitat mitjana dels vehicles que hi transiten? 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Jordi Castellana, del Grup Municipal 
d’ERC. 

 El conseller Jordi Castellana recorda que al carrer Joan Güell hi conviuen un carril bici de doble 
direcció, un carril d’aparcament, un carril de circulació de motos i cotxes, furgonetes i altres tipus de 
vehicles, i un carril bus que s’ha implantat recentment amb el pas de l’autobús V5. Explica que han detectat 
que, amb la instal·lació del carril bus, la velocitat dels cotxes ha augmentat, quan es tracta d’un carrer on hi 
ha una escola i un camí escolar. Manifesta que, per tant, volen saber com es valoren els efectes de la 
implantació del carril bus en la mobilitat del Districte, tenint en compte que el seu grup ha defensat 
reiteradament que el V5 no passés pels carrers Joan Güell i Comtes de Bell-lloc perquè són molt estrets.  

 El president dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom. 

 El regidor assenyala que hauria esperat que, en comptes de referir-se a l’impacte sobre el vehicle 
privat, la pregunta es referís a l’impacte en l’evolució del passatge d’aquesta línia, amb 5.500 passatges al 
dia; o a la millora de la distància dels usuaris respecte a la seva residència o respecte als comerços en un 
carrer comercial; o al fet que la circulació d’un autobús millora la visibilitat del comerç; o a l’impacte en la 
freqüència i la velocitat mitjana del bus. 

 El president obre el segon torn de paraula. 

 El Sr. Castellana remarca que ha preguntat per l’impacte en la velocitat mitjana del vehicle privat 
perquè en aquest carrer hi ha un camí escolar i el fet que els cotxes ara circulin més ràpid causa neguit als 
escolars i les seves famílies. Assenyala que, malgrat que la implantació del carril bus hagi pogut tenir alguns 
impactes positius, el fet que la velocitat dels vehicles privats hagi augmentat significa que potser aquesta 
decisió no era la més correcta. Demana que s’estudiï això i les mesures a adoptar. 

 El regidor manifesta que faran una valoració del V5 en el Consell de Barri de les Corts. Afirma, però, 
que la preocupació que avui els cotxes vagin encara a massa velocitat confirma que la incorporació del bus, 
que pretén afavorir el transport públic en detriment del privat, és una decisió correcta. Explica que, en tot 
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cas, hauran de prendre decisions perquè el cotxe privat al carrer Joan Güell disminueixi la velocitat i aquest 
carrer sigui un espai perfectament pacificat i on prevalgui el transport públic.  
 

3. CUP: Quina és la quantitat que deu el propietari de l’edifici del Carrer (La) Benavent 
(urada) 25 a l’Ajuntament de Barcelona a data d’avui? Per quins conceptes són el deute que 
té amb l’Ajuntament de Barcelona? Quina és la probabilitat de cobrament del titular de 
l’edifici referit? 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de 
la CUP. 

 El conseller Marc Faustino recorda que a l’octubre del 2016 un grup de joves de les Corts va iniciar 
la rehabilitació d’un edifici abandonat del carrer de Benavent i que, malgrat que era un edifici on la propietat 
havia desistit de les seves obligacions de conservació i manteniment, aquests joves van ser expulsats de 
forma irregular. Manifesta que, atès que el seu grup s’ha assabentat que la propietat de l’edifici del carrer de 
Benavent té un deute amb l’Administració municipal, volen conèixer l’import d’aquest deute i la situació 
jurídica actual de l’edifici. 

 El president dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom. 

 El regidor explica que no pot contestar la pregunta perquè l’Agència Tributària de la Hisenda Pública 
de Barcelona li ha respost que, d’acord amb la Llei general tributària, no pot donar aquesta informació ni al 
regidor. Opina que la Llei tributària no hauria de ser un element que impedís tenir accés al coneixement en 
situacions d’aquest tipus i que caldria treballar per aconseguir més transparència.  
 
 El president dona pas al segon torn de paraula. 
 
 El Sr. Faustino assenyala que, en aquest cas, reformularà la pregunta. Explica que l’octubre del 
2016 es van assabentar que el Districte de les Corts va haver d’assumir el pagament de la reparació de la 
façana de l’edifici, que estava caient. Explica que, per tant, presentarà una pregunta per escrit per saber la 
quantitat de diners exacta que va haver de pagar el Districte de les Corts per evitar la caiguda de l’edifici, 
que hagués pogut provocar morts a la via pública. 

  D’altra banda, afirma que el dret a la propietat és un dret que s’ha d’exercir, i que ningú no es queda 
amb les coses dels altres si no és que les abandonen. Manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, 
volen traslladar la seva solidaritat amb els grups de joves del Districte com La Benaventurada, que, malgrat 
la precarietat laboral i l’exclusió residencial, continuen persistint a fer de les Corts un barri millor. 
 
 El regidor explica que, quan hi ha una situació de perill, l’Ajuntament insta a fer les reparacions 
corresponents i que, si això no es fa, se’n fa càrrec ell mateix i després actua per obtenir el rescabalament 
de la despesa. Afirma que poden donar informació sobre aquestes despeses, però no pas sobre els deutes 
fiscals. 

4. CUP: Quants espais a l’aire lliure i gratuïts hi ha per a jugar a futbol o bàsquet al Districte 
de les Corts sense haver de pagar el lloguer d’una pista poliesportiva? 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de 
la CUP. 

 El conseller Marc Faustino assenyala que en el plenari d’avui han parlat de les àrees de joc 
destinades a la infància, però que creuen que també és important saber quines àrees de joc a l’aire lliure hi 
ha al Districte per a adolescents i joves, en aquest cas de futbol i bàsquet. 

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 

 El conseller Antoni Coll manifesta que els espais de lliure accés que hi ha actualment al Districte són 
la pista esportiva del barri de la Mercè, la pista esportiva del Parc de la Maternitat, les cistelles de bàsquet 
del Parc de les Infantes i el pati obert de l’escola Pau Romeva, que obre cada cap de setmana.  
 
 El president obre el segon torn de paraula. 
 
 El Sr. Faustino remarca que, com a mínim des de fa 25 o 30 anys, els futurs Jardins de Magalí 
sempre han tingut una pista de bàsquet d’accés lliure. Pel que fa a la resta, assenyala que entén que, pel 
que fa al Parc de la Maternitat, es parla del recinte que és propietat de la Diputació. Explica que, en 
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qualsevol cas, seria interessant saber quines actuacions es preveuen a les Corts per fomentar espais de joc 
lliure per a adolescents i joves, i que presentaran aquesta pregunta per escrit. 

 El Sr. Coll manifesta que pot avançar que estan treballant una proposta d’espai de lliure ús esportiu 
a la zona de Bederrida perquè sigui una realitat molt aviat i que també tenen previst tornar a fer una trobada 
amb els directors de les escoles públiques del Districte per intentar augmentar els patis oberts de les 
escoles als diferents barris, atès que es tracta d’una competència que tenen assignada els directors dels 
centres. 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
  

1. Cs: Que el Consell Plenari del Districte de les Corts va aprovar la següent proposició 
presentada pel Grup Municipal de Ciutadans al Consell Plenari del 3 d’octubre de 2016: «1) 
Que el Govern del Districte, en coordinació amb l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, creï amb caràcter immediat una taula de treball amb les associacions de 
discapacitats visuals del Districte i  procedeixi a fer una anàlisi de la situació i presenti un 
“Pla d’inclusió per als discapacitats visuals a les Corts” en un termini màxim de 3 mesos. 2) 
Que el “Pla d’inclusió per als discapacitats visuals a les Corts” es posi en marxa en un 
termini màxim de 6 mesos. 3) Que des del Govern del Districte es garanteixi que s’hi 
destinin partides pressupostàries suficients al pressupost 2017 del Districte per dur-lo a 
terme en allò que sigui de competència directa seva; per a la resta d’actuacions el Govern 
del Districte instarà les regidories, empreses o instituts municipals competents a destinar les 
partides pressupostàries necessàries i suficients per al 2017.» 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Sonia Reina, del Grup Municipal 
de Cs. 
 
 La consellera Sonia Reina presenta el seguiment. 
 
 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll assenyala que tornarà a respondre el mateix que quan es va aprovar la 
proposició. Explica que el Govern va votar-hi en contra perquè entenia que es demanava un treball específic 
i molt individualitzat amb el col·lectiu de persones amb discapacitat, mentre que el Govern prioritza el treball 
col·lectiu entre totes les entitats d’inclusió del Districte en el marc de l’Espai d’Inclusió i de la comissió de 
treball sobre inclusió. Afirma que actualment es fa un treball conjunt molt intens amb els col·lectius de 
discapacitat intel·lectual, de discapacitat física i de discapacitat visual. Manifesta que els sembla que aquest 
treball dona un valor afegit a tot el treball d’inclusió del Districte. 
 
 El president dona pas al segon torn de paraula. 
 
 La Sra. Reina remarca que aquesta moció va ser aprovada pel Consell Plenari, que és el màxim 
òrgan de gestió del Districte. Manifesta que, de tota manera, els agradaria tenir coneixement de tota la feina 
que el Govern diu que desenvolupa amb aquests col·lectius per una qüestió de transparència, ja que no els 
arriba aquesta informació. 
 
 El Sr. Coll afirma que el sorprèn que la Sra. Reina li digui que no coneix l’activitat que es du a terme 
amb les entitats d’inclusió per tal de millorar la qualitat de vida i els drets de les persones amb discapacitat. 
Recorda que hi ha una web del Districte sobre l’Espai d’Inclusió i que anualment es convida els grups 
municipals a una sessió en què es resumeix tot el treball i tots els projectes que s’han fet aquell any i es 
presenten els projectes que es treballaran l’any següent. 

 
2. 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: «Instar el Govern del Districte a:  
Crear una taula de conciliació entre les parts afectades per tal de conciliar els 
posicionaments vers el projecte d’obres per instal·lar un supermercat en els antics Talleres 
García a l’interior d’illa del carrer Mejía Lequerica amb Gran Via de Carles III. 

Realitzar un estudi jurídic i tècnic, per part d’un expert independent acordat amb els veïns, 
per aclarir les qüestions d’àmbit jurídic, econòmic, urbanístic, de seguretat i mobilitat, 
derivades d’aquest projecte. 
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Estudiar la possibilitat que aquest interior d’illa pogués tenir un ús diferent, que pogués 
incloure usos públics i/o equipaments.» 

 
 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula a la consellera Míriam Casanova, del Grup 
Municipal del PP.  
 
 La consellera Míriam Casanova presenta el seguiment. 
 
 El president dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Agustí Colom. 
 
 El regidor explica que treballen en dues línies: d’una banda, fer que es compleixin tots els 
requeriments necessaris per obtenir la llicència d’obres, i de l’altra, treballar amb les entitats veïnals i els 
veïns perquè el projecte incorpori les al·legacions que ja han presentat. En aquest sentit, manifesta que han 
anat explicant als veïns tot el seguiment que s’està fent i impulsant que el mateix operador també tingui 
aquestes reunions. Afirma que, per tant, intenten buscar la conciliació entre els uns i els altres, però que, 
atès que es tracta d’un privat que té una llicència reglada, quan compleixi els requisits se li atorgarà. Explica 
que de moment fa un any i mig que no la té, però que es tracta d’un procediment reglat i l’Ajuntament no es 
pot oposar a la llei.  

 El president dona pas al segon torn de paraula. 

 La Sra. Casanova explica que presenten aquest seguiment perquè poden demostrar que, si el 
Govern del Districte hagués dut a terme els tres punts dels quals consta la proposició, avui no es donaria un 
dels conflictes veïnals més importants que hi ha al Districte. 

 Assenyala que, en primer lloc, demanaven una taula de mediació entre les dues parts, que opina 
que hauria evitat els conflictes que s’estan produint entre els representants del projecte del supermercat i els 
veïns. Explica que ella va viure el darrer conflicte perquè va anar com a consellera del Districte a la reunió 
que es va fer al Centre Cívic Tomasa Cuevas el 15 de febrer, en la qual va pujar molt el to entre les dues 
parts. 

 Quant al segon punt de la proposta sobre la realització d’un estudi jurídic complet per part de 
l’Ajuntament, assenyala que la nau en qüestió està adossada als habitatges i, per tant, aquest projecte està 
molt qüestionat per motius de salut, de seguretat, de mobilitat i de contaminació acústica. Explica que, com 
que no s’ha fet l’estudi, els veïns afectats s’han hagut de gastar diners i estar pendents de quan havien de 
presentar al·legacions. Subratlla que han presentat un gran nombre d’al·legacions i han aconseguit que 
l’obra estigui aturada des del setembre del 2016, cosa que opina que demostra que hi ha raons de pes per 
oposar-s’hi. 

 El regidor remarca que els tècnics municipals sí que han fet un estudi i que la llicència té tots els 
estudis jurídics que l’acompanyen. A més, afirma que l’obra està parada únicament perquè no s’han 
complert els requisits.  

 Demana a la Sra. Casanovas que no generi falses expectatives perquè l’Ajuntament no pot comprar 
aquest espai, ja que haurien de pagar el lucre cessant i això seria una responsabilitat comptable. Explica 
que, podent expropiar altres espais que hi ha al Districte, no es pot comprar un espai per simplement 
beneficiar un privat, ja que se’n beneficiaria el promotor.  

3. PSC: Que el Govern del Districte de les Corts informi de les accions fetes sobre la 
proposició presentada en el Consell de Districte del passat 8 de maig de 2015: «Que el 
Districte de les Corts iniciï, a través dels òrgans de participació existents i/o els que es 
puguin crear ad hoc, els treballs per redactar una Pla d’equipaments per al Districte. Que el 
Govern del Districte doni compte del desenvolupament d’aquests treballs en els propers 
consells plenaris i que, en un temps (no superior a cinc mesos), presenti al Consell Plenari 
un calendari de la planificació i aprovació d’aquest pla d’equipaments.» 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Carlos Hornero, del Grup Municipal 
del PSC. 
 
 El conseller Carlos Hornero presenta el seguiment.  
 
 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
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 El conseller Antoni Coll reconeix que han avançat de manera bastant més lenta del que preveien pel 
que fa a aquest tema i manifesta que espera que en un termini d’un o dos mesos puguin presentar el futur 
Pla d’equipaments. Recorda que fa uns mesos van convocar els grups a una trobada en la qual els van 
explicar una mica l’embrió de l’aplicació que s’haurà de convertir en el Pla d’equipaments. Explica que han 
estat treballant perquè aquesta aplicació sigui al més útil possible i sigui compatible amb la que també 
prepara l’Ajuntament de la ciutat. Destaca que han treballat molt la coordinació amb totes les àrees de 
l’Ajuntament de Barcelona per tal que aquest Pa d’equipaments compti amb la previsió d’equipaments de 
totes les àrees. 

 El president dona la paraula al Sr. Hornero. 
 
 El Sr. Hornero manifesta que faran un seguiment del tema per poder-hi participar. Recorda que, de 
fet, van presentar el Pla d’equipaments de manera propositiva al seu moment, amb la idea de ser capaços 
de fer un pla d’equipaments del Districte entre tots els grups. 

4. CUP: Quines són les gestions dutes a terme per l’equip de govern del Districte per tal de 
donar compliment a l’acord aprovat en el passat plenari de 6 de juliol de 2017, que deia 
textualment: «Que el Consell del Districte de les Corts insta la Fundació Sant Josep Oriol a 
dotar d’elements físics de protecció el jardí del recinte de Can Capellanets, protegit per la 
normativa vigent, i a esbrinar qui és el responsable de l’arbre malmès. Que el Consell de 
Districte de les Corts insta la Fundació Sant Josep Oriol a no iniciar les obres de construcció 
del nou edifici objecte de controvèrsia fins que no es disposi de la nova llicència 
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 veïnat i la Fundació Sant Josep 
Oriol per poder arribar a una solució favorable a ambdues parts. Que a partir de la tramitació 
dels nous usos, i en conseqüència la realització d’un nou pla especial, s’acompleixi el 
procés d’absoluta transparència davant el veïnat que marca la llei.» 

 El president, Sr. Francisco Sierra, dona la paraula al conseller Marc Faustino, del Grup Municipal de 
la CUP. 
 
 El conseller Marc Faustino presenta el seguiment. 
 
 El president dona la paraula a una persona del públic que ha sol·licitat intervenir en aquest punt, la 
Sra. Marta Ollich. 
 
 La Sra. Marta Ollich manifesta que ha vingut al plenari en representació dels veïns, que estan 
preocupats pel gran estat de deteriorament tant de l’edifici com dels jardins de Can Capellanets. Explica que 
sembla que la política per part de la propietat és anar deixant caure aquest conjunt i que, per això, troben 
molt adequada la proposició que va presentar el Grup Municipal de la CUP per protegir aquest patrimoni del 
barri. D’altra banda, demana que es creï la comissió de seguiment de què es va parlar fa temps per poder 
tractar aquest tema amb l’arquebisbat i no trobar-s’ho tot fet una altra vegada.  

 El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, del Grup Municipal de BComú. 
 
 El conseller Antoni Coll manifesta que estan en contacte amb el Bisbat per veure quan i de quina 
manera pensen presentar el pla especial que han de redactar de nou. Explica que, de fet, els van convocar 
al Districte fa pocs dies per demanar-los que lliuressin el projecte a Ecologia Urbana al més aviat possible 
per tal de poder-lo treballar amb els veïns molt abans de presentar-lo a aprovació inicial a través de la 
comissió prevista. Afirma que, un cop Urbanisme tingui el projecte i comprovi que és correcte formalment, el 
presentaran als veïns i crearan la comissió que haurà de fer el seguiment de tot el procés. Conclou que no 
poden iniciar tot aquest procés fins que el Bisbat presenti el projecte, però que els han dit que és qüestió de 
setmanes o, com a molt, un mes. 

 El president obre el segon torn de paraula. 
 
 El Sr. Faustino agraeix la intervenció de la Sra. Marta Ollich i la preocupació dels veïns i veïnes del 
carrer Remei amb carrer Galileu per Can Capellanets com a element patrimonial singular del Districte. 

 Precisa que no és el mateix entregar un projecte que registrar-lo. Explica que esperen que la 
Fundació Sant Josep Oriol lliuri el projecte perquè Ecologia Urbana l’estudiï, que es puguin reunir i que, en 
funció del debat que sorgeixi amb tots els grups municipals i els veïns i veïnes, es pugui procedir al registre 
d’un pla que sigui consensuat amb totes les parts afectades. Remarca que, per tant, esperen que el Govern 
traslladi a la Fundació que no cal iniciar un registre que comporti que els terminis administratius comencin a 




