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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. 3/2018 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
  
 

El dia 3 de juliol 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 Diaz; els consellers i conselleres senyors i senyores Laura 
Cañadas Pla, 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, 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 el senyor Joan Josep Puigcorbé Benaigues, així com el conseller, senyor 
Jorge Carlos Feijóo.  

 
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 S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL 
DE DISTRICTE DE DATA 8 DE MAIG DE 2018. 

 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 

durant els mesos d’abril i maig del 2018. 
 
 

b) Mesura de govern 
 

c) Informes.  
 

d) Informe del regidor del Districte 
 
 

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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INFORMAR l’aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità per a la 
declaració de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis 
d’edificació 
INFORMAR l’aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció 
d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona 

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

 
APROVAR de conformitat amb l’acord pres a la sessió de la Junta de Portaveus del dia 25 
d’abril de 2017 l’acord relatiu al coamfitrionatge compartit de la Jornada Castellera de la 
Festa Major de Les Corts en el sentit següent: 
 
“La Jornada Castellera de la Festa Major de Les Corts, que està inclosa en el Protocol 
Festiu del districte de Les Corts” tindrà el co amfitrionatge compartit per part de la colla 
dels Castellers de Barcelona i la colla dels Castellers de Sants.  
De manera alternada, i en períodes de dos anys, cada una de les colles seran els 
organitzadors de la Jornada Castellera de Festa Major de Les Corts, gestionant així la 
presencia de la colla convidada de cada any (que haurà de ser de la major qualitat 
possible segons el ranking de colles castelleres vigents) , que compartirà plaça amb les 
dues colles co amfitriones (Barcelona i Sants).  
El període d’organització bianual s’inicia aquest any 2018 per part dels Castellers de 
Barcelona i per tant organitzaran la Jornada dels anys 2018 i 2019 – any del seu 50è 
aniversari - , passant a ser els Castellers de Sants els organitzadors de les següents dos 
anualitats 2020 i 2021. Posteriorment continuarà l’alternança amb el mateix ritme bianual. 
Amb motiu de la preparació del corresponent programa de la Festa Major, s’incorporarà a 
l’equip tècnic responsable de l’organització de la diada castellera, una representació de les 
entitats castelleres del present acord, a fi de concretar els detalls d’organització i de suport 
logístic necessaris pel desenvolupament de l’esmentat acte, així com concretar les 
obligacions de cada part. El Districte de les Corts tindrà en compte l’esmentada diada en 
els seus mitjans de comunicació i vetllarà per que quedi reflectit el co amfitrionatge en el 
Protocol Festiu de Les Corts” 

 
 

2 Proposicions 
 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 
1.-GMD: Que el govern del Districte de les Corts en un període no superior de quinze dies (15 
dies), convoqui un Consell Escolar extraordinari, i que en l’ordre del dia hi constin pel cap baix 
els següent punts: dades definitives de les preinscripcions per al curs escolar 2018-2019 
(segregades per centres); situació places ofertades a l’escola Ausiàs March, calendari d’obres 
del futur centre educatiu al carrer Anglesola, calendari d’habilitació d’un institut en l’actual 
escola Ausiàs March; dades provisionals d’alumnes residents al Districte escolaritzables a P3, 
1r de Primària i 1r de Secundaria per al curs escolar 2019-2020. 
2. Cs: El Consejo Plenario del Distrito de Les Corts, acuerde: 
 
Encargar a los servicios técnicos correspondientes la elaboración de un estudio y el 
consiguiente Plan de actuación para incluir la cubierta del espacio que ocupará el 
supermercado en la zona de Mejía Lequerica / Carlos III, en el proyecto de cubiertas verdes de 
Barcelona. 
 
La creación de una Comisión de Distrito como espacio de encuentro y de toma de decisiones 
sobre el destino de esa cubierta verde, de la que formarán parte los vecinos de la zona 
afectada, los propietarios del supermercado, los grupos municipales y el Gobierno del Distrito. 
 
 
3. PP: El Consell de Districte de Les Corts acorda: 
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Instar al Govern del Districte a assolir un compromís polític amb el nou govern de la Generalitat 
per iniciar la construcció de la residència per a gent gran prevista al PERI Bacardí abans de 
finalitzar aquest mandat municipal. 
 
4. ERC: El Districte de Les Corts insta al Govern del Districte a impulsar en els òrgans 
pertinents el canvi de nom de la Plaça de la Reina Maria Cristina pel nom de Plaça Carme 
Claramunt. 
5. PSC: El Consell Municipal del Districte de Les Corts acorda: 
• Habilitar, com a solució transitòria i fins que es trobi una localització definitiva, el Casal de 

la Gent Gran de Sant Ramon com a espai per acollir i prestar el servei d’Àpats en 
Companyia. Garantir que aquesta activitat es desenvolupi de manera continuada durant 
els mesos d’estiu i que es consolidi de cara a cobrir la demanda existent durant la resta de 
l’any. 

• Que el Casal de la Gent Gran de Sant Ramon romangui obert durant tots els dies d’estiu 
per tal de ser un nucli d’acollida i de dinamització per a les persones grans del barri de 
Sant Ramon i Maternitat i que aquesta obertura es mantingui de forma continuada per a 
tots els dies de l’any, inclosos els diumenges i festius. 

 
6. CUP: El Plenari del Consell Municipal de les Corts acorda les següents propostes per 
fomentar un entorn segur als espais municipals del Districte per a les persones transgènere: 
• Fer un canvi de la totalitat de les retolacions dels lavabos de les dependències municipals 

del Districte (Oficina d’Atenció Ciutadana, Centres Cívics, Centres Esportius Municipals, 
Ludoteca, Casals de Joves, Casals de la Gent Gran, etc) per un d’inclusiu, on no hi hagi 
discriminació de gènere per poder accedir-hi. Un lavabo per tothom, tinguis el gènere que 
tinguis o tinguis la mobilitat que tinguis. 

• Tenir en compte, davant de la construcció, que qualsevol edifici municipal, la retolació 
inclusiva d’aquest i la no construcció de lavabos discriminatoris, no existeixin els urinaris 
de peu. 

• Crear un espai segur per a persones transgènere als vestuaris dels equipaments esportius 
municipals del Districte. 

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

c) Precs 
 

1. GMD: Que s’informi de la gestió i les actuacions, tant a nivell de prevenció i conscienciació, 
com d’aplicació de l’ordenança de civisme que es duen a terme des del govern del Districte 
de Les Corts per garantir la convivència als nostres barris, especialment pel que fa a 
l’equilibri entre l’ús de l’espai públic i el descans veïnal. 
 

2. GMD: Que es convoqui el Consell sectorial d’Ecologia, Urbanisme i mobilitat per tal 
d’informar als veïns sobre l’estat de les obres del carrer Pisuerga en el que es tractin, com a 
mínim els aspectes relatius a l’estat d’execució de l’obra, quins són els terminis de 
finalització, el detall sobre com quedarà finalment el carrer i l’entorn i quins suposats 
avantatges per als veïns tindrà aquesta nova disposició del carrer respecte a l’anterior. 
 

3. Cs: Que, por parte de este Gobierno se proceda a: 
Convocar con más asiduidad la Comisión de Seguimiento del Espai Barça, convocando 
tanto a los vecinos afectados por el Plan, como a los Grupos Municipales. 
Que la implementación del Plan Urbanístico del “Espai Barça” se realice desde el consenso 
con los vecinos y no de espaldas a ellos. 
 

4. PP: Que el Govern del Districte faci un major esforç per a preservar la convivència i el 
civisme entre el veïnat durant la propera Festa Major de Les Corts, garantint la neutralitat i 
pluralitat en actes institucionals i en edificis i espais públics municipals, exigint el compliment 
de les ordenances municipals, vetllant per respecte a la dignitat de les dones, perseguint 
accions de vandalisme i amenaces envers les diferents posicions polítiques i creences i 
distribuint i esponjant les actuacions musicals en diferents espais públics del districte per tal 
d’evitar la seva concentració en els indrets habituals durant tot l’any, entre altres actuacions. 
 

5. PP: Instar al Govern del Districte a que el nou centre esportiu municipal Arístides Maillol 
incorpori una piscina coberta. 
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6. ERC: El Districte de les Corts crearà una Taula amb entitats culturals, entitats veïnals i 

representants dels veïns i veïnes de Les Corts per tal de crear un calendari festiu i d’actes 
consensuat que permeti un ús popular i ciutadà de l’espai públic i, alhora, permeti garantir el 
màxim possible el dret al descans de veïns i veïnes de Les Corts. 
 

7. PSC: Que el govern municipal prioritzi en els seus acords sobre infraestructura de transport 
públic a Barcelona la finalització de les actuacions pendents i posada en marxa de l’estació 
d’Ernest Lluch i exigeixi immediatament a la Generalitat de Catalunya un calendari per 
aquesta actuació que no allunyi més enllà del gener del 2019 la seva obertura. 
 

8. PSC: Que el Districte de Les Corts reforci el seu compromís per reforçar el treball al territori, 
conjuntament amb el sector científic i de recerca universitària, en la promoció i divulgació de 
la ciència i el suport als centres i institucions que la desenvolupen, per tal de fer visibles els 
valors ciutadans, les oportunitats econòmiques i laborals i els avenços científics i socials 
mundials que aquesta activitat genera a la nostra ciutat. 
Que, en coordinació una mesura de govern de caràcter de ciutat, s’elabori una proposta 
d’enfortiment de les actuacions en matèria de suport de la recerca al Districte de les Corts, 
amb l’establiment d’un grup de treball entre l’Ajuntament i el sector científic i universitari i 
amb la participació dels grups municipals, per dissenyar accions concretes de divulgació, 
vinculació directe amb els programes de suport a l’emprenedoria i connexió entre els 
centres on s’hi desenvolupen activitats de ciència i recerca i el teixit associatiu, tant veïnal 
com comercial i empresarial, per tal de promoure estratègies de promoció i activitats 
conjuntes en el territori. 
Que s’intensifiqui la relació entre el sector científic i el món educatiu per tal de despertar 
vocacions (especialment, intentant superar la bretxa gènere), potenciar talents i crear-les-hi 
oportunitats de futur laboral a la nostra ciutat. 
 

9. CUP: Que l’equip de govern realitzi un acte institucional de reconeixement el proper 5 de 
novembre de 2018 en que es commemora el Dia Internacional de les Persones Cuidadores 
que tingui per objectiu visualitzar la feina que fan i a la vegada faci prendre consciència del 
envelliment progressiu del nostre Districte. 
 

10. CUP: Que l’equip de govern realitzi un estudi de la viabilitat d’un espai de bany a l’aire lliure, 
d’accés ordenat i d’utilització polivalent en el Districte de les Corts dins de les propostes de 
futur del Pla d’Equipaments i Serveis de les Corts. 
 
 

 
d) Preguntes 

 
1. Cs: ¿Qué criterios se han seguido para redirigir las preinscripciones de P3 que no han 

accedido a plaza en primera opción, hacia otros centros escolares? 
¿Por qué, teniendo la escuela Ausias March, 6 plazas vacantes en P3, se ha preferido 
redirigir a aquellas familias que no han accedido a plaza en primera opción, hacia otras 
escuelas del distrito, descartando la Ausias March? 
Y, finalmente, ¿cuántos niños y niñas hay inscritos en P3 en las diferentes escuelas 
públicas del distrito, individualizado por centro escolar? 
 

2. ERC: Quina és la previsió del Govern del Districte respecte a la data de finalització del 
procés de licitació i execució de les obres del parc de la Plaça de Les Corts? 

 
  

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

1. PP: Es requereix al govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i l’estat 
d’execució del prec següent aprova en el Consell Plenari del Districte de les Corts en sessió 
de 5 de maig de 2016 següents: Que el Govern del Districte garanteixi el bilingüisme en les 
comunicacions destinades als veïns i veïnes i entitats del Districte, emprant tant el català 
com el castellà en els seus canals online ( pàgina web, butlletins electrònics, xarxes socials 
com twitter, facebook, instagram, etc.) 
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2. ERC: Que el govern del Districte de les Corts informi de les accions realitzades en relació 
amb prec transaccionat i acceptat en el Consell de Districte del dia 8 de maig de 2018 
següent: El Districte de Les Corts instarà i promourà una trobada entre usuaris de l’Espai 
per a Gossos situat als Jardins Bacardi i responsables municipals per analitzar el 
funcionament de l’espai i estudiar possibles millores que garanteixin que aquest Espai 
compleixi les característiques de seguretat, accessibilitat i confort necessàries tant per als 
propis gossos com per a les persones que els hi acompanyen en un termini màxim d’un mes 
 

3. PSC: Que el govern del Districte de les Corts, informi de les accions fetes sobre la 
proposició presentada i aprovada en el Consell de Districte del passat 6 de març de 2018 
amb el següent contingut: 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 al govern municipal a seguir treballant per la 
construcció de noves escoles bressol municipals;Instar al govern municipal de Barcelona en 
Comú a definir, abans del mes de juliol de 2018, el projecte per la construcció d’una escola 
bressol municipal en l’àmbit del PERI Danubi”. 

 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

El president, Sr. Francisco Sierra, saluda els assistents i anuncia que tot seguit es farà un minut de 
silenci per la mort de la cortsenca Eva Serra i Puig, catedràtica emèrita d’història contemporània de la 
Universitat de Barcelona. 
 

Un cop fet el minut de silenci, excusa l’absència del conseller del Grup Municipal de Cs Jorge Feijóo 
—desitja que l’operació del seu fill vagi bé i que es recuperi aviat— i, atesa l’entrada en vigor del nou 
reglament de la Unió Europea pel que fa a la protecció de les dades personals dels ciutadans, llegeix: 
 

«Per rebre la convocatòria de les sessions del Consell del Districte de les Corts, cal que ompliu i 
presenteu a l’Ajuntament el formulari d’autorització per tractar les vostres dades segons les finalitats del 
fitxer amb codi 0181 “Foment de la participació ciutadana”. Fins que no el presenteu, no us podrem 
comunicar les convocatòries. 
 

També cal que autoritzeu el tractament de les vostres dades segons les finalitats del fitxer amb el 
codi 0127 “Streaming i difusió dels actes del Consell de Districte”, atès que: 
 

a. Aquesta sessió es grava i es difon en directe (streaming) i en diferit a través de les xarxes socials 
(YouTube). 
 
b. Les dades de nom-cognom i interès manifestat pels participants a aquesta sessió constaran a 
l’acta de la sessió i se’n farà divulgació a la web de l’Ajuntament i a les xarxes socials. 

 
Altrament, si no presenteu el formulari d’autorització, les vostres dades no constaran a l’acta de la 

sessió del Consell del Districte i, en cas que no vulgueu que us gravin, podeu situar-vos a la zona zero 
d’aquesta sala. 
 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop 
acabada la gestió de l’activitat indicada a la finalitat. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres 
dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest 
tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Els formularis d’autorització 
s’entreguen a l’entrada d’aquesta sessió.» 

 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 8 DE MAIG DE 2018. 

 
El president constata que cap portaveu dels grups municipals del Consell vol presentar cap esmena 

a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 8 de maig, que coneixen amb anterioritat a aquest acte, de 
manera que resta aprovada. 
 
 
 
 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
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B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici:  
 

1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesos d’abril i maig del 2018. 
 

 
a) 1 Resolucions corresponents als mesos d’abril i maig 2018. 
 
 

Concepte Quantitat 

  

Aixecament de suspensió d’obres 2 

Precintes 3 

Retorn de dipòsits 2 

Tancament 1 

Devolució ingressos indeguts 6 

Dret d’accés 3 

Execució sentència 1 

Infracció ordenances 4 

Llicència excepcional 26 

Llicència Municipal (HUT, Centre Culte) 1 

Llicència ús natural del paisatge urbà 2 

Llicències d’obres majors 18 

Llicències guals 7 

Llicències ocupació via pública 192 

Modificació no substancial 6 

Nova llicència 5 

Responsabilitat patrimonial 12 

  

 
b) 2 Adjudicacions corresponents als mesos d’abril i maig 2018. 

MENOR A-GENÈRICA 

     



 

7 
 

CONTRAC
TE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

18002332 ABRIL ORGANITZACIÓ SANT JORDI MEDIEVAL 
2018 

5.500,00 € - 

18002984 MAIG SERVEIS PER A ACTIVITATS 
EDUCATIVES 2018 

19.000,00 
€ 

- 

18003025 MAIG COMPRA MATERIAL PER A ACTIVITATS 
EDUCATIVES  2018 

1.300,00 € - 

18003008 MAIG RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE 
PATRIMONI PEDRALBES 2018 

6.500,00 € - 

      

MENORS (AD-ADO) 

         

CONTRAC
TE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

18002222 ABRIL ORGANITZACIÓ ACTIVITATS DIADA DE 
SANT JORDI DIAGONAL 2018 

12.011,56 
€ 

VESK, PROJECTES I 
SERVEIS SL 

18002240 ABRIL CAMPANYA INFORMATIVA NOU ESPAI 
ESBARJO GOSSOS JARDINS CAN 
BACARDI 

3.163,47 € LA TAULA SCCL 

18002355 ABRIL ADQUISICIÓ TARGETES MULTIVIATGE 
T10 

1.020,00 € AUTORITAT 
TRANSPORT 
METROPOLITÀ 

18002498 ABRIL ORGANITZACIÓ XOCOLATADA SANT 
JORDI MEDIEVAL 2018 

660,00 € CATALA PEIRO 

18002166 MAIG AIXECAMENT TOPOGRÀFIC I DELS 
PLÀNOLS DE L'EDIFICI "ASSECADOR" 
C/DANUBI 6-28 

4.700,85 € PEREZ-PIÑANA 
ARQUITECTES SCP 

18002247 MAIG MANTENIMENT JARDINERIA C/TOQUIO 
PERIODE GENER-FEBR 

1.875,50 € JARDINERIA J. 
BOSCH, S.L. 

18002251 MAIG MANTENIMENT PARTERRES ANNEXOS 
A JARDINS BACARDÍ 

1.640,76 € JARDINERIA J. 
BOSCH, S.L. 

18002252 MAIG MANTENIMENT MICROURBANITZACIÓ 
C/BENAVENT 

1.524,60 € BARNA VERD S COOP 
C LTDA 

18002253 MAIG REDACCIÓ DE L'ESTUDI HISTÒRIC 
EDIFICI C/DANUBI 6-2 

8.712,00 € CABALLE ESTEVE 
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18002255 MAIG REDACCIÓ PLA ESPECIAL (PEUMU) DE 
L'EQUIPAMENT C/DANUBI 6-28 

8.470,00 € PUJOL PRECIADO 

18002259 MAIG REDACCIÓ ESTUDI DE VIABILITAT PEL 
CONDICIONAMENT PARC BEDERRIDA 

9.964,35 € DOBLADO CABEZAS 

18002544 MAIG PROGRAMA FORMATIU EN HORTS 
URBANS 2018 

1.270,50 € FONT SANTAMARIA 

18003015 MAIG DIRECCIÓ ARTÍSTICA DEL FESTIVAL 
CIRCORTS 2018 

4.356,00 € VENTILADOR 
CULTURAL SL 

18003048 MAIG OFICINA TÈCNICA I PRODUCCIÓ DEL 
CIRCORTS 2018 

18.148,79 
€ 

ROC PRODUCCIONS 
BCN SL 

 
 
 
 
 
 

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

     
CONTRACT

E MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

16C00002 MAIG PAGAMENT SUBVENCIÓ GESTIÓ CC 
J.M. TRIAS I PEITX 1º TRIMESTRE 
2018 

41.701,00 € CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

16C00009 MAIG PAGAMENT SUBVENCIÓ GESTIÓ CC 
CAN DEU 1º TRIMESTRE 2018 

33.750,00 € CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

16C00024 MAIG PAGAMENT SUBVENCIÓ GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 1º 
TRIMESTRE 2018 

3.138,33 € CLUB JOVENTUT LES 
CORTS 

16C00035 MAIG PAGAMENT SUBVENCIÓ GESTIÓ CC 
TOMASA CUEVAS 1º TRIMESTRE 
2018 

36.427,44 € PROGESS 
PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIALS 

16C00024 MAIG PAGAMENT SUBVENCIÓ GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 
ABRIL 2018 

3.138,33 € CLUB JOVENTUT LES 
CORTS 

16C00024 ABRI
L 

PAGAMENT SUBVENCIÓ GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 
MARÇ 2018 

3.138,33 € CLUB JOVENTUT LES 
CORTS 

15C00023 MAIG PAGAMENT SUBVENCIÓ GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ C.C. JOAN OLIVER 
"PERE QUART" 1º TRIMESTRE 2018 

49.348,68 € CLUB JOVENTUT LES 
CORTS 
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ALTRES RESOLUCIONS 

         

CONTRACT
E MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

18S05210 ABRI
L 

RECONEIXMENT OBLIGACIÓ 
DESPESES DE GESTIÓ CONVENI 
ESTUDIANT EN PRACTIQUES UPC 
ARQUITECTURA 

799,13 € UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA 

18S01505 ABRI
L 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SERVEIS SOCIALS BÀSICS DTE LES 
CORTS MES DE MARÇ 2018 

100.000,0
0 € 

INST. MPAL. SERVEIS 
SOCIALS 

18S01506 ABRI
L 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SERVEIS ATENCIÓ SOCIAL I NETEJA 
DTE LES CORTS MES DE MARÇ 2018 

200.000,0
0 € 

INST. MPAL. SERVEIS 
SOCIALS 

18S05886 ABRI
L 

APROVACIÓ CONVENI DEL 
CONCURS INTERNACIONAL MUSICA 
LES CORTS 2018 

15.800,00 
€ 

VOXMUSIC 

18S05886 MAIG RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CONVENI CONCURS INTERNACIONAL 
MUSICA LES CORTS 

15.800,00 
€ 

VOXMUSIC 

18S01505 MAIG RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SERVEIS SOCIALS BÀSICS DTE LES 
CORTS MES D'ABRIL 2018 

150.000,0
0 € 

INST. MPAL. SERVEIS 
SOCIALS 

18S01506 MAIG RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SERVEIS ATENCIÓ SOCIAL I NETEJA 
DTE LES CORTS MES D'ABRIL 2018 

250.000,0
0 € 

INST. MPAL. SERVEIS 
SOCIALS 

 
 
c) 3 Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos d’abril i maig de 2018. 

Mes Quantitat 

Abril 5 

Maig 5 

 

 
El president pregunta als portaveus si volen fer alguna observació sobre el despatx d’ofici i la 

consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, assenyala que el seu grup ha demanat a la 
secretària jurídica un seguit de resolucions. 

 
b) Mesura de govern 
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c) Informes 
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, comenta que els darrers mesos s’han consolidat diversos 
canvis a la ciutat, amb polítiques que ajuden a avançar en drets i convivència, com ara les polítiques 
d’habitatge, que volen situar el dret a l’habitatge en la primera línia de la gestió pública de la ciutat. En 
aquest sentit, insta l’Estat i la Generalitat a treballar per resoldre una situació que afecta moltes ciutats i que 
es veu reflectida en l’elevat increment dels lloguers d’habitatges, i subratlla que calen mesures decidides en 
la línia de les de Barcelona, que hi ha un ampli consens per promoure. Concreta que, entre altres coses, cal 
allargar els períodes mínims de lloguer i cercar mecanismes per limitar-ne l’increment dels preus, com han 
fet altres ciutats. 
 

Anuncia la posada en funcionament de Barcelona Energia, comercialitzadora elèctrica pública que 
permetrà abastir la ciutat d’energia sense dependre dels monopolis de les grans companyies i facilitar l’ús 
dels serveis bàsics al conjunt de la població en millors condicions: tot l’enllumenat i el consum públic de les 
administracions municipals serà consumit a partir d’aquesta comercialitzadora i l’objectiu per a la primera 
fase és que més de 20.000 famílies hi puguin accedir. 
 

Fa referència a la política d’acolliment, que ha de donar resposta a un fet que indigna tothom, una 
tragèdia davant la qual Barcelona, un cop més, vol intervenir: s’estan duent a terme accions per atendre les 
persones refugiades que fugen de situacions de guerra, precarietat i/o persecució. Recorda que en poques 
hores arribarà a Barcelona un vaixell que trobarà a la ciutat el refugi que necessiten aquestes persones. 
 

D’altra banda, comenta que, amb les celebracions relacionades amb la defensa dels drets LGTBI, 
Barcelona s’ha tornat a mostrar més reivindicativa que mai i orgullosa de reivindicar aquests drets. 
 

Quant al Pla d’Equipaments, que va ser presentat l’11 de juny, assenyala que s’ha creat una eina 
informàtica que permetrà treballar de manera col·lectiva en la seva previsió i concreció al districte tenint en 
compte no només les demandes del veïnat, sinó també les dades objectives que permetin donar compliment 
als estàndards de qualitat necessaris en els serveis públics, i indica que aquesta eina, que és el resultat 
d’un treball fet pels darrers equips de govern, del qual es nodreix, i és fàcilment adaptable als canvis de 
necessitats i oportunitats, ha de servir per a tots els mandats i es presentarà als diferents consells de barri la 
setmana que ve perquè puguin fer-ne seguiment i elaborar-hi propostes. 
 

Respecte a la matriculació en centres educatius, posa de manifest que al conjunt de la ciutat 
augmenta la demanda d’ensenyament públic —per primer cop, supera la demanda dels espais concertats—
, i assenyala que la nova línia d’escola pública iniciada a través de Can Rosés, que s’ha de materialitzar 
amb el nou equipament educatiu situat a l’espai d’Europa-Anglesola, permet que, per segon any, no s’hagi 
hagut de recórrer a un bolet. 
  

Pel que fa al futur parc urbà de la Colònia Castells, explicita que avui s’ha lliurat als grups l’informe 
final del procés participatiu, del qual han format part col·lectius dels entorns, i en les properes fases es 
presentarà el document en el procés de licitació del projecte executiu perquè es tinguin en compte els 
elements que s’han discutit i els resultats del procés participatiu, de manera que el futur parc urbà respongui 
més a les necessitats i inquietuds del veïnat i de les entitats. 
 

A continuació, recorda que a l’inici d’aquest mandat es va plantejar la necessitat que la taxa turística 
no es dediqués únicament a promoció, com en exercicis anteriors, sinó que també servís per gestionar millor 
el turisme, facilitar-ne la desconcentració, donar retorn als districtes per tal de contribuir al conjunt de la 
ciutat, ajudar a compensar les zones amb més pressió turística i permetre que els beneficis equilibressin els 
costos que generen. Amb aquests objectius, es va elaborar un manual d’ús de la taxa turística que 
plantejava, per primer cop, una distribució d’una part de la taxa a cada districte perquè poguessin nodrir 
diversos projectes. Informa que, en el cas de les Corts, s’ha treballat, entre altres elements, la 
desconcentració i la posada en valor de sectors i espais turístics de la ciutat. En aquest sentit, s’ha restaurat 
la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes —anima tothom a visitar-la—, de manera que, gràcies a 
la taxa turística, no només s’ha recuperat un espai cultural sinó que, a més, s’ha posat encara més en valor 
el monestir, que s’ha situat com a punt important dins les rutes turístiques, juntament amb els pavellons del 
Parc Güell, que també s’estan recuperant i rehabilitant. D’altra banda, la taxa s’ha utilitzat per dissenyar 
diverses rutes i per elaborar un pla d’acció en la promoció econòmica i turística a l’entorn de les 
instal·lacions del Futbol Club Barcelona. 
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Tot seguit, posa en relleu que els deu anys de torneig Hockey Plus a les Corts han rebut el 
reconeixement de les federacions espanyola i catalana d’hoquei, un reconeixement fruit del treball dels 
tècnics inicials (Gabi Barbeta, Yolanda Anguita i Ramon Vilà) i de les entitats. Esmenta específicament el 
Sr. Jordi Lobo, de l’escola Jeroni Moragas, el Centre Ocupacional les Corts, la Fundació Paideia, el Club de 
Polo i el Futbol Club Barcelona, que han estat capaços de crear la lliga Hockey Plus, un exemple per a 
moltes altres i que ha servit perquè se segueixi amb moltes altres competicions i que avui no es faci cap 
torneig important sense que hi hagi paral·lelament aquest, que permet que les persones amb discapacitat 
intel·lectual puguin millorar les seves capacitats, implicar-se i utilitzar l’esport com a element de promoció 
personal. 
 

En darrer lloc, assenyala que fa pocs dies s’ha presentat el nou pla especial per al canvi d’ús de 
Can Capellanets, que s’està estudiant i que, un cop enllestit, permetrà donar compliment al compromís amb 
el veïnat de posar-lo en el seu coneixement i treballar-lo conjuntament per aconseguir el nou equipament 
que es plantejava com a residència al carrer del Remei. 
 

El conseller del Grup Municipal de la CUP Marc Faustino saluda tothom, agraeix la intervenció del 
regidor i manifesta que el seu grup continua esperant el lliure retorn de les persones exiliades i 
empresonades. 
 

A continuació, celebra la creació de l’eina informàtica relacionada amb el Pla d’Equipaments, però 
observa que aquest no estarà disponible aquest mandat, malgrat que va ser una de les primeres 
proposicions aprovades pel Ple del Districte, a l’octubre del 2015; expressa el descontent amb el procés de 
matriculació escolar que sent el seu grup, que continua sense veure clars els objectius del Consorci 
d’Educació de Barcelona envers la promoció de l’escola i l’institut públics a les Corts, i observa que el 
procés participatiu de la zona verda de la Colònia Castells ha tingut una bona i variada participació i té 
moltes expectatives per complir, però molts dels elements s’hauran de tractar en el proper mandat per 
manca de temps en aquest. 
 

Sobre la taxa turística, comenta que per a la CUP és contradictori que projectes municipals 
necessaris per a la ciutat depenguin d’aquesta taxa: celebra que projectes com la presó de dones de les 
Corts es facin realitat, però observa que tira endavant amb un finançament que expulsa el veïnat de casa 
seva. 
 

Per acabar, celebra que s’estigui estudiant el Pla Especial de Can Capellanets i manifesta el desig 
que els grups municipals puguin participar a la comissió de treball, tal com es va acordar, i que aquesta no 
estigui encotillada pels terminis, sinó que permeti un diàleg suficient sobre les característiques de la futura 
residència geriàtrica. 
 

El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, celebra la creació de l’eina 
informàtica relacionada amb el Pla d’Equipaments, però coincideix que arriba amb bastant de retard, ja que 
va ser la primera proposició que va presentar el seu grup —espera que l’evolució els propers mesos sigui 
ràpida. 

 
D’altra banda, agraeix la informació facilitada sobre el procés de matriculació escolar, així com el 

document referent a la participació respecte de la zona verda de la Colònia Castells. Sobre aquest projecte, 
pregunta quan es preveu fer la tercera escala de l’edifici del carrer Entença, com es durà a terme el procés 
d’avanç dels afectats de la fase següent perquè l’edifici no quedi en estat de semibuidor, en quin estat es 
troba el procés de taxació conjunta en les fases següents i què passarà amb tots dos edificis (Entença, 239 i 
241). 
 

A continuació, demana que també s’informi sobre en quin estat es troben la comissió de seguiment 
del Barça, Danubi, Europa-Anglesola (calendaris, reubicació de les famílies, parc interior...), la mesura de 
govern sobre el Pla d’Actuació del Districte i la ciutat en general. 
 

Assenyala que el 52% de la població de Barcelona té dificultats per arribar a finals de mes; el preu 
de l’habitatge es troba en un màxim històric i la construcció d’habitatge públic, en un mínim històric; el 
transport públic en general i la T-10 en particular han tornat a pujar per sobre del cost de l’habitatge, i el 
Govern de la Sra. Colau els darrers mesos ha estat un govern aïllat, desbordat i incapaç de fer front a 
qüestions com el top manta, els narcohabitatges o l’habitatge. Subratlla que Barcelona podria avançar molt 
si en lloc de fer «política cosmètica» i esdevenir camp de batalla de la política nacional fes política per 
transformar de veritat la ciutat i s’ocupés dels problemes de la ciutadania, i observa que el nou Govern 
espanyol, un govern socialista i de canvi presidit per Pedro Sánchez, és una oportunitat per treballar 
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conjuntament amb un bon interlocutor que possibiliti, entre altres coses, la reforma de la LAU i les millores 
necessàries en transport públic i en ajuts a autònoms i autònomes. 
 

Conclou que, malgrat les dificultats —la ciutat ha hagut de gestionar un atemptat terrorista i les 
conseqüències del procés d’independència, amb l’actitud de l’alcaldessa envers aquest procés, inclosa la 
ruptura de l’acord amb el Grup del PSC— la ciutat continua endavant, però pateix les conseqüències de la 
paràlisi d’un govern sense rumb, sense lideratge i incapaç de resoldre els problemes d’habitatge, ocupació i 
mobilitat, de manera que cal fer molt més, construir ponts, posar la ciutat per davant de tot i treballar per 
trobar solucions als problemes reals. 
 

El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, recorda la figura d’Eva Serra, una 
persona molt coneguda al barri, i envia una abraçada especial a la Blanca. D’altra banda, reclama la posada 
en llibertat dels presos polítics. 
 

Celebra la posada en marxa de l’empresa Barcelona Energia, una proposta que va començar a 
caminar el 2014 amb una condició que va posar ERC per poder pactar els pressupostos amb Xavier Trias; 
subratlla que l’última promoció d’habitatge públic a les Corts és del 2007, i comenta que tractarà les 
qüestions relacionades amb el procés de matriculació escolar i amb la zona verda de Colònia Castells en 
altres punts de l’ordre del dia i/o en els òrgans pertinents. 
 

Sobre l’impost turístic —puntualitza que és un impost i no una taxa—, recorda que la Generalitat ha 
impulsat canvis en la legislació perquè tots els creuers tributin per l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, perquè els habitatges d’ús turístic tributin igual que els hotels de cinc estrelles i 
perquè Barcelona tingui una tarifa més elevada que la resta del país, ja que aproximadament la meitat de 
l’impost es recapta a la ciutat, i remarca que cal aconseguir que el turisme, que genera impactes positius i 
negatius, aporti més recursos als barcelonins i les barcelonines. 
 

Respecte a la residència del carrer de Remei, Can Capellanets, comenta que, després que el bisbat 
hagi fet el pas de presentar una proposta diferent de l’anterior, amb uns usos molt més adequats, cal obrir el 
diàleg amb el veïnat al més aviat possible i treballar per assolir un acord amb tots els agents que doni lloc a 
més places del sistema públic de residències a les Corts, actualment amb deficiències. 
 

A continuació, pregunta quines retallades hi haurà pel que fa a inversions o despesa corrent a les 
Corts; observa que es van pressupostar 230 milions d’euros en plusvàlues, però la recaptació, d’acord amb 
les dades de la pàgina web de l’Ajuntament, quedarà molt lluny d’aquesta xifra, i recorda que el 
Sr. Pisarello, davant la pregunta del president del Grup Municipal d’ERC, el Sr. Bosch, sobre quines partides 
es retallarien, va contestar que no es retallarien inversions però sí que se’n reprogramarien. Entén que això 
és un eufemisme per no reconèixer que hi haurà retallades, i insisteix a demanar quines actuacions no es 
duran a terme aquest any. 
 

En darrer lloc, subratlla que és urgent parlar del planejament derivat perquè els 32.000 m² de verd 
que hi ha al voltant del Camp Nou siguin realment d’ús ciutadà; de com continuar el projecte de Colònia 
Castells; del Pla Danubi i d’òrgans sectorials del Districte que no es convocaven des del 2013, i conclou que 
hi ha una manca de visió i de treball al Govern municipal. 
 

La consellera Míriam Casanova agraeix la presentació de l’informe, que el Grup Municipal del PP 
considera, però, que és un mer esquema i demostra la manca d’iniciativa del Govern en actuacions 
necessàries per resoldre els problemes dels veïns i les veïnes de les Corts, una manca d’iniciativa 
malauradament habitual, que es reflecteix sobretot en quatre aspectes: 
 

En primer lloc, no s’ha construït cap equipament impulsat pel Govern de BC, a excepció de l’espai 
jove (amb un destacat pressupost de 2,3 milions d’euros aquest any), quan calen escoles bressol, escoles i 
instituts públics, habitatges de protecció oficial, especialment per a joves, pisos tutelats per a la gent gran, 
residències per a la gent gran i residències per a persones amb discapacitat. 
 

En segon lloc, s’avança molt a poc a poc en l’execució dels grans plans urbanístics del districte: pel 
que fa a Colònia Castells, tot i que ja s’ha fet el sorteig, la meitat de l’edifici està buit i no hi ha previsió de 
quan podran anar a viure a la segona part de l’edifici les famílies afectades per l’expropiació; el Pla Europa-
Anglesola està dotat d’espais buits, degradats i que esperen la reurbanització corresponent; no s’ha 
concretat l’execució, el calendari i el pressupost de l’Espai Barça i els nous equipaments per al barri de la 
Maternitat-Sant Ramon, i al PERI Danubi només hi ha bones intencions però cap materialització. 
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En tercer lloc, la mobilitat ha estat dissenyada i aplicada d’esquena a la ciutadania, sobretot amb el 
desplegament exagerat de carrils bici que s’utilitzen molt poc, estan generant greus problemes de trànsit i ja 
han eliminat 400 places d’aparcament només al districte de les Corts. D’altra banda, l’alcaldessa continua 
obsessionada amb el tramvia, que té un cost estimat de 158 milions d’euros que corresponen a la 
Generalitat, quan la prioritat hauria de ser reduir l’ús del vehicle privat gràcies a la millora del transport 
públic, sobretot del metro (finalització de les obres de l’L9 al districte de les Corts i posada en funcionament 
de l’estació Ernest Lluch de l’L5) i de l’autobús (desplegament adequat de la xarxa ortogonal amb la inclusió 
de la D30, reducció dels temps d’espera d’algunes línies i ampliació de la xarxa d’autobús elèctric). 
 

En quart i darrer lloc, s’ha demostrat nul·la sensibilitat i escassa efectivitat a l’hora de resoldre els 
conflictes veïnals que han caracteritzat el mandat, especialment en el cas del projecte de residència als 
carrers Remei i Galileu —si ara es preveu desenvolupar aquest projecte és perquè l’arquebisbat ha fet el 
pas de modificar-lo per convertir-lo en una residència geriàtrica, així com per les queixes constants dels 
veïns, però el Govern no hi ha fet cap mediació—; en el cas del futur supermercat de Mejía Lequerica amb 
Carles III; les repetides queixes sobre incivisme als jardins Ernest Lluch i Bacardí i sobre ocupacions de 
locals i de pisos, i, sobretot, el greu conflicte a la comunitat educativa de les Corts, que ha estat generat pel 
Govern, per la seva deixadesa i falta de transparència i per prendre decisions arbitràries com la d’anunciar 
el tancament progressiu de l’escola Ausiàs March sense cap motiu. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, diu: «En el pleno pasado, en el de 

mayo, le hicimos una relación —ya que no nos hace valoración del mandato de los tres años y pico que 
llevan de mandato— de lo que habían establecido ustedes o prometido ustedes en su programa electoral 
cuando se presentaron a las municipales y lo que realmente habían hecho, que era nada, especialmente en 
Les Corts: ni tranvía, y no hay tranvía porque ustedes no han sido capaces de llegar a ningún consenso con 
los grupos políticos. Porque ni siquiera… Presentaron un proyecto sin dotación presupuestaria. Acabaron 
haciendo esto. Pero, además, sin hablar con los grupos políticos. Ustedes que son el Gobierno de la 
participación, que nos traen hoy el tema del procés participatiu de la Colonia Castells, son los que menos 
han hablado con los grupos de la oposición, con las entidades, con los comercios y con los restauradores y 
con todo aquello que genera economía y que genera prosperidad en la ciudad de Barcelona. Se han 
dedicado a otras cosas y la alcaldesa se ha dedicado, desde luego, a hacer bolos por televisiones, por el 
resto de ciudades como promoción personal de sí misma, no de una actuación política porque no han hecho 
absolutamente nada en Barcelona. Y como le recordamos eso el pleno pasado, se nos quedó en el tintero, 
ya que no habían hecho nada, hacíamos la reflexión de qué habían hecho durante estos tres años, porque 
sí que han hecho algunas cosas en Barcelona.  
 

Con ustedes se han incrementado los asentamientos de los sin hogar y han sido incapaces de dar 
una solución habitacional ni de reinserción necesaria para reinsertarse y tener una vida digna. Han batido el 
récord, en Barcelona, de listas de espera de viviendas sociales. Tenemos más de 35.000 unidades 
familiares en lista de espera, y hoy sí que nos traen una medida del 30% para que los promotores destinen 
a vivienda social, pero que es una medida para cubrir el expediente. Es esto que ahora ha comentado el Sr. 
Hornero de política cosmética. Él, además, lo debe conocer bien porque el PSOE y el Sr. Sánchez se 
dedican mucho también a la política cosmética. Y el Sr. Sánchez en eso se parece a la Sra. Colau. Es una 
medida que no va a tener efectividad, no va a tener ejecutividad, y que ya lo hablaremos en el punto del día 
sobre el tema tanto del 30% como del tanteo y retracto.  
 

Han alentado y promovido la ocupación ilegal como una de las políticas de la vivienda social, como 
una de las soluciones a políticas de vivienda social que ustedes han dado. Con el perverso efecto, además, 
de que aquellos que están en las listas de espera de domicilios de viviendas sociales se han quedado en 
algunas ocasiones sin vivienda porque se han encontrado con los edificios o viviendas de propiedad 
municipal ocupados de forma ilegal y con un ayuntamiento que con unas políticas de buenismo no ha hecho 
absolutamente nada para desalojarlos para que esas familias tuvieran el domicilio, la vivienda, que llevaban 
tiempo esperando y que estaban en una lista de espera, como los 35.000 que están en este momento. Y se 
lo digo porque es algo evidente en Ciutat Vella, no tenemos esa situación en Les Corts, pero evidentemente 
cuando la Administración es la propietaria tiene otras opciones jurídicas que no tienen los ciudadanos que 
no son administración y que tampoco han hecho gala, la Sra. Pin, de usarlos para desalojar las viviendas.  
 

Han destrozado la movilidad en Barcelona, lo decían los compañeros antes, que ya venía de una 
época complicada. Trias ya empezó a hacer sus pequeños destrozos, pero ustedes se han encargado de 
finiquitar el tema. El plan de los carriles bici, como bien nos recuerdan muchas veces para excusarse de las 
políticas del tema de los carriles bici, muchas veces Gobierno nos ha dicho y les ha recriminado a ustedes 
que critiquen el carril bici cuando es un proyecto que viene de la época de CiU. 
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Han dado cobertura a grupos que promueven la desobediencia, a grupos que vulneran las leyes, a 
grupos que generan violencia. Han dedicado esfuerzos y recursos a cambios de calle, a no establecer áreas 
de concordia y convivencia entre los ciudadanos por motivos pura y simplemente ideológicos, promoviendo 
la fractura y la división de la ciudadanía. Y no solo eso, sino que han demostrado una incultura histórica que 
pone a Barcelona en el foco del ridículo más absoluto. En cambio, en Les Corts seguimos teniendo y lo 
volveré a decir un poquito más adelante, una calle dedicada a Sabino Arana, esclavista, supremacista, 
xenófobo… 

 
Han perjudicado el comercio de la ciudad con sus políticas contra la restauración y han aprobado un 

reglamento de participación que es todo menos participación. 
 
En cuanto al tema del Pla d’Equipaments, ustedes han manifestado que han hecho una 

herramienta, bienvenida sea. Tres años, llevamos tres años. Y en tres años tenemos una herramienta. Nos 
queda poco menos de un año para acabar el mandato y no vamos a tener Pla d’Equipaments. Y me reservo 
el tiempo, gracias.» 
 

La consellera Lídia Gàllego, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, saluda tothom i dona el condol 
a la família i els amics d’Eva Serra. 
 

Tot seguit, agraeix la presentació de l’informe i celebra el reconeixement rebut pel que fa a inclusió, 
però observa que aquest mandat no hi ha hagut ni PAD ni un projecte clar per al districte, com tampoc no hi 
ha hagut gaires mesures de govern, i el seguiment de les que s’han presentat ha estat escàs o inexistent —
demana que al proper plenari es presenti el seguiment de les mesures de govern que s’han presentat al 
llarg del mandat—, i manifesta sorpresa pel fet que les darreres setmanes s’hagin convocat de cop òrgans 
que feia molt que no es convocaven. 
 

Pel que fa al Pla d’Equipaments, el seu grup celebra que per fi hi hagi una bona eina, però té dubtes 
respecte al calendari i a la finalització del Pla aquest mandat. 
 

Quant al procés de matriculació, lamenta que el Govern, en lloc de facilitar el diàleg i el consens 
amb la comunitat educativa, se n’allunyi, i quant a la demanda d’escola pública i concertada, demana al 
Sr. Colom que aclareixi un fragment de l’acta del Consell Escolar de les Corts, en què s’afirma que a 
l’escola concertada, del 2014 al 2017, hi va haver davallada de la demanda (de 493 a 460), però aquest any 
ha tornat a ascendir i serà de prop de 500, «una tendència que contradiu la general a la ciutat», i demana 
que s’aclareixi també si les dades que s’han facilitat són definitives, ja que al Consell Escolar es va dir que 
no ho eren, però després s’ha vist que sí. 
 

Agraeix l’informe referent a Colònia Castells, que el seu grup hauria volgut tenir abans i llegirà amb 
molta atenció, i comenta que la valoració inicial és positiva, però cal informar sobre el calendari de les noves 
fases, així com sobre què succeeix amb els edificis pendents de construir i amb els afectats pendents de 
reallotjar. 
 

Valora positivament que es doni a conèixer el patrimoni cultural del districte i que la taxa turística 
s’inverteixi en els mateixos districtes i contribueixi a l’equilibri territorial de la ciutat i, per tant, a la visió de 
ciutat, i celebra que el districte guanyi una bona posició en turisme i es doni continuïtat a una feina anterior. 
 

Per acabar, pregunta si el nou projecte de Can Capellanets implica canvis substancials —sobretot 
vol saber si es modifiquen alçades, ja que aquesta era una de les preocupacions principals del veïnat— i 
quin n’és el calendari; i demana que s’informi sobre el Pla Europa-Anglesola, el desenvolupament de la 
creació de la comissió de seguiment de l’Espai Barça i el PERI Danubi. 
 

Pren la paraula el regidor del Districte, el Sr. Agustí Colom, per assegurar que el projecte de la 
Colònia Castells està complint els terminis establerts. Concreta que en aquests moments es treballa perquè 
es pugui produir el procés de reallotjament i, per tant, que una vegada fet el sorteig es faci l’entrega de claus 
quan administrativament s’hagi resolt tota la documentació. Subratlla que s’hi està treballant com no s’hi 
havia treballat mai, i indica que serà a la comissió de seguiment on se’n facilitarà tota la informació. 
 

Explicita que perquè hi hagi equipaments al districte, cal que hi hagi sòl públic, i subratlla que quan 
el Grup de BC va arribar al Govern, no hi havia sòl públic disponible per ubicar-hi equipaments de proximitat 
de l’Ajuntament (únicament hi havia una residència que havia de fer la Generalitat), i en el mandat anterior 
es va perdre una oportunitat a la Colònia Castells, ja que hi havia un espai que es va alliberar de sòl però 
que es va destinar a la venda perquè s’hi construís habitatge lliure de mercat en lloc de destinar-lo a 
habitatge de lloguer. Entén que convindria arribar a un acord perquè, a partir d’ara, tot l’espai que s’obtingui 
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de Colònia Castells es dediqui a habitatge públic de lloguer, de manera que es puguin fer les promocions i 
els equipaments que tothom vol per a les Corts. 
 

Remarca que el Govern, a més d’habilitar espai per a equipaments, ha aconseguit que després de 
dècades hi hagi la primera possibilitat d’una escola de primària al districte i que es pugui parlar d’una escola 
bressol a Danubi —fa un any ningú no tenia en ment aquesta escola —, i, pel que fa a Can Capellanets, 
suggereix a la Sra. Casanova que pregunti a l’arquebisbat qui va fer d’intermediari, qui va plantejar la 
necessitat d’arribar a un acord i quin és el protocol que s’ha signat —és el protocol amb què s’ha aconseguit 
reduir unes alçades que els veïns rebutgen i que es van aprovar amb el suport del PP al Grup de CiU en el 
mandat anterior. 
 

En darrer lloc, comenta que molts dels portaveus han recorregut a arguments generals per criticar el 
Districte de les Corts perquè al districte no hi ha gaires problemes específics —tampoc no està d’acord amb 
el que s’ha exposat com a problemes de ciutat—, i nega que a l’Ajuntament no hi hagi lideratge: el que 
demostren els nombrosos debats és que hi ha discrepàncies amb les decisions que es prenen —el model 
de ciutat del Grup de BC és un model de ciutat molt més equitatiu, molt més just i molt més progressista que 
el que plantegen alguns grups—, però no que no se’n prenguin. 
 

El conseller Carlos Hornero subratlla que va ser el Grup Municipal del PSC qui va impulsar la 
modificació del PGM de Danubi perquè pogués esdevenir el que ara s’ha pogut executar —el seu grup ja ha 
felicitat el Govern per haver mantingut l’acord amb els propietaris—, i és un projecte que no només es tenia 
en ment fa un any sinó que, a més, formava part dels programes electorals d’aquest mandat i de l’anterior. 
 

D’altra banda, pregunta, atès que s’ha dit que hi haurà una retallada del 5% lineal a tot l’Ajuntament 
de Barcelona, si a les Corts s’ha proposat una retallada del 5% que impactarà en el dia a dia del districte i 
en els plans d’inversió. 
 

El conseller Jordi Castellana puntualitza que el Grup Municipal d’ERC ha centrat la seva intervenció 
en el districte i torna a preguntar què es retallarà a les Corts —i, per tant, quin impacte hi haurà en el dia a 
dia dels veïns i les veïnes del districte— si no es recapta tot el que hi ha pressupostat respecte a ingressos. 

 
La consellera Míriam Casanova expressa l’opinió del Grup Municipal del PP que el Grup de BC no 

ha fet política municipal per resoldre els problemes dels veïns i les veïnes de les Corts, sinó que s’ha 
dedicat a fer política de gesticulació i política partidista, sense respectar la neutralitat institucional, sense 
impuls ni iniciativa, i burlant-se del Consell del Districte, com demostren nombrosos fets, com ara que es 
pengés el llaç groc a la façana del Districte —hi ha estat durant més de sis mesos— i, en canvi, el llaç blau, 
símbol del compromís amb les víctimes del terrorisme, no s’hi hagi penjat cap dia, ni tan sols quan es 
commemorava l’atemptat d’ETA a l’Hipercor; que el Govern no es presentés a dues sessions del Consell i 
contribuís a la suspensió de la tercera, cosa que no havia succeït mai; que no hi hagi PAD i el Pla 
d’Equipaments vagi amb retard, i que s’hagin incomplert nombrosos acords adoptats pel Consell —totes les 
proposicions del PP menys una s’han aprovat, però el Govern no n’ha portat a terme cap—, de manera que 
s’ha actuat antidemocràticament. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, diu: «Sr. Colom, a mí me encantaría 
hablar de cosas más concretas sobre Les Corts, el problema es que no se hace ningún tipo de política en 
Les Corts. Y la lista que le expliqué en el pleno pasado y la que le he dicho ahora está en su programa en el 
distrito de Les Corts. Cero guarderías, cero escuela pública, cero residencia, cero centro cívico nuevo, cero 
Plan de Equipaments. ¿Qué quiere que le cuente? Es que Les Corts no tiene ni dotación presupuestaria. 
Aparte de los pagos que han tenido que hacer corrientes porque les ha obligado alguna sentencia judicial, 
no se ha invertido nada en Les Corts. Y si me va a hablar de algún proyecto que ya le venía de gobiernos 
anteriores, olvídese, porque esos ya no cuelan. El tema de los recortes que además están comentando 
respecto a las plusvalías, ustedes deberían haber tenido la previsión de que la recaudación por plusvalías 
iba a rebajarse. Entonces, sí que nos gustaría que aquí en el Plenario, que también están los ciudadanos y 
que nos están viendo por streaming los que no pueden acceder, nos lo explicara. Gracias.» 
 

La consellera Lídia Gàllego, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, pregunta quan hi ha previst 
convocar la propera comissió de seguiment de la Colònia Castells, i subratlla que, malgrat que la venda del 
solar de Colònia Castells per fer-hi habitatge privat no va agradar a ningú, l’INCASÒL en va destinar els 
beneficis a la construcció de les dues escales de reallotjament, que, altrament, no s’haurien pogut construir. 

 
D’altra banda, remarca que el seu grup va contribuir activament a fer que el projecte de Danubi, que 

sempre s’ha tingut en ment, fos com es coneix avui, i diu al Sr. Colom que abans d’acusar els grups de 
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parlar de generalitats, hauria de contestar les preguntes concretes sobre les Corts que li han plantejat, com 
ara les referents a educació, Europa-Anglesola i l’Espai Barça. 

 
El regidor del Districte diu a la Sra. Gàllego, que en la primera intervenció ha demanat que 

s’aclarissin les declaracions fetes al Consell Escolar de les Corts, que el que ha dit ell és que a la ciutat de 
Barcelona per primer cop s’ha incrementat la demanda d’escola pública i aquesta ha superat la demanda 
d’escola concertada, i, en el cas de les Corts, aquesta tendència d’increment de l’escola pública s’ha pogut 
absorbir no amb bolets, sinó amb una línia més —a la pràctica, una línia i mitja— que es va decidir crear fa 
dos anys. 

 
Comenta que tornarà a facilitar les dades detallades sobre inversions al districte, que ja ha mostrat 

en alguna ocasió, i assenyala que en aquest mandat, les Corts, el novè districte de la ciutat pel que fa a 
renda per càpita, és el sisè districte pel que fa a despesa en inversió per càpita, de manera que s’hi està 
aportant més del que li correspondria si es fes una distribució estricta de renda per càpita. 

 
Informa que la comissió de seguiment de la Colònia Castells es convocarà aquest mes perquè la 

reunió es pugui fer al setembre, amb la qual cosa el procés de reallotjament ja estarà ben encaminat i es 
podrà començar a afrontar, des del punt de vista públic, l’explicació de les noves fases, que s’estan 
treballant. 

 
Pel que fa a l’evolució de les despeses en relació amb els ingressos, es remet a la resposta que va 

facilitar el tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda al Grup d’ERC el divendres passat al Plenari. 
 
Per acabar, diu a la Sra. Casanova que quan parla sobre els llaços grocs, sobre ETA i sobre 

terrorisme fa servir arguments populistes i demagògics, i subratlla que el que no hauria d’haver passat mai 
és el que va passar a principis d’octubre, quan es van viure escenes que feia molts anys que no es vivien, 
amb una policia que va tenir comportaments que no són propis de la policia democràtica per la qual tothom 
havia lluitat. 
 
 

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. 
 

El president assenyala que, per acord dels portaveus, els dos punts d’aquest apartat es tractaran 
conjuntament. 
 

INFORMAR l’aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità per a la 
declaració de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis 
d’edificació 
 
INFORMAR l’aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció 
d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona 

 
El conseller Antoni Coll observa que tots dos punts fan referència a planejaments que van en la 

mateixa direcció i són fruit d’iniciatives que està portant a terme durant aquest mandat el Govern municipal 
amb l’objectiu de trobar fórmules per augmentar l’habitatge públic a la ciutat, actualment amb percentatges 
molt baixos, i evitar l’especulació. 
 

Especifica que la primera mesura sorgeix d’una proposició d’ERC que el Plenari va aprovar al gener 
del 2017 en què es demanava que es trobessin els instruments urbanístics necessaris per augmentar 
l’habitatge públic a la ciutat i, concretament, que la ciutat fos declarada àrea de tanteig i retracte perquè es 
poguessin aprofitar les possibilitats que això ofereix a l’Administració local per obtenir edificis que es posen 
en venda i que sovint acaben sent comprats per fons voltors que hi especulen, i indica que la segona 
mesura, que proposa treballar amb espais molt consolidats per distribuir de manera molt més homogènia 
l’habitatge públic a la ciutat, sorgeix d’una declaració aprovada pel Plenari al febrer a partir d’una iniciativa 
de cinc entitats ciutadanes (la PAH de Barcelona, el Sindicat de Llogaters, la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i l’Observatori DESC). Comenta que 
la mesura vol promoure l’equilibri social als barris i regular un espai que en aquests moments genera molta 
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desprotecció per als llogaters i incentiva l’especulació. Per això, s’incrementarà el parc públic d’habitatge 
distributivament a tots els barris —actualment la majoria de l’habitatge protegit es troba en espais de 
planejament urbanístic i de canvi urbanístic generalment situats als extrems de la ciutat i no als centres 
urbans— i es demanarà als promotors privats que es corresponsabilitzin amb l’entorn urbà i a l’hora 
d’atorgar valor a les propietats. 
 

Observa que la proposta de l’obligatorietat del 30% d’habitatge de protecció de règim general en 
totes les noves construccions i en grans rehabilitacions destinades a nous habitatges s’aplicarà en tots els 
casos excepte en els edificis que tinguin protecció patrimonial i que es trobin en àmbits on el planejament ja 
hagi previst la reserva d’habitatge protegit, i informa que la proposta es fa desenvolupant el que preveuen la 
Llei d’urbanisme i la Llei d’habitatge: els habitatges protegits s’han de sotmetre al dret de tanteig i retracte i 
cal garantir la viabilitat econòmica de totes les operacions, per la qual cosa s’ha establert una graduació en 
el termini de l’aplicació del 30% per a les llicències d’obres que hagin estat donades abans de l’aprovació 
definitiva i hagin fet la compravenda entre l’1 de juliol del 2016 i l’aprovació inicial i, pel mateix motiu, 
s’aplicarà el 20%, en lloc del 30%, en les transaccions fetes entre l’1 de gener i el 30 de juny del 2016. 
 

En darrer lloc, indica que amb la mesura es preveu construir aproximadament 3.200 habitatges en 
deu anys i s’ofereix per ampliar la informació en el segon torn. 
 

El president dona la paraula a les dues persones que parlaran en nom de l’Observatori DESC abans 
que intervinguin els grups municipals. 

 
El Sr. David Hamou agraeix que se’ls hagi ofert l’oportunitat d’intervenir i subratlla que tota la ciutat 

es troba en una situació d’emergència pel que fa a habitatge, no només pel que fa a les hipoteques, sinó 
també per una bombolla en el lloguer, situació relacionada amb el fet que a Barcelona pràcticament no hi 
hagi parc públic d’habitatge protegit (menys del 2%, mentre que a altres grans ciutats europees n’hi ha un 
20%), fet que preocupa a la ciutat en general i a les Corts en particular. 

 
La Sra. Sophia Torres remarca que aquesta proposta prové d’una moció presentada al febrer per la 

ciutadania, per les cinc entitats del grup promotor; fa mesos que es treballa amb els grups i els veïns, i ha 
estat consensuada. Recorda que al febrer va rebre el suport de tots els grups del Ple excepte del PP; 
demana que es continuï debatent i consensuant, i s’ofereix per lliurar fullets amb més informació. 

 
D’altra banda, subratlla que és fonamental tenir més habitatge al sòl consolidat de la ciutat i que 

aquesta mesura impactaria positivament en la majoria de la població, actualment afectada per una greu crisi 
de lloguer. Concreta que, segons els càlculs, amb la mesura es construirien aproximadament 400 habitatges 
l’any en règim protegit i hi podria accedir el 75% de la població. 

 
Per acabar, assegura que la mesura no desestructuraria el sector de la construcció ni causaria 

impactes negatius ni pèrdues. Admet que els beneficis disminuirien, però observa que aquests són molt alts 
i, com s’ha dit, cal corresponsabilitzar el sector per fer front a una situació d’emergència. 

 
El Sr. David Hamou torna a intervenir per explicitar que aquesta moció prové dels moviments 

socials, de les persones directament afectades, que es troben en llista d’espera sense poder accedir a un 
pis protegit perquè no n’hi ha. Subratlla que la mesura no sorgeix de cap partit polític sinó de la ciutadania, 
és molt necessària i a altres ciutats europees i del món, com ara París o Nova York, està donant bons 
resultats —no s’hi ha paralitzat el sector de la construcció i els habitatges són més assequibles per a la 
ciutadania—, i convida tothom a assistir a la trobada que tindrà lloc el 18 de juliol per continuar treballant la 
proposta conjuntament. 
 

El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, observa que la mesura referent 
al tanteig i retracte podria ser la mesura urbanística més important de la legislatura, ja que permetria, entre 
altres coses, dissuadir els fons voltors que adquireixen edificis sencers massivament per expulsar-ne els 
habitants i dur a terme reformes integrals generadores de grans plusvàlues immobiliàries. Assenyala que a 
la modificació que es planteja, els propietaris de determinats immobles objecte d’una transacció, per 
exemple en el cas d’edificis sencers on s’admeti l’ús d’habitatge, estarien subjectes a l’obligació de 
comunicar-ho a l’Ajuntament, que tindria el dret d’adquirir l’immoble pel mateix preu convingut. Comenta, 
però, que caldrien viabilitat jurídica i voluntat política perquè l’aplicació tingués una veritable transcendència 
en el mercat immobiliari. Pel que fa a la voluntat política, indica que l’eficàcia del sistema requereix una 
dotació econòmica elevada, de manera que caldria crear un fons específic suficientment dotat i que no anés 
en detriment de la capacitat expropiadora de l’Ajuntament. 
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Respecte a la segona mesura, exposa que en tres anys hi ha hagut 12.322 desnonaments a la 
ciutat de Barcelona, un 24% vinculats al lloguer, i subratlla que calen mesures valentes que comencin a 
capgirar la tendència mercantilitzadora de drets bàsics, així com apostar per garantir aquests drets. Entén 
que, en una ciutat amb menys d’un 2% d’habitatge públic i sense un parc públic d’habitatge de lloguer de 
gestió i titularitat públiques, cal que qui dia rere dia es beneficia del dret a l’habitatge se’n corresponsabilitzi. 
Per això, cal que tots els promotors destinin habitatge a habitatge de protecció oficial, alhora que les 
administracions públiques es responsabilitzen de dotar les veïnes del parc públic necessari. 

 
Lamenta l’acord a què van arribar PSC i ERC de retirar de l’aprovació inicial la suspensió temporal 

de llicències i la posterior pressió perquè el grup promotor ho retirés de la proposta, amb la qual cosa 
guanya tothom menys les veïnes i els veïns i s’obre la porta a l’entrada de llicències abans de l’aprovació 
final, però el seu grup respecta l’acord per deferència als col·lectius que hi han treballat. Tanmateix, 
manifesta preocupació pel que pugui passar, tenint en compte que en només tres dies els lobbies 
immobiliaris ja han pressionat diversos partits. 

 
Clou la intervenció informant favorablement totes dues propostes i subratllant que actualment l’única 

garantia del dret a l’habitatge és la lluita al carrer. 
 
El conseller Carlos Hornero agraeix, en nom del Grup Municipal del PSC, la feina feta per les 

entitats que han iniciat el debat sobre l’habitatge públic a la ciutat, i recorda que el seu grup, que està a 
favor d’ampliar el percentatge d’habitatge públic, va donar suport a la declaració institucional presentada a 
principis d’any al Ple Municipal de Barcelona, així com a la sessió del 18 de juny de la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. Afegeix que el seu grup va demanar a la Comissió de l’Ajuntament que en totes dues 
modificacions del PGM se suprimís l’exigència de suspendre totes les llicències, cosa que va aparèixer a 
l’últim moment i no havia estat debatuda a totes les comissions de treball, perquè aquesta suspensió hauria 
paralitzat les noves construccions i, consegüentment, hauria generat més desocupació, i, atès que tant les 
entitats com el Govern de la Sra. Colau van considerar raonable la proposta del PSC, aquest hi va votar a 
favor. Comenta que a la mateixa sessió el seu grup va presentar una iniciativa perquè es creés un grup de 
treball en què totes les entitats dels sectors de l’habitatge de Barcelona poguessin compartir les seves 
opinions sobre la manera d’incrementar l’habitatge públic a la ciutat. 

 
Subratlla que la ciutat necessita un pacte real sobre les polítiques d’habitatge i no la propaganda 

habitual del Govern municipal, que es dedica a posar en relleu els incompliments d’altres administracions 
però no en reconeix els propis; exposa que el Grup de BC va començar prometent 8.000 habitatges en un 
mandat, a meitat d’aquest la perspectiva es va reduir a 4.000, i la realitat és que al final de mandat només 
se n’hauran construït uns 700, mentre que durant el mandat del Sr. Hereu se’n van construir 4.000, i diu als 
membres de BC que amb propagandes a Twitter no es construeixen habitatges. 

 
Conclou que la política d’habitatge ha estat el gran fracàs del mandat de la Sra. Colau i, per tant, el 

seu grup s’absté. 
 
El conseller Jordi Castellana celebra, en nom del Grup Municipal d’ERC, la declaració de Barcelona 

com a àrea de tanteig i retracte, però observa que si la mesura s’hagués aplicat abans, segurament avui a la 
ciutat hi hauria molt més habitatge públic i a les Corts no hi hauria la xifra de zero habitatges públics 
construïts en règim de protecció oficial —des del 2007 no hi ha hagut cap promoció d’habitatge públic al 
districte—, i assenyala que caldrà continuar treballant qüestions d’ambdues propostes durant el període 
d’al·legacions per evitar que mesures fetes amb una intenció evidentment positiva puguin acabar generant 
efectes contradictoris. Assenyala que, en aquest sentit, en la normativa cal evitar els redactats ambigus. 

 
En relació amb l’informe de l’MPGM i el 30%, agraeix l’exposició que s’ha fet aquí anteriorment i el 

treball fet per les entitats, i comenta que en aquest cas s’ha treballat a partir d’una declaració institucional al 
Plenari Municipal. Tot seguit, explica que el seu grup, que comparteix l’objectiu de generar més habitatge 
públic a la ciutat, va establir com una de les condicions que no hi hagués la suspensió de llicències, per 
evitar possibles problemes jurídics, que en el futur podrien haver donat lloc a problemes relacionats amb els 
drets econòmics i patrimonials generats pels promotors que podrien haver perjudicat molt la ciutat. 
 

Comenta que l’exrelator de les Nacions Unides, que va visitar recentment Barcelona, va compartir 
les experiències de Vancouver i Toronto, en què hi ha discriminació en el mateix edifici, i subratlla que cal 
treballar per evitar també aquesta gentrificació i reclamar informes econòmics més concloents —l’informe 
econòmic analitzat no és prou detallat. 
 

Per les raons exposades, i atès que una de les mesures va ser impulsada per una proposició 
d’ERC, n’informa favorablement totes dues. 
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La consellera Míriam Casanova agraeix, en nom del Grup Municipal del PP, les intervencions del 

conseller del Govern i dels membres de l’Observatori DESC, i explicita que a la sessió de la Comissió 
d’Urbanisme del juny es van aprovar inicialment tant el sistema de tanteig i retracte com la reserva del 30% 
per a habitatge de protecció oficial, amb l’únic vot contrari del seu grup, que en totes dues mesures veu més 
conseqüències negatives que positives. 

 
En el cas del tanteig i retracte, entén que és una mesura intervencionista que sotmetrà la venda 

d’edificis d’habitatges a una burocràcia que farà que la venda d’habitatges a la ciutat s’endarrereixi —
entendria que la mesura es plantegés com a mesura excepcional a zones determinades— i no solucionarà 
el problema de manca d’habitatge públic a la ciutat. D’altra banda, considera incoherent que es plantegi el 
sistema de tanteig i retracte per aconseguir que habitatges privats passin a ser públics, però, en canvi, no es 
plantegi en els casos d’habitatges públics que s’han venut als adjudicataris en el moment en què es pot 
realitzar la venda a altres privats, transacció amb què l’adjudicatari obté un guany a càrrec dels diners 
públics dels ciutadans. 
 

En el cas del 30% d’habitatge de protecció oficial, entén que implicarà un notable augment del preu 
de l’habitatge per a les famílies, ja que el promotor haurà de suportar un cost addicional que segurament 
repercutirà en el preu final de venda; espantarà els inversors, que en molts casos optaran per fer les 
promocions a municipis de l’àrea metropolitana per evitar el cost addicional —ja hi ha promotors que han 
marxat a municipis del voltant de Barcelona—, i no servirà per aconseguir un parc d’habitatge públic. 

 
D’altra banda, el Grup del PP considera que el Govern municipal fa servir aquestes dues propostes 

com a cortina de fum per tapar el seu fracàs en política d’habitatge, que va ser pactada amb el Grup 
Municipal Demòcrata i amb Cs mitjançant el Pla d’Habitatge. 

 
Exposa que avui l’Ajuntament té aproximadament 80 solars municipals buits pendents que s’hi 

construeixin uns 5.000 habitatges de protecció oficial, però en tres anys de mandat només se n’han 
construït i lliurat uns 500. Subratlla que el Grup de BC es va presentar a les eleccions del 2015 amb el 
compromís de construir 8.000 habitatges, però el mandat acabarà amb menys de 1.000 habitatges de 
protecció oficial construïts i cap al districte de les Corts, un incompliment que és una de les causes 
principals de l’augment del 24% del preu del lloguer de l’habitatge a la ciutat. 
 

Conclou que el Govern, davant la incapacitat i el fracàs propis, pretén traslladar les seves 
responsabilitats als privats. Per tant, el seu vot és desfavorable. 

 
La consellera Sonia Reina agraeix, en nom del Grup Municipal de Cs, la presència dels membres de 

l’Observatori DESC, que han explicat com una proposta s’ha elevat al Govern a través dels veïns i les 
entitats, i, tot seguit, diu: «Yo creo que es ya conocido porque esto ya se vio en la Comisión de Urbanismo y 
ya sabemos todos cuál va a ser el posicionamiento de cada uno de los grupos: mantenemos la abstención. 
Si bien es cierto que votamos a favor del Plan de Vivienda porque entendemos que es una preocupación de 
todos los grupos, yo creo que aquí no hay nadie que no se preocupe por el tema de la vivienda y que no 
reconozca que evidentemente existe un problema de acceso a la vivienda, de carencia de vivienda social y 
de alquiler asequible —sobre todo de alquiler asequible—, en Barcelona también, también es un cambio de 
concepto. Hasta ahora, sí que es cierto que la ratio de vivienda social de Barcelona en comparación con el 
resto de Europa es bajísima. Pero de esto también tienen parte de culpa o parte de responsabilidad, por no 
hablar de culpas, los gobiernos anteriores, sobre todo el PSC, que ha estado gobernando. Sí que es cierto 
que se ha hecho vivienda social, pero si no tenemos más también es porque el modelo de VPO, de vivienda 
de protección oficial, lo que hace es que pasado el tiempo esa vivienda pierde ese dominio público, pasa a 
venta privada, por lo tanto, la Administración, el Ayuntamiento, la Generalitat —la administración que sea, 
que le corresponda— deja de tener la titularidad de la vivienda y por lo tanto perdemos ese parque de 
vivienda de protección, de vivienda social o de vivienda que se puede dar para un alquiler social que 
siempre va a ser el dominio y la propiedad para la Administración.  
 

Nosotros nos abstenemos y ya lo comentamos en la Comisión de Urbanismo porque consideramos 
que el plan que se nos presenta ahora es un plan… Lo hemos dicho en respuesta al informe del regidor: es 
como un lavado de cara del fracaso de las políticas de vivienda social del Gobierno de Colau. Era su gran 
bandera cuando se presentaron a las elecciones. Es cierto que pasaron de las 8.000 a las 4.000 y ya 
veremos si llegan a las 700 viviendas, sin contar además que hay algunas viviendas que han entregado que 
no son de su mandato, sino que aquí como la Administración funciona con esa rapidez y esa agilidad, le ha 
tocado en sorteo a la Sra. Colau entregar una serie de viviendas sociales que no son de su mandato, sino 
que son de mandatos anteriores. Por lo tanto, al César lo que es del César y Colau de lo que no es de ella 
que tampoco se ponga la medalla.  
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Es evidente que algo ha fallado en sus políticas, y eso ustedes tienen que hacer una reflexión y ser 

conscientes de que no tenían un plan de políticas de vivienda o que no sabían cómo hacer un plan de 
políticas de vivienda, o que se pensaron que era llegar y decir “vamos a hacer vivienda social” y que la 
vivienda social iba a crecer como setas por la ciudad de Barcelona. Porque el récord —quiero insistir en 
ello, porque a mí me parece gravísimo— que tenemos en Barcelona y que han conseguido ustedes, y eso sí 
que es medalla suya, es ese más de 35.000 unidades familiares en lista de espera de vivienda social. Y nos 
traen eso, nos traen esa medida ahora a correcuita, las elecciones están aquí a la vuelta de la esquina, 
entonces queremos hacer ese intento de que parezca que se ha hecho algo de lo que llevaban en su 
programa electoral y por lo que los ciudadanos confiaron en ustedes en ese momento, hace tres años y 
pico. Pero la traen sin consenso. Sí que es cierto que hay unas entidades que se la hacen llegar, que hay 
determinadas entidades y determinados vecinos que pueden haber estado trabajando el tema, que eso es 
extraordinario y que es de agradecer, que hagan ese trabajo y que lo lleven hasta las instituciones, pero el 
trabajo suyo no es simplemente recoger ese trabajo y plasmarlo en un documento. El trabajo suyo es llegar 
a consensos con el resto de partes implicadas, promotores, gestores de vivienda, con los grupos políticos 
también. Porque se nos presentó esto, les recuerdo, en la Comisión de Urbanismo, horas antes, escasas 
horas antes de que empezara la Comisión de Urbanismo… Y que por eso viene nuestro voto de abstención. 
Ustedes no pueden proponer una medida, ir a salto de mata y que no estén los datos ni jurídicamente ni 
técnicamente explicados como para que esa medida sea efectiva y sea eficiente. Presentan ustedes la 
medida con un informe jurídico, un informe jurídico que dice claramente que en una modificación del Plan 
General Metropolitano sí o sí se deben suspender las licencias mientras se está tramitando. Horas antes de 
la aplicación —porque ustedes están negociando para que les salga la aprobación en la comisión— aportan 
un documento y dicen “oiga, que no, que donde dije digo, digo Diego, que ahora resulta que no es 
preceptiva la suspensión de las licencias porque me interesa que algunos me voten a favor, porque, si no, 
esto no sale”. Entonces, ERC hablaba de inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica es saltarse la ley. Porque 
si la normativa establece que tiene que haber sí o sí una suspensión…» 
 

La consellera Àngels Ventura agraeix, en nom del Grup Municipal Demòcrata, la presència de la 
Sra. Sophia Torres i el Sr. David Hamou com a representants de l’Observatori DESC, que forma part del 
grup promotor de la moció municipal per incrementar el parc públic d’habitatge protegit a Barcelona, i 
anuncia l’abstenció del seu grup, que ja va votar en aquest sentit el 18 de juny a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 
 

Subratlla que el seu grup sempre ha estat compromès amb la cerca de solucions a un dels 
problemes que més preocupa els barcelonins (l’habitatge) i sempre hi ha treballat amb responsabilitat, amb 
l’impuls de mesures per ampliar el parc públic d’habitatge durant el mandat de l’alcalde Trias i pactant amb 
el Govern de BC el Pla pel Dret a l’Habitatge amb el mateix objectiu. Afirma, però, que l’aprovació inicial de 
l’MPGM per a la declaració de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i la definició dels terminis 
d’edificació és un nou exemple de l’estil característic del Govern de la Sra. Colau, que menysté la resta de 
forces polítiques —especialment, el Grup Municipal Demòcrata, que fins ara entenia que era el soci 
preferent en aquesta matèria—, no facilita prou informació i actua amb precipitació i manca de consens en 
la presa de decisions, que esdevenen unilaterals amb un clar afany electoralista i generen inseguretat 
jurídica. 
 

Pels motius exposats, tot i compartir l’objectiu final de les propostes, el seu grup s’absté en totes 
dues, en espera de disposar dels informes tècnics i jurídics pertinents i de poder continuar el procés cap a 
l’aprovació definitiva. 

 
El conseller Antoni Coll, vota a favor i lamenta que alguns grups es limitin a defensar el parc 

d’habitatge i les polítiques d’habitatge però siguin incapaços de desenvolupar-les allà on tenen 
responsabilitat per fer-ho, i els demana que ajudin de veritat allà on realment es pot legislar en matèria 
d’habitatge. Concreta que, per exemple, el PP durant anys ha impedit reiteradament a l’Estat que es 
modifiqui la LAU —espera que amb el canvi de govern el grup socialista per fi tiri endavant la reforma 
d’aquesta llei—, quan aquest és el primer pas necessari perquè les administracions locals tinguin 
possibilitats d’actuar de manera seriosa i més efectiva en temes d’habitatge públic. 
 

D’altra banda, subratlla que l’Ajuntament durant aquest mandat ha fet un esforç gairebé en solitari 
per augmentar i defensar l’habitatge públic a la ciutat, i mai un govern havia tingut tantes dificultats i, alhora, 
tanta valentia per tirar endavant mesures i canvis de normativa per millorar l’habitatge públic, en un moment, 
a més, en què ha explotat la bombolla del lloguer i les grans empreses han estat especulant de manera 
claríssima i sense cap limitació per part de ningú, tret dels intents del Govern municipal per normativitzar i 
posar impediments en aquest sentit. 
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El president indica que s’informen favorablement amb els vots a favor de la CUP, ERC i BComú, el 
vot en contra del PP i l’abstenció de la resta de grups, les dues propostes d’acord següents:  

 
INFORMAR l’aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità per a la declaració de 

l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació 
 

INFORMAR l’aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció 
d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona 

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

 
APROVAR de conformitat amb l’acord pres a la sessió de la Junta de Portaveus del dia 25 
d’abril de 2017 l’acord relatiu al coamfitrionatge compartit de la Jornada Castellera de la 
Festa Major de Les Corts en el sentit següent: 
 
“La Jornada Castellera de la Festa Major de Les Corts, que està inclosa en el Protocol 
Festiu del districte de Les Corts” tindrà el co amfitrionatge compartit per part de la colla 
dels Castellers de Barcelona i la colla dels Castellers de Sants.  
De manera alternada, i en períodes de dos anys, cada una de les colles seran els 
organitzadors de la Jornada Castellera de Festa Major de Les Corts, gestionant així la 
presencia de la colla convidada de cada any (que haurà de ser de la major qualitat 
possible segons el ranking de colles castelleres vigents) , que compartirà plaça amb les 
dues colles co amfitriones (Barcelona i Sants).  
El període d’organització bianual s’inicia aquest any 2018 per part dels Castellers de 
Barcelona i per tant organitzaran la Jornada dels anys 2018 i 2019 – any del seu 50è 
aniversari - , passant a ser els Castellers de Sants els organitzadors de les següents dos 
anualitats 2020 i 2021. Posteriorment continuarà l’alternança amb el mateix ritme bianual. 
Amb motiu de la preparació del corresponent programa de la Festa Major, s’incorporarà a 
l’equip tècnic responsable de l’organització de la diada castellera, una representació de les 
entitats castelleres del present acord, a fi de concretar els detalls d’organització i de suport 
logístic necessaris pel desenvolupament de l’esmentat acte, així com concretar les 
obligacions de cada part. El Districte de les Corts tindrà en compte l’esmentada diada en 
els seus mitjans de comunicació i vetllarà per que quedi reflectit el co amfitrionatge en el 
Protocol Festiu de Les Corts” 

 
El conseller Antoni Coll posa de manifest que l’acord que se sotmet a votació és fruit d’una demanda 

històrica del districte, una demanda que el Govern va considerar lògica, però entenia que calia complir dues 
condicions: que la proposta es consensués amb les dues colles implicades —aquest consens s’ha 
aconseguit gràcies a diverses reunions amb elles— i que la decisió es prengués per part de la majoria dels 
grups del districte, condicions que entén que actualment es compleixen, motiu pel qual es porta a aprovació 
aquesta proposta, que el conseller resumeix. 

 
El conseller Marc Faustino expressa el vot favorable del Grup Municipal de la CUP i indica que 

l’acord de la Junta de Portaveus va ser iniciativa del seu grup. D’altra banda, comenta que aquesta 
modificació sorgeix de la gran participació de gent de les Corts a la colla castellera de Sants i, per tant, és 
una adaptació a la realitat, i manifesta l’opinió del seu grup que caldria portar molt més enllà el Protocol 
festiu i fer-lo més proper a les escoles i els instituts perquè visquessin molt més la cultura popular. 

 
El conseller Carlos Hornero expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC i felicita el Govern 

del Districte per haver aconseguit un acord en unes reunions que entén que deuen haver estat intenses. 
 
El conseller Jordi Castellana assenyala que la iniciativa no la va portar a la sessió del 25 d’abril del 

2017 de la Junta de Portaveus el Grup Municipal de la CUP en solitari, sinó que va ser presentada 
conjuntament amb el Grup Municipal d’ERC, que també s’havia reunit amb les dues colles anteriorment, i 
observa que de les tres iniciatives que porta avui el Govern, dues són iniciatives d’ERC (aquesta, amb la 
CUP) i una altra, dels moviments socials, cosa que reflecteix la seva manca de visió. 
 

Tot seguit, subratlla que va ser la colla dels Castellers de Barcelona qui va portar els castells a les 
Corts fa més de trenta anys per iniciativa d’un acord de la colla més degana de la ciutat —es va fer un 
esforç amb l’ICUB per portar a les Corts la cultura popular en forma de castells humans—, i posa de 
manifest que la majoria de gent de les Corts que fa castells els fa a la colla dels Castellers de Sants per una 
qüestió de proximitat i de contacte entre Sants i les Corts. 
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D’altra banda, comenta que ha nascut una altra colla a les Corts que actua per Festa Major, els 
Panarres, i posa en relleu la feina que fa aquesta colla des de fa tres anys. 
 

Per acabar, felicita per l’acord assolit entre els Castellers de Sants i els Castellers de Barcelona, 
impulsat per tots els grups i amb la participació i mediació del Govern del Districte, i indica que el Grup 
d’ERC dona suport a qualsevol mesura que millori la cultura, la cultura popular i la seva presència als 
districtes i als barris. 
 

El conseller Xavier Cañigueral indica que el coamfitrionatge, fruit del consens entre les dues colles 
castelleres, servirà per enfortir la jornada castellera de la Festa Major i permetrà incloure en la seva 
organització molts veïns que viuen la seva passió castellera com a membres de la colla de Sants, motius 
pels quals el Grup Municipal del PP vota a favor de la proposta i dona l’enhorabona i la benvinguda als 
Castellers de Sants. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, diu: «Nosotros votaremos a favor de 

este acuerdo, que lo comentamos y llegamos al acuerdo en la Junta de Portavoces de presentarlo de forma 
conjunta todos los grupos municipales. Es una expresión más de la capacidad que tienen las entidades de 
sentarse y de llegar a un acuerdo. Estamos encantados de recibir a la colla castellera de Sants en las 
fiestas de Les Corts y esperamos que llegue octubre para verlos actuar. Gracias.» 

 
El conseller Èric Manzano felicita el Govern i les colles castelleres per l’acord de coamfitrionatge, i 

comenta que és un orgull tenir aquestes dues grans colles de la ciutat al barri. El Grup Municipal Demòcrata 
entén aquest acord com un consens entre totes les parts que s’ha assolit amb el l’objectiu de potenciar la 
jornada castellera de les Corts, una jornada clau en les festes del barri i un element clau de la cultura 
catalana, per donar més dinamisme al moviment casteller tant del districte com de tota la ciutat, i per donar 
més musculatura a dues colles castelleres de qualitat àmpliament demostrada. Per això, vota a favor de la 
proposta. 

 
El conseller Marc Faustino demana disculpes al conseller Jordi Castellana per la manca de memòria 

respecte al punt de la Junta de Portaveus i el portaveu del Grup Municipal d’ERC li ho agraeix. 
 
El conseller Antoni Coll agraeix el suport de tots els grups i manifesta el desig que la colla dels 

Panarres de les Corts vagi creixent i algun dia tingui capacitat per ser l’amfitriona de la Festa Major de les 
Corts. 

 
El president comunica que s’aprova per unanimitat la proposta d’acord següent: APROVAR de 

conformitat amb l’acord pres a la sessió de la Junta de Portaveus del dia 25 d’abril de 2017 l’acord relatiu al 
coamfitrionatge compartit de la Jornada Castellera de la Festa Major de Les Corts en el sentit següent: “La 
Jornada Castellera de la Festa Major de Les Corts, que està inclosa en el Protocol Festiu del districte de Les 
Corts” tindrà el co amfitrionatge compartit per part de la colla dels Castellers de Barcelona i la colla dels 
Castellers de Sants.  
De manera alternada, i en períodes de dos anys, cada una de les colles seran els organitzadors de la 
Jornada Castellera de Festa Major de Les Corts, gestionant així la presencia de la colla convidada de cada 
any (que haurà de ser de la major qualitat possible segons el ranking de colles castelleres vigents) , que 
compartirà plaça amb les dues colles co amfitriones (Barcelona i Sants).  
El període d’organització bianual s’inicia aquest any 2018 per part dels Castellers de Barcelona i per tant 
organitzaran la Jornada dels anys 2018 i 2019 – any del seu 50è aniversari - , passant a ser els Castellers 
de Sants els organitzadors de les següents dos anualitats 2020 i 2021. Posteriorment continuarà l’alternança 
amb el mateix ritme bianual. Amb motiu de la preparació del corresponent programa de la Festa Major, 
s’incorporarà a l’equip tècnic responsable de l’organització de la diada castellera, una representació de les 
entitats castelleres del present acord, a fi de concretar els detalls d’organització i de suport logístic 
necessaris pel desenvolupament de l’esmentat acte, així com concretar les obligacions de cada part. El 
Districte de les Corts tindrà en compte l’esmentada diada en els seus mitjans de comunicació i vetllarà per 
que quedi reflectit el co amfitrionatge en el Protocol Festiu de Les Corts” 

 
 

2 Proposicions 
 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
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1.-GMD: Que el govern del Districte de les Corts en un període no superior de quinze dies (15 
dies), convoqui un Consell Escolar extraordinari, i que en l’ordre del dia hi constin pel cap baix 
els següent punts: dades definitives de les preinscripcions per al curs escolar 2018-2019 
(segregades per centres); situació places ofertades a l’escola Ausiàs March, calendari d’obres 
del futur centre educatiu al carrer Anglesola, calendari d’habilitació d’un institut en l’actual 
escola Ausiàs March; dades provisionals d’alumnes residents al Districte escolaritzables a P3, 
1r de Primària i 1r de Secundaria per al curs escolar 2019-2020. 
 
TRANSACCIÓ: “Que el govern del Districte de les Corts en un període no superior de quinze 
dies (15 dies), convoqui un Consell Escolar extraordinari, i que en l’ordre del dia hi constin pel 
cap baix els següent punts: dades definitives de les preinscripcions per al curs escolar 2018-
2019; situació places ofertades a l’escola Ausiàs March, calendari d’obres del futur centre 
educatiu al carrer Anglesola; calendari d’habilitació d’un institut en l’actual escola Ausiàs March; 
l’estat del projecte d’institut escola previst en la mesura de govern “Les Corts, Districte 
educatiu”; dades provisionals d’alumnes residents al Districte escolaritzables a P3, 1r de 
Primària i 1r de Secundaria per al curs escolar 2019-2020” 

 
El conseller Cristian Sais exposa que a la reunió del 17 de maig del Consell Escolar es van facilitar 

les primeres dades sobre les preinscripcions i es va parlar sobre el projecte del pas de primària a 
secundària i les unitats de referència i, posteriorment, en una reunió amb les AMPA de les escoles 
públiques de les Corts celebrada el 31 de maig a la qual no es va convocar els grups —el Govern 
habitualment crea comissions i organitza reunions de les quals exclou els representants dels veïns i les 
veïnes de les Corts—, es va dir que les dades eren definitives i que hi havia un seguit d’aspectes que no 
s’havien exposat el dia 17. Per exemple, s’hi va informar que sis famílies de les Corts no havien obtingut 
plaça en cap de les opcions que havien escollit en primera volta, i en segona volta s’obria un breu concurs a 
fi que poguessin optar a aquestes places, atès que hi havia sis vacants a Duran i Bas i tres a l’escola de les 
Corts, mentre que la resta d’escoles estaven a zero, i es va dir, respecte a l’escola Ausiàs March, que el 
Consorci d’Educació havia disposat una oferta inicial de dotze places i, per tant, la possibilitat que dotze 
famílies hi poguessin preinscriure els seus fills, però unilateralment es va decidir passar de dotze places a 
sis. 

 
Afegeix que a la reunió del 17 de maig, amb els grups, quan es va preguntar al Govern sobre la 

previsió de calendari del projecte del nou institut a l’escola Ausiàs March, aquest va dir que no se sabia què 
es faria en aquesta escola, i en la reunió amb la Comissió Permanent del Consell Escolar de Barcelona 
celebrada el 29 de maig va dir que s’estava valorant fer-hi un centre de formació professional, atesa la 
mancança d’aquestes places al districte. 
 

En darrer lloc, posa èmfasi en el fet que a la reunió del Consell Escolar del 17 de maig es va facilitar 
informació parcial —no sap si de manera interessada o desinteressada—; demana al Govern que busqui el 
consens i permeti la participació de les forces polítiques; enuncia la proposició; agraeix la transacció del 
Grup d’ERC (s’afegeix als punts de l’ordre del dia que s’informi sobre l’estat del projecte d’institut escola 
previst en la mesura de govern «Les Corts, districte educatiu»), i puntualitza que el termini de quinze dies és 
perquè es convoqui la reunió del Consell Escolar i també perquè se celebri. 

 
El conseller Marc Faustino manifesta l’acord del Grup Municipal de la CUP amb la convocatòria del 

consell escolar extraordinari i la seva solidaritat amb l’AMPA de l’escola Ausiàs March, i subratlla que 
l’institut s’hauria de construir a la zona est de les Corts, on no hi ha cap equipament escolar públic. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, demana al Grup Municipal 

Demòcrata, el Grup d’ERC i BC si es poden posar d’acord en el si del Consorci d’Educació per arribar a la 
reunió del Consell Escolar amb part de la feina feta, i posa de manifest que Catalunya es troba a la cua 
d’Europa i dels països desenvolupats pel que fa a inversió en educació: segons la Fundació Jaume Bofill, el 
2015 la inversió de l’Administració catalana en educació va ser del 2,8% del PIB, quan la Llei d’educació de 
Catalunya estableix que s’hauria d’arribar fins al 6% i les mitjanes de la Unió Europea i de l’OECD són del 
5,25% i del 5,6%, respectivament. 

 
Assenyala que la inversió de la Generalitat a Barcelona sempre ha estat molt escassa, excepte en 

els períodes del tripartit, en què es va arribar a invertir el 4,3% del PIB en educació, i remarca que cal fer 
bones previsions respecte del mapa escolar i pensar solucions directes per a la manca de places públiques 
—la demanda d’aquestes creix i no es pot recórrer contínuament als bolets i l’ampliació de ràtios— i el 
suport especial a les escoles d’alta complexitat. 
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Comenta que el seu grup sempre donarà suport a qualsevol ampliació d’informació, motiu pel qual 
vota a favor de la proposició tot i considerar que convocar el Consell quan el curs ha acabat no és gaire 
adient, ja que per als representants de les AMPA i de les escoles pot ser difícil assistir-hi. 

 
El conseller Jordi Castellana assenyala que ERC va portar durant diversos anys la Conselleria 

d’Educació amb la Sra. Marta Cid i el Sr. Josep Bargalló, que torna a ser conseller d’Educació i que segur 
que aplicarà polítiques molt en la línia del que sempre ha defensat ERC. 
 

Manifesta l’acord del seu grup tot i que hi ha la sensació que el Govern facilita informació 
contradictòria i poc clara —per exemple, no ha informat clarament sobre el futur de l’edifici d’Ausiàs March 
(com es gestionarà la fusió, què passarà amb els grups reduïts, etcètera), tot i que ha estat preguntat per la 
qüestió en nombroses ocasions i en diferents espais—, i demana que s’expliqui què s’ha fet per mantenir el 
grup de 12 alumnes a Ausiàs March; en quin punt es troba i com evoluciona el projecte d’Anglesola —Can 
Rosés només té capacitat per a tres anys—, i quin projecte hi ha en relació amb l’institut escola. 

 
La consellera Míriam Casanova expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que considera 

urgent que el Consell Escolar es reuneixi per tractar diferents qüestions, especialment les dades definitives 
de preinscripció i la situació de l’escola Ausiàs March i de la futura escola Anglesola, sobre les quals el seu 
grup ha demostrat una preocupació especial tant a Casa Gran com al Districte. 

 
Acusa de manca de transparència el Govern municipal, que encara no ha donat resposta a les 

al·legacions presentades pel seu grup el 23 de març en el marc del període d’exposició pública referent a la 
constitució d’un dret de superfície a favor de la Generalitat per construir l’escola Anglesola, i recorda que en 
aquestes al·legacions es demanava la documentació justificativa de la defensa de l’interès general del canvi 
d’IES Anglesola a CEIP, així com del tancament progressiu de l’escola Ausiàs March i la ubicació del futur 
institut o centre de formació professional en aquest espai; l’estudi previ que demostra que la futura escola 
Anglesola compleix amb totes les dimensions regulades, i el calendari de les actuacions que cal realitzar per 
poder obrir l’escola en un període de dos anys. 
 

D’altra banda, titlla el Govern d’incoherent per voler prescindir del grup de P3 de l’escola Ausiàs 
March el curs vinent quan hi ha demanda no atesa de places escolars de P3 al conjunt de la ciutat, i recorda 
que al juny la Comissió de Drets Socials va aprovar, amb els vots a favor de tots els grups excepte BC i la 
CUP, que s’hi van abstenir, una proposició del PP que demanava que es garantís la matriculació dels 
12 infants a l’escola Ausiàs March. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, diu: «El voto de Cs va a ser a favor 
de la proposición del Grupo Demócrata. Pero antes de explicar por qué vamos a votar a favor, es que las 
intervenciones anteriores no dejan de sorprenderme. Entonces, si hemos llegado a la situación en la que 
estamos con la escuela pública en el distrito, en Barcelona, con los barracones en toda Cataluña, con la 
falta de inversión, con la falta de un proyecto, hemos pedido cincuenta mil veces que se quiten los 
barracones y se hagan edificios en condiciones, que los niños tengan unas condiciones con aire 
acondicionado, que tengan acceso, es única y exclusivamente responsabilidad de quienes han tenido 
gobierno. Es decir, ERC, que se acaba de colgar la medalla con la Conselleria d’Ensenyament, pues hable 
usted con su conseller de Ensenyament, porque muy bien no lo han estado haciendo. Los gobiernos del 
PSC, los gobiernos de CiU que han tenido responsabilidad, que han tenido tanto en el Ayuntamiento como 
en la Generalitat, me sorprende que estén hablando de esto como si fuera un ente extraño y no formaran 
ustedes parte del problema. 
 

El voto va a ser a favor, como ya he avanzado, y no puede ser de otra manera, porque nosotros 
presentamos hace bastantes semanas varios escritos por registro pidiendo tanto documentación respecto al 
tema Anglesola y el tema Ausiàs March como una batería de preguntas que coinciden algunas —otras no— 
con lo que expresa el Grupo Demócrata en su proposición. Y lo que sí que le pediría al Gobierno es que, 
como esta proposición se va a aprobar y esperamos que se convoque el consell, las preguntas que 
presentó este grupo se incluyan también dentro del orden del día. 
 

Es cierto lo que además comentaba antes la consellera del PP, que se ha creado una problemática 
en Les Corts con el tema de las escuelas y sobre todo con el tema del Ausiàs March. El Ítaca ya lo 
pasamos, han conseguido que todos los grupos de la oposición hiciéramos un pleno extraordinario en el 
que se aprobaron todas las proposiciones que Gobierno las ha metido en un cajón y no las ha sacado 
adelante. Ya sabemos que la Sra. Colau dijo aquello de que “ejecutaré o llevaré a cabo lo que yo vote a 
favor”, que es su concepto de democracia. Pero no nos han explicado ni a nosotros, ni a los padres, ni a las 
AMPA ni a los usuarios qué pasa con el Ausiàs March. Viene una pregunta después que yo espero que me 
contesten. Tienen 12 plazas de Consorcio de P3, tienen 6 preinscripciones, tienen otras familias que como 
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primera opción dijeron otros colegios y como se han quedado sin, en vez de redistribuirlos en el Ausiàs 
March los han mandado a otros colegios que están saturados. Me gustaría que luego nos contestara.» 
 

La consellera Laura Cañadas, del grup municipal del Govern, recorda que els ordres del dia dels 
consells escolars no els decideix el Consell Plenari, sinó la Comissió Permanent del Consell Escolar, 
formada per membres electes del professorat, direccions, el sector de mares i pares de centres públics i 
concertats i entitats del districte, i observa que convocar un consell a meitat d’estiu quan ja ha acabat el curs 
lectiu seria una manca de responsabilitat per part del Govern, ja que es dificultaria la participació de la 
comunitat educativa. 
 

Aclareix que les dades que es van facilitar a la reunió del Consell i a la reunió posterior amb les 
AMPA eren les mateixes, però en el primer cas eren provisionals perquè encara no havien estat aprovades 
pel Consell de Direcció del Consorci d’Educació; recorda que a la reunió del Consell ja es va dir que es 
convocaria una reunió amb les AMPA per tractar el tema de les unitats de referència, i subratlla que en cap 
moment es va actuar d’amagat. 

 
D’altra banda, observa que actualment la Direcció del Consorci és d’ERC i sempre s’ha dit, en 

diversos espais i per part de diferents portaveus del Govern municipal i del Consorci, que on ara hi ha 
l’escola Ausiàs March es farà un institut. 

 
Per acabar, expressa el vot contrari del Govern a la proposició. 
 
El president, senyor Francisco Sierra, comunica que, amb els vots favorables de tots els grups 

excepte del Govern, que hi vota en contra, s’aprova la transacció de la proposició del grup del GMD 
següent: “TRANSACCIÓ: “Que el govern del Districte de les Corts en un període no superior de quinze dies 
(15 dies), convoqui un Consell Escolar extraordinari, i que en l’ordre del dia hi constin pel cap baix els 
següent punts: dades definitives de les preinscripcions per al curs escolar 2018-2019; situació places 
ofertades a l’escola Ausiàs March, calendari d’obres del futur centre educatiu al carrer Anglesola; calendari 
d’habilitació d’un institut en l’actual escola Ausiàs March; l’estat del projecte d’institut escola previst en la 
mesura de govern “Les Corts, Districte educatiu”; dades provisionals d’alumnes residents al Districte 
escolaritzables a P3, 1r de Primària i 1r de Secundaria per al curs escolar 2019-2020” 

 
 

2. Cs: El Consejo Plenario del Distrito de Les Corts, acuerda: 
 
Encargar a los servicios técnicos correspondientes la elaboración de un estudio y el 
consiguiente Plan de actuación para incluir la cubierta del espacio que ocupará el 
supermercado en la zona de Mejía Lequerica / Carlos III, en el proyecto de cubiertas verdes de 
Barcelona. 
 
La creación de una Comisión de Distrito como espacio de encuentro y de toma de decisiones 
sobre el destino de esa cubierta verde, de la que formarán parte los vecinos de la zona 
afectada, los propietarios del supermercado, los grupos municipales y el Gobierno del Distrito. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, diu: «Desde que se conoció la 
noticia sobre el espacio ocupado por Talleres García dentro del patio del interior de la manzana de Mejía 
Lequerica y Carlos III, los vecinos han venido reivindicando recuperar ese espacio que perdieron años atrás 
y tenían esa idea de que tenía que ser dedicado a equipamientos del barrio y/o zona verde cuando 
compraron los pisos hace mucho tiempo. Sr. Colom, es que me está mirando así porque le he dicho mucho 
tiempo atrás, pero… Entonces, los vecinos incluso crearon una plataforma de protesta, han presentado 
quejas, denuncias, han paralizado las obras con motivo, que luego han tenido que volver a solucionar… y 
desde este grupo municipal les hemos pedido de forma reiterada e insistente que intentaran mediar entre 
las partes en conflicto, que son el propietario de los supermercados, el actual propietario de esa zona, y los 
vecinos de la zona, que engloba toda la manzana que da allí. 
 

Que nosotros tengamos conocimiento por las conversaciones que tenemos con los vecinos, esa 
mediación no se ha llevado a cabo y esta propuesta que hacemos ahora no es una propuesta cerrada, es 
una propuesta abierta, es una opción para intentar buscar una solución para ese conflicto que hay entre la 
construcción de ese supermercado y los vecinos. La opción de reconvertir la cubierta del nuevo 
supermercado en una cubierta verde creemos que podría ser una solución pacífica para disminuir el 
impacto que sufrieron con Talleres García y el impacto que van a sufrir también con el supermercado 
Bonpreu. 
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Dentro de la propuesta, hablamos de la creación de una comisión de distrito que precisamente es 
para eso, para que se sienten, para que hablen, para que encuentren un espacio de diálogo, porque lo que 
no podemos tener es un conflicto que se ha generado —no vamos a entrar ahora— tiempo atrás y sin darle 
una solución a esos cientos de vecinos que están en la zona de Carlos III, Mejía Lequerica y travesera de 
les Corts. Entendemos que además es una de las opciones que se pueden estudiar, no estamos pidiendo 
que se haga sí o sí, sino que se estudie y se valore la opción de que pueda ser una de las soluciones y que 
dote también al barrio y al distrito y a ese entorno de un nuevo pulmón verde. Gracias.» 

 
El president dona la paraula al Sr. J. H. abans de donar pas a les intervencions dels grups. 
 
El Sr. Joan Hernández, abans de tot,  assenyala que les associacions, igual que les persones, tenen 

un mecanisme per estar inscrites, i demana el suport de tots els grups en aquest sentit, ja que l’associació 
que representa està registrada a Justícia de la Generalitat però encara no rep les informacions de reunions 
ni tots els beneficis corresponents. 

 
El president respon que entén que, davant la disparitat de criteris, el regidor no tindrà cap 

inconvenient que s’encarregui als serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona o del Districte un informe 
sobre la incidència de la normativa en el dret a la informació i a la protecció de dades tant de les persones 
com de les associacions. 

 
Continua el Sr. J. H. donant les gràcies a tots els partits, concretament a Cs, en aquest cas, per 

incloure temes com aquest a l’ordre del dia, però els demana que, abans de fer-ho, parlin amb les persones 
afectades per intentar trobar un consens, i exposa les conclusions de les converses que ha mantingut tant 
amb els veïns com amb els tècnics: l’edifici a què fa referència la proposició és un edifici disconforme, de 
manera que no se’n pot fer cap modificació de la teulada —seria una accentuació i, per tant, seria il·legal—, 
i els veïns no troben positiu que havent presentat un contenciós hi hagi aquesta discussió. Aclareix que sí 
que estan d’acord que hi hagi diàleg, però nega que aquest hagi existit, malgrat els avisos dels veïns 
respecte de les obres il·legals; posa èmfasi en el fet que acceptar la teulada verda, segons els tècnics, seria 
legalitzar l’edifici disconforme, i insisteix a demanar als grups que es posin en contacte amb les persones 
afectades perquè es pugui parlar sobre les seves queixes al Districte. 

 
El conseller Marc Faustino expressa el vot contrari del Grup Municipal de la CUP, que està d’acord 

amb la segona part de la proposició (l’espai de trobada entre el veïnat, Bonpreu i els grups municipals) però 
no amb l’elaboració d’un estudi i un pla d’actuació que no siguin elaborats pel privat amb diners propis. 

 
El conseller Carlos Hornero comenta que el Grup Municipal del PSC no pot donar suport a la 

proposició tal com està redactada, i planteja una esmena en el sentit que la proposició es limiti a proposar la 
creació d’un grup de treball —no una comissió— i que no faci referència a la coberta verda. 
 

La consellera Sonia Reina entén que, en aquest cas, el redactat de la proposició seria: «La creación 
de un grupo de trabajo como espacio de encuentro y de toma de decisiones en relación con el espacio de 
Mejía Lequerica y Carlos III del que formarán parte los vecinos de la zona afectada, los propietarios del 
supermercado, los grupos municipales y el Gobierno del Distrito». 
 

El conseller Carlos Hornero diu que també caldria suprimir la referència a la presa de decisions, ja 
que un grup de treball no és executiu. 
 

La consellera Sonia Reina respon que únicament acceptaria canviar «comisión de distrito» per 
«grupo de trabajo» i eliminar la referència a la zona verda. 

 
El conseller Carlos Hornero entén que amb aquest redactat s’estaria enganyant el veïnat i les 

persones afectades, ja que el grup de treball no podria prendre decisions atès que no seria un grup 
executiu, motiu pel qual vota en contra de la proposició, que la consellera Sonia Reina diu que finalment 
manté el redactat inicial. 

 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, agraeix la intervenció del Sr. J. H., 

amb qui coincideix que els grups municipals, abans de presentar una proposició, n’han de parlar amb els 
agents implicats per arribar-hi a un acord. Atesa la manca de diàleg en aquest cas, el seu grup vota en 
contra de la proposició, tot i esperar que es generi un espai de diàleg entre tots els agents. D’altra banda, 
observa que l’espai a què fa referència la proposició mai no ha estat un espai verd ni d’equipaments. 
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El conseller Xavier Cañigueral agraeix la intervenció del Sr. J. H., molt clarificadora, i qualifica de 
despropòsit tot el que ha succeït a Mejía Lequerica, amb un govern inactiu i sense cap empatia amb els 
veïns, que alguns han percebut fins i tot com una mostra de menyspreu. 

 
Comenta que el Grup Municipal del PP ha presentat diverses propostes relacionades amb aquest 

problema que han estat aprovades pel Plenari del Districte però el Govern no ha portat a terme; anuncia que 
el seu grup continuarà lluitant fins que l’Ajuntament escolti els veïns, i qualifica de «mesura cosmètica» la 
proposició del Grup Municipal de Cs, que no ofereix cap solució als problemes de fons i que no coincideix 
amb el que demanen els veïns, que no demanen una coberta verda, sinó que no hi hagi un supermercat. 
D’altra banda, afirma que la proposició de Cs contradiu el que va votar aquest grup a la proposició del PP de 
destinar part dels ingressos de l’Espai Barça a l’adquisició de l’espai per dedicar-lo a ús públic, i comunica 
que Cs, que ha demostrat que té problemes per mantenir la coherència als seus posicionaments, no ha 
acceptat una esmena del PP, que fa un any ja va presentar una proposició perquè es creés una taula de 
conciliació amb totes les parts implicades (Cs hi va votar a favor). 

 
Pels motius exposats, el seu grup s’hi absté. 

 
El conseller Matías Ramón saluda tothom, agraeix la intervenció del Sr. J. H.; assenyala que el que 

proposa el Grup Municipal de Cs no coincideix amb el que reclamen els veïns, als quals el Grup Municipal 
Demòcrata ha donat suport en moltes ocasions per reclamar al Govern que tractés de buscar la millor 
solució per a totes les parts involucrades en el projecte, i demana al Govern que faci cas als veïns, que fa 
molt de temps que demanen diàleg. Afegeix que el Plenari ha aprovat proposicions del Grup Municipal 
Demòcrata en què es demanaven processos participatius però després no s’han dut a terme. 
 

Dit això, comenta que si bé les terrasses verdes són un bon projecte per a diferents punts del 
districte, en aquest cas no és el que demanen els veïns i, com ha dit el Sr. J. H., no es podria fer. 

 
Pels motius exposats, el seu grup s’hi absté, i demana al Govern que dialogui amb els veïns i creï 

un procés participatiu també amb l’entitat privada. 
 
El conseller Antoni Coll agraeix la intervenció del Sr. J. H., molt clarificadora, i expressa l’opinió que 

darrere la proposició de Cs hi ha la mala intenció de provocar una discussió que no porta enlloc perquè el 
que es demana és irrealitzable, ja que hauria de ser el privat qui assumís la iniciativa i, a més, és 
absolutament impossible que Ecologia Urbana accepti una proposta com aquesta en un espai disconforme. 
 

A continuació, qualifica de demagògiques algunes de les intervencions, i subratlla que el Govern en 
tot moment ha actuat d’acord amb la norma; la llicència s’ha revisat de manera escrupolosa —l’acte reglat 
de la concessió de la llicència ha estat absolutament modèlic—, i totes les al·legacions dels veïns, que han 
exercit una forta pressió, han estat contestades i, algunes, les han considerades. 

 
Anima els veïns a continuar fent el que fan; els diu que haurien d’haver presentat el contenciós 

abans —observa que és el jutge qui ha de resoldre el que correspongui—, i remarca que el Govern fa 
seguiment de totes les obres que es fan al districte i atén qualsevol demanda dels veïns respecte a les 
obres i al seu funcionament, de manera que això és el que continuarà fent en el cas de Mejía Lequerica. El 
seu vot, per tot això, és en contra de la proposició. 

 
La consellera Sonia Reina agraeix la intervenció del Sr. J. H. i diu: «Entiendo que pueda haber 

habido algún tipo de confusión, porque yo sí he hablado con alguien que representa a la plataforma de los 
vecinos afectados de Mejía Lequerica. De hecho, nos había remitido correos en el sentido de la proposición 
que se presenta y que, además, se le explicó la misma antes de presentarla en el Distrito. Pero no hay 
ningún problema, o sea, la única intención, porque no tiene ningún tipo de mala fe, Sr. Coll, es intentar 
buscar un espacio de diálogo, porque llevan desde hace un año aproximadamente o quizás más en el que 
los vecinos de la zona están preocupados por este tema. Fíjese que no le he dicho nada del tema de la 
licencia. Entiendo que la licencia está concedida, entiendo que hay un momento determinado en el que la 
licencia está concedida, el supermercado se abrirá, y no hay opción de hacer otra vía que intentar regular 
ese espacio en el espacio de las cubiertas, que era lo único que quedaba. Cosa distinta —y por eso se 
pedía que se hiciera un informe técnico— era que se pudiera hacer o no. Era simplemente una propuesta 
de estudio, que creo que no se ha entendido y creo que algunos han utilizado —no voy a comentar más 
allá— para hacer un poco de chiste y de gracia. Entonces lo dejo aquí y gracias a todos por los votos.» 

 
El president comunica que es rebutja amb el vot favorable del grup proposant, l’abstenció del PP i el 

Grup Municipal Demòcrata i el vot contrari de la resta de grups la proposició del grup municipal de Cs 
següent: “El Consejo Plenario del Distrito de Les Corts, acuerda: Encargar a los servicios técnicos 
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correspondientes la elaboración de un estudio y el consiguiente Plan de actuación para incluir la cubierta del 
espacio que ocupará el supermercado en la zona de Mejía Lequerica / Carlos III, en el proyecto de cubiertas 
verdes de Barcelona. La creación de una Comisión de Distrito como espacio de encuentro y de toma de 
decisiones sobre el destino de esa cubierta verde, de la que formarán parte los vecinos de la zona afectada, 
los propietarios del supermercado, los grupos municipales y el Gobierno del Distrito”. 

 
 

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

Instar al Govern del Districte a assolir un compromís polític amb el nou govern de la Generalitat 
per iniciar la construcció de la residència per a gent gran prevista al PERI Bacardí abans de 
finalitzar aquest mandat municipal. 

 
La consellera Míriam Casanova exposa que actualment a Barcelona hi ha aproximadament 

6.000 persones en llista d’espera per a una plaça pública de residència per a gent gran, amb un temps 
d’espera de cinc anys, una greu problemàtica que afecta molt especialment el districte de les Corts, un dels 
més envellits de la ciutat, i assenyala que, malgrat que les necessitats de la gent gran més vulnerable 
s’intensifiquen, el Govern del Districte no és capaç d’assolir un acord amb el Govern de la Generalitat per 
iniciar la construcció de la residència i centre de dia per a gent gran que preveu el PERI Bacardí, un 
equipament social que hauria d’estar funcionant des del setembre de 2009, segons el que es va estipular al 
conveni d’equipaments socials signat entre la Generalitat i l’Ajuntament el 2005. 

 
Subratlla que és la Generalitat l’administració competent en la construcció i el funcionament de les 

residències públiques per a la gent gran, motiu pel qual ja fa temps que l’Ajuntament li va cedir el terreny i 
es va elaborar el projecte, però la Generalitat, que, a més, els darrers anys s’ha dedicat més al procés 
independentista que a resoldre els problemes dels catalans i les catalanes, sistemàticament incompleix 
l’obligació i el compromís de construir aquesta residència. Per això, el Grup Municipal del PP, al març de 
2016 va demanar al Govern del Districte que, en el cas que la Generalitat continués incomplint la seva 
obligació, fos l’Ajuntament qui construís la residència i centre de dia del PERI Bacardí en nom de la 
Generalitat, amb el corresponent reconeixement de deute per part de l’administració autonòmica, tal com es 
va fer amb la residència Alchemika a Sant Martí. El Govern del Districte, però, va rebutjar aquesta iniciativa, 
per la qual cosa el seu grup li torna a demanar que assoleixi un compromís amb el Govern de la Generalitat 
per començar la construcció de la residència per a gent gran prevista al PERI Bacardí abans que finalitzi el 
mandat (juliol del 2019). 

 
El regidor del Districte, Agustí Colom, abans de donar pas als grups municipals, dona la paraula a la 

persona del públic que ha demanat intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. J. H. subratlla que cal parlar més de les persones grans, que tenen una problemàtica molt 

greu, i, sobretot, a part de parlar de noves residències, millorar-ne les existents. En aquest sentit, indica que 
l’aprovació en la legislatura anterior amb el Sr. Hornero de la Comissió Sociosanitària va fer que milloressin 
els serveis de la residència Montnegre, l’única que hi ha al Districte, i lamenta que s’hagi perdut tota la feina 
que es va fer en el si d’aquesta comissió, que en aquesta legislatura primer no es va convocar i, quan 
finalment es va convocar, no s’hi van convidar alguns dels membres, que, a més, n’eren part implicada. 
Demana al Govern sensibilitat amb les denúncies que es van fer relacionades amb Montnegre, que faciliti 
que la Comissió Sociosanitària funcioni com ha de funcionar (amb les actes de les sessions, etc.), i que 
ajudi en les denúncies —agraeix la intensa intervenció i ajut del Sr. Sais i del Sr. Hornero—, ja que no és el 
mateix que una denúncia la posi una persona o que la posi el Districte. 

 
El conseller Marc Faustino expressa el vot contrari del Grup Municipal de la CUP, que està a favor 

de la residència Benavent, però no vol aprovar propostes irrealitzables. En aquest cas, entén que la 
Generalitat donaria la mateixa resposta que ha donat en altres ocasions, ja que la constitució del Govern de 
la Generalitat no ha canviat la situació econòmica, amb una intervenció des de Madrid que no permet 
abordar totes les necessitats d’equipaments sociosanitaris. 

 
El conseller Carlos Hornero expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC, que en el mandat 

anterior va descobrir que les residències per a la gent gran són equipaments molt allunyats del territori 
malgrat que afecten directament la ciutadania més propera i haurien de ser agents propis i no ocults, i 
subratlla que aquestes residències haurien de ser una prioritat màxima de la Generalitat, però actualment 
els concursos no donen importància a la qualitat, sinó que es basen únicament en criteris econòmics, amb 
la qual cosa es perjudica el servei que s’ofereix. 
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D’altra banda, observa que si bé tots els grups estan a favor de la residència prevista al PERI 
Bacardí, en el moment de decidir els pressupostos i destinar-hi una partida pressupostària, alguns grups no 
hi donen suport i això impedeix que existeixi aquesta residència. Per això, insta el Govern del Districte a 
continuar-hi insistint, sobretot ara amb el nou Govern, i subratlla que cal aprofitar la reunió que tindrà lloc la 
setmana vinent entre el president de la Generalitat i el del Govern espanyol, una reunió molt important, per 
acordar mesures que generin millores econòmiques de l’Estat a la Generalitat. Entén que cal que hi hagi un 
diàleg obert i honest que no es limiti únicament a un tema i que doni lloc a mesures que permetin millorar 
nombroses qüestions. 

 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, lamenta que el grup proposant es 

negués a intentar acordar una transacció amb el seu grup, que pretenia que la proposició no se centrés 
exclusivament en una residència, atès que, tal com indiquen els tècnics, en l’atenció a la gent gran caldria 
prioritzar l’atenció domiciliària. Concreta que l’esmena proposava que es prioritzés la residència de Bacardí i 
l’atenció domiciliària com a element d’atenció a les persones amb una qualitat òptima, així com que 
s’avancés en la concertació de places per incorporar-les al sistema públic encara que fossin gestionades 
per un privat, com passarà en el cas de la residència dels carrers Remei i Galileu si finalment tira endavant. 
Entén que si el Grup del PP no ha acceptat aquesta transacció és perquè vol centrar el debat únicament en 
el fet que la Generalitat no ha fet una cosa, en lloc de centrar-lo a aconseguir les millors polítiques pel que fa 
a la gestió i els resultats. 

 
D’altra banda, observa que en els onze mesos que queden de mandat i tenint en compte els 

terminis que marca la Llei de contractació del sector públic, potser no es podrien començar les obres abans 
que finalitzés el mandat, com demana la proposició. 
 

A continuació, subratlla que el pressupost del 2017 de la Generalitat va ser el més social de la 
història i, entre altres actuacions, la Generalitat va retirar i canviar la gestió de cinc residències de la ciutat 
perquè aquesta no era correcta i es va detectar un error amb conseqüències molt lamentables per a les 
persones grans usuàries, i diu al PP que potser l’atenció a les persones grans es podria millorar amb els 
60.000 milions d’euros que aquest partit va regalar als bancs, els 4.000 milions d’euros de les autopistes, els 
1.755 milions de Florentino Pérez per al Castor o tots els diners de la seva caixa B. 
 

En darrer lloc, expressa l’abstenció del seu grup i demana a la Sra. Casanova que retiri els insults 
que ha proferit contra ell. 
 

La consellera Sonia Reina expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, que entén que és 
imprescindible que, com a mínim, es doti de pressupost la construcció de la residència del PERI Bacardí i es 
comencin les obres, i recorda al Sr. Castellana que en la legislatura passada la consellera Dolors Bassa va 
dir que no destinarien ni un euro a totxo de residència i va dir als alcaldes que si volien buscar ells el 
finançament, ho fessin. 

 
Subratlla que el Grup d’ERC no hauria de parlar de residències al Districte, ja que en lloc de destinar 

diners a això, els gasta en el procés o en entitats afins del director general de la DGAIA (98 milions), i 
remarca que en els anys que fa que governen haurien pogut construir la residència Benavent, que fa molts 
anys que s’espera. 

 
El conseller Èric Manzano expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata, que no veu 

recorregut a la proposició. 
 
El Sr. Agustí Colom diu a la Sra. Casanova que el contingut de la seva intervenció no ha coincidit 

exactament amb el text de la proposició, ja que ha parlat del fet que l’Ajuntament assumeixi la construcció 
de la residència a compte de la Generalitat, i indica que si el text que se sotmet a votació és el que hi ha 
escrit, el seu grup hi votarà a favor. 

 
Subratlla que des que va prendre possessió del càrrec de regidor del districte, el seu grup ha 

treballat per aconseguir que la Generalitat iniciï les obres de la residència. Concreta que ell personalment en 
va parlar amb la consellera Bassa, que va acceptar reunir-se amb ell per aprofundir en aquesta qüestió, 
però aquesta reunió no es va poder materialitzar perquè les circumstàncies ho van impedir; el seu grup al 
Parlament va presentar una esmena al pressupost en el mateix sentit, però l’esmena no va rebre el suport 
suficient dels grups —pregunta a la Sra. Casanova quantes iniciatives ha presentat el seu grup al Parlament 
relacionades amb aquesta qüestió—, i el 19 de juny es va enviar una carta al nou conseller en què ell 
personalment li explicava la situació de la residència i insistia en la necessitat d’avançar en una residència la 
construcció de la qual el 2010 ja estava a punt d’iniciar-se i de la qual hi ha diversos projectes. 
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Assegura que el seu grup continuarà treballant amb la Generalitat amb el mateix objectiu, i insta la 
resta de grups —entén que la proposició rebrà prou suport— a presentar les esmenes corresponents als 
propers pressupostos perquè la residència esdevingui una realitat. 
 

Per acabar, diu al Sr. J. H. que, segons la informació de què disposa, no s’ha exclòs ningú de la 
Comissió Sociosanitària i s’hi estan convocant les mateixes entitats que fins ara, de manera que 
comprovarà què ha passat perquè no n’hagi rebut la convocatòria. Afegeix que actualment la residència de 
Montnegre participa activament tant en els horts de Colònia Castells com en el procés participatiu, i 
manifesta l’acord amb l’afirmació que no només calen més residències, sinó també més dedicació a la gent 
gran —afirma que el Districte treballa perquè la realitat d’aquestes persones sigui la millor possible. 

 
La consellera Míriam Casanova agraeix les paraules del Sr. J. H., a qui dona les gràcies per parlar 

de la residència Bacardí i, sobretot, per tenir sempre present la residència de les Corts, que ha patit molts 
problemes i requereix molta atenció. 
 

Diu al Sr. Castellana que si el Grup del PP no va acceptar la seva transacció és perquè aquesta no 
complementava la proposició, sinó que proposava suprimir-ne l’essència, el compromís de començar la 
residència Benavent aquest mandat municipal, i afegeix que no entén que algú es mostri a favor de fer 
polítiques orientades a cobrir les necessitats de la gent més vulnerable, com són les persones grans que no 
tenen autonomia per viure a casa, i no doni suport a la proposició. Considera que abstenir-s’hi o votar-hi en 
contra és voler tapar vergonyes: els grups de la CUP, ERC i el Grup Municipal Demòcrata no hi han votat a 
favor perquè governen a la Generalitat o hi són socis de govern i estan actuant d’esquena a la ciutadania. 

 
Insisteix que no hi ha argument possible que justifiqui l’endarreriment de la construcció d’aquest 

equipament social a favor d’un col·lectiu tan vulnerable que fa deu anys que l’espera i, per tant, no hi ha 
argument que justifiqui que no es voti a favor de la proposició. Per això, celebra la voluntat del Govern 
municipal de continuar treballant per arribar a un acord amb el Govern de la Generalitat, i comenta que si 
aquest acord s’assoleix abans d’acabar el mandat, no tornarà a dir que aquest ha estat un mandat perdut 
per a les Corts. 

 
El president indica que, amb el vot favorable de tots els grups excepte l’abstenció del Grup 

Municipal Demòcrata i ERC, i el vot contrari de la CUP s’aprova la proposició del grup del PP següent: “El 
Consell de Districte de Les Corts acorda: Instar al Govern del Districte a assolir un compromís polític amb el 
nou govern de la Generalitat per iniciar la construcció de la residència per a gent gran prevista al PERI 
Bacardí abans de finalitzar aquest mandat municipal”. 

 
4. ERC: El Districte de Les Corts insta al Govern del Districte a impulsar en els òrgans 
pertinents el canvi de nom de la Plaça de la Reina Maria Cristina pel nom de Plaça Carme 
Claramunt. 
 
TRANSACCIÓ: “El Districte de Les Corts insta al Govern del Districte a impulsar en els òrgans 
pertinents el debat sobre la idoneïtat del canvi de nom de la Plaça de la Reina Maria Cristina 
pel nom de Plaça Carme Claramunt”. 

 
El conseller Jordi Castellana demana que en el debat d’aquesta proposició no hi hagi insults, 

comentaris irònics ni interrupcions i, tot seguit, llegeix l’inici de la carta que Carme Claramunt va escriure a la 
seva tieta Angelina moments abans de ser executada al Camp de la Bota la matinada del 23 d’abril del 
1939: «Estimada tieta, Ha venido el juez y ha decretado la pena de muerte y me ha dicho que así lo había 
decretado el Generalísimo, esta mañana a las cinco me van a fusilar. Tú sabes que matan a una inocente». 
A continuació, n’exposa una breu biografia: «Carme Claramunt va néixer a Roda de Barà el 1911 i va ser 
afusellada amb 28 anys al Camp de la Bota. El seu delicte va ser haver militat a ERC i Estat Català. La 
denúncia de la Falange deia: “individua peligrosísima, gran propagandística de las ideas rojo-separatistas, 
militante de la ERC y de Estat Català, autora de infinidad de denuncias a personas de derecha, en su casa 
se celebraban reuniones de hombres y de mujeres. También poseía armas, persona peligrosísima y nefasta 
para el glorioso movimiento nacional”. Carme Claramunt va ser la primera de les onze dones que van ser 
afusellades al Camp de la Bota, de les milers de dones que va haver-hi a la presó de dones de les Corts, 
juntament, moltes d’elles, amb els seus infants». 

 
Posa de manifest que a la presó de dones de les Corts també van ser objecte de represàlies altres 

preses polítiques com Enriqueta Gallinat, Maria Salvo, Tomasa Cuevas i un immens etcètera, de manera 
que l’homenatge a Carme Claramunt no només homenatjaria la seva persona, sinó totes les dones que van 
ser castigades pel règim franquista a tot l’Estat (totes les rojas, separatistas, francmasónicas, etcètera), i 
explica que es proposa posar el nom de Carme Claramunt a l’actual plaça de la Reina Maria Cristina, en 
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primer lloc, per posar en valor la memòria republicana democràtica que va lluitar fins a les últimes 
conseqüències per defensar la Segona República davant del feixisme i l’augment del feixisme a tot Europa 
els anys trenta, que va cristal·litzar en la Segona Guerra Mundial, el règim nazi a Alemanya, el règim feixista 
a Itàlia, etcètera, i, en segon lloc, per posar en valor tota la tasca de tots els agents, tant del teixit associatiu 
com del Districte, que durant anys han participat en la recuperació de la memòria en diferents àmbits (Taula 
de Dones, projecte del concurs internacional del monument en dedicació a la presó de les dones, etcètera). 
 

D’altra banda, observa que la centralitat de la plaça Reina Maria Cristina —és un lloc conegut i 
transcendent per al districte i per a la ciutat— fa que sigui un lloc adient per a aquest homenatge. A més, el 
nom està duplicat (hi ha l’avinguda entre la plaça Espanya i Montjuïc amb el mateix nom), és un nom que va 
ser reinstaurat setmanes després de l’entrada de l’exèrcit franquista a Barcelona, que va entrar per la 
Diagonal, i és un espai sense veïns, de manera que no hi ha persones que patirien les conseqüències 
(costos, tràmits, etc.) del canvi de nom. 
 

En darrer lloc, subratlla que per evitar repetir errors amb conseqüències fatals cal recordar el passat, 
i demana el suport a la proposició, que ha estat parlada amb agents relacionats, com ara la Taula de Dones 
—saluda les persones membres de la Taula presents a la sala— i persones expertes en onomàstica. 

 
El conseller Marc Faustino expressa el vot favorable del Grup Municipal de la CUP, que entén que 

amb el canvi de nom proposat es recuperaria el nom d’una de les preses de la presó de dones de les Corts, 
una dona republicana, treballadora, democràtica i compromesa que va ser assassinada pel feixisme 
espanyol al Camp de la Bota. D’altra banda, considera que amb la proposició es donaria visibilitat a l’espai 
públic a la memòria del que va ser la presó de dones de les Corts, testimoni d’un capítol de la història que 
no es pot repetir. 

 
El conseller Carlos Hornero expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC; agraeix tant la 

proposició com la transacció que s’hi ha incorporat, i observa que Carme Claramunt, la primera dona 
afusellada al Camp de la Bota, és un dels personatges ocults de la història, les famílies dels quals no han 
vist una reparació adequada de la memòria durant la democràcia. 

 
Considera que un espai adient per portar el nom de Carme Claramunt seria l’encreuament entre els 

carrers Europa i Joan Güell, davant del futur monument a la presó de dones, però també trobaria encertat 
que es donés aquest nom a la plaça Maria Cristina, una plaça molt central que, a més, comparteix nom amb 
un altre espai de la ciutat. 

 
Per acabar, subratlla que el més important és retre homenatge a Carme Claramunt i a totes les 

dones que van patir el mateix que ella. 
 
El conseller Xavier Cañigueral assenyala que el Grup Municipal del PP, que no es pronunciarà 

sobre els motius per atorgar el nom de Carme Claramunt a un carrer de la ciutat, qüestiona l’indret escollit 
per portar aquest nom, així com l’objectiu polític que hi ha darrere d’aquesta elecció. Subratlla que no és 
casual que l’espai seleccionat tingui el nom d’una monarca espanyola, ja que el Grup d’ERC fa molt de 
temps que vol eliminar del nomenclàtor de la ciutat qualsevol referència a Espanya i no li importa que 
darrere d’aquest canvi que demana no hi hagi cap demanda veïnal ni cap procés participatiu, com tampoc li 
importa el moment de divisió que es viu a Catalunya i el fet que proposicions com aquesta no ajudin a cosir 
la societat ni a recuperar la unitat. Remarca que l’únic que li importa és que d’aquí a un any hi haurà 
eleccions municipals i ha de tenir contents la seva base i el seu votant més radical. Com que el seu grup no 
vol participar en aquesta deriva, vota en contra de la proposició, que, fins i tot amb la transacció, inclou la 
plaça Maria Cristina i no altres espais que podrien ser adients, com ara l’esmentat pel Sr. Hornero. 
 

La consellera Sonia Reina anuncia el vot contrari del Grup Municipal de Cs i diu: «Y vaya por 
delante que este grupo municipal no tiene ningún inconveniente en debatir sobre en qué espacio o calle se 
le rinde homenaje a Carme Claramunt y en relación con la prisión de mujeres aquí en el distrito de Les 
Corts, dado que fue la primera prisionera en la época franquista en la presó de dones de Les Corts. 
 

Carme Claramunt es un ejemplo de las terribles consecuencias de una dictadura. De las terribles 
consecuencias de la delación promovida para señalar a alguien porque piensa diferente o simplemente para 
usarla como un arma de venganza, que es como llegó ella a la prisión. Fue detenida y llegó a la prisión de 
Les Corts. Consideramos que —igual como lo han comentado el Sr. Hornero y el Sr. Cañigueral— la 
ubicación se puede debatir, se puede valorar, si puede ser en el espacio donde estaba la presó de dones, 
en la calle Europa con Joan Güell. O yo les voy a ofrecer otro, por ejemplo, y es substituir el nombre de la 
calle Sabino Arana de Les Corts por el de Carme Claramunt. Y eliminamos… Sr. Faustino, si me deja 
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acabar, ¿qué pasión tiene usted por Sabino Arana que cada vez que lo nombro se pone usted como un 
basilisco? 
 

Bueno, si me deja usted... Lo hemos propuesto en diferentes ocasiones, que se incluya en el 
nomenclátor y eliminamos así un esclavista, un racista, un xenófobo, un machista, un convencido de la 
superioridad de la raza, un supremacista, en definitiva, y lo quitamos del distrito de Les Corts, que nos 
tendría que dar vergüenza tener una calle con el nombre de Sabino Arana. 
 

Y lo que debería ser un homenaje a una mujer en prisión fusilada por la dictadura franquista, una de 
las épocas más negras de la historia de España, ERC tiene la habilidad de convertirlo en algo que no va a 
tener el consenso del Plenario solo porque utiliza a una víctima para unos fines partidistas. Porque lo 
importante de su proposición —porque el Sr. Hornero le ha hecho una enmienda— no es Carme Claramunt, 
lo importante es eliminar la plaza de la Reina María Cristina, que murió en 1929. 1929. 29. Franco no 
estaba, no es una época franquista, no viene de la época franquista, que tienen ustedes obsesión. No 
podemos borrar toda la historia de España que no les guste. No la podemos borrar, es también memoria 
histórica. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra. Gracias.» 

 
El conseller Cristian Sais dona les gràcies a ERC per haver acceptat la transacció del seu grup i 

subratlla que la figura de Carme Claramunt és indiscutible i, tanmateix, s’està parlant d’obrir un debat sobre 
la idoneïtat d’aquest nom. 

 
Comenta que en qüestions de nomenclàtor hi ha una superproducció al districte i a la ciutat per 

recuperar la memòria històrica, i assenyala que ha de ser la Ponència de Nomenclàtor qui finalment prengui 
les decisions. Afegeix que no és avantatgista parlar d’un personatge com Carme Claramunt, atesa la seva 
vinculació al districte i a la presó de dones, de manera que és important cercar sempre el debat i el consens. 

 
Per acabar, assenyala que en aquesta via no hi ha veïns i, per tant, el seu grup no pot fer una altra 

cosa que agrair la proposició i donar-hi suport. 
 
El conseller Antoni Coll expressa el vot favorable del Grup de BC, que subscriu l’argumentació del 

conseller Jordi Castellana i com a Govern demanarà el començament del procés per part de la Ponència del 
Nomenclàtor, sobretot amb la voluntat política de dignificar la memòria de Carme Claramunt i de totes les 
dones que van estar preses a la presó de dones de les Corts, que són qui han donat dignitat al present. 

 
El conseller Jordi Castellana agraeix els vots favorables i les intervencions, així com la proposta de 

transacció del Grup Municipal Demòcrata, que obre una mica més el debat i reflecteix millor la intenció 
original de la presentació de la proposició, que vol portar el debat als òrgans pertinents, i insisteix que la 
plaça de la Reina Maria Cristina és un lloc central amb un nom duplicat. 

 
El president indica que s’aprova amb els vots favorables de tots els grups excepte els vots contraris 

del PP i de Cs la proposició del grup d’ERC  amb la següent transacció: “TRANSACCIÓ: “El Districte de Les 
Corts insta al Govern del Districte a impulsar en els òrgans pertinents el debat sobre la idoneïtat del canvi de 
nom de la Plaça de la Reina Maria Cristina pel nom de Plaça Carme Claramunt”. 
 

5. PSC: El Consell Municipal del Districte de Les Corts acorda: 
• Habilitar, com a solució transitòria i fins que es trobi una localització definitiva, el Casal de 

la Gent Gran de Sant Ramon com a espai per acollir i prestar el servei d’Àpats en 
Companyia. Garantir que aquesta activitat es desenvolupi de manera continuada durant 
els mesos d’estiu i que es consolidi de cara a cobrir la demanda existent durant la resta de 
l’any. 

• Que el Casal de la Gent Gran de Sant Ramon romangui obert durant tots els dies d’estiu 
per tal de ser un nucli d’acollida i de dinamització per a les persones grans del barri de 
Sant Ramon i Maternitat i que aquesta obertura es mantingui de forma continuada per a 
tots els dies de l’any, inclosos els diumenges i festius. 

 
El conseller Carlos Hornero comenta que el seu grup fa temps que posa de manifest la necessitat 

d’oferir el servei d’«Àpats en companyia» a la zona de Sant Ramon, i recorda que a la sessió del 6 de març 
del Consell el Govern es va comprometre a tancar el local situat al carrer Cardenal Reig i a solucionar el 
problema. 

 
Subratlla que, amb una llista d’espera del 30% que va en augment i al voltant de 30 persones que 

reben els àpats a domicili a Sant Ramon, el Govern ha d’actuar per assegurar que la gent gran fa almenys 
un àpat equilibrat al dia. Observa que amb els àpats a domicili no hi ha constància de si el menjar s’ha 
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consumit o no, i que l’ús d’un espai compartit incrementa les relacions d’amistat entre les persones usuàries 
del menjador i en fomenta la solidaritat i els vincles, de manera que es generen relacions d’ajuda mútua i 
s’amplien les xarxes de suport social. 

 
Afegeix que aquesta opció facilita el control social per part dels professionals de les persones que 

assisteixen al menjador, i la ubicació del servei al casal de gent gran afavoriria que els usuaris utilitzessin el 
mateix centre abans i després del temps dedicat a l’àpat. 

 
En darrer lloc, remarca que aspectes relacionats amb la salut, l’alimentació, la cura personal i 

l’existència d’una xarxa familiar i social fan del centre un espai privilegiat per dur a terme una feina de 
prevenció que potenciï l’autonomia personal de les persones grans i n’endarrereixi l’ingrés en un centre 
assistencial, i posa èmfasi en el fet que el districte ha de tenir, especialment a l’estiu, un espai climatitzat. 

 
El conseller Marc Faustino expressa el vot favorable del Grup Municipal de la CUP, que entén que 

l’obertura dels casals de la gent gran a l’estiu és una decisió que cal analitzar en funció de la necessitat dels 
usuaris i les usuàries, així com de l’estudi econòmic per portar-la a terme, i, en el cas d’«Àpats en 
companyia», cal analitzar si l’espai del casal reuneix les característiques per al servei i si hi ha les persones 
necessàries per desdoblar l’actual espai del carrer Fígols. 

 
El conseller Jordi Castellana posa de manifest que al llarg del mandat el Grup Municipal d’ERC ha 

presentat diverses iniciatives referents a gent gran, entre altres, una proposició al desembre del 2016 que 
demanava l’elaboració d’un pla de promoció i atenció a la gent gran del districte —algun grup va intentar 
ridiculitzar la proposta dient que era massa genèrica, no aportava res i no conduïa enlloc—, un pla que 
podria incloure la proposició que presenta avui el Grup del PSC. Assenyala que els grups han de presentar 
propostes a favor dels veïns i les veïnes de les Corts i, si escau, establir-les dins d’un marc general, i 
expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la proposició reforça totes les que han anat fent tots 
els grups per donar suport a la gent gran de les Corts, un dels districtes més envellits de la ciutat. 

 
La consellera Míriam Casanova expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, convençut de 

la importància del servei d’«Àpats en companyia», sobretot des del punt de vista de la salut de la gent gran 
que està sola però que encara té prou autonomia, i conscient de la necessitat d’apropar el servei a la gent 
gran de Sant Ramon, que actualment s’hauria de desplaçar fins al carrer Fígols per rebre’l. Entén que 
l’habilitació del servei al barri donaria lloc a un increment de la demanda (de persones que actualment no 
sol·liciten el servei per la llunyania) i que la inversió que caldria fer per oferir aquest servei tan important per 
a la gent gran seria mínima. 
 

Diu al Sr. Hornero, però, que el Grup del PSC al març del 2016, estant a l’oposició, va demanar al 
Govern que habilités un espai adient al barri de Sant Ramon per oferir serveis d’«Àpats en companyia», 
però no va fer res per avançar en aquest sentit durant el temps en què va governar després, del maig de 
2016 al novembre de 2017. 

 
La consellera Sonia Reina expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs i explica: «Es 

evidente que es una medida necesaria y sobre todo con la gent gran, que es una de las partes más 
sensibles de la sociedad junto con los menores y debemos cuidarla y debemos dotarla de esos espacios en 
los que se vean asistidos desde la Administración y tenemos la obligación de darles esa asistencia, igual 
que ellos nos la dieron a nosotros. Son nuestros abuelos, han sido la gente que ha levantado nuestra 
sociedad y, por lo tanto, les debemos absolutamente todo lo que ellos necesiten. Por lo tanto, ya lo han 
explicado los compañeros anteriormente, y repito que nuestro voto es a favor.» 

 
El conseller Èric Manzano manifesta el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, que entén que 

el servei d’«Àpats en companyia», que des de la seva posada en marxa com a iniciativa consistorial en el 
darrer mandat ofereix plats a persones en risc d’exclusió social, és un servei social que funciona 
correctament, com demostra el fet que cada any s’hi serveixin més àpats atès l’augment de persones 
usuàries. 

 
A continuació, assenyala que l’objectiu principal del servei, que dona un gran impuls social al 

districte, és que les persones grans tinguin un envelliment actiu i saludable, així com fer del centre un espai 
on es faciliti una alimentació adequada i on s’estableixin vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat, i 
subratlla que cal vetllar perquè el servei continuï funcionant correctament i per garantir que l’oferta cobreixi 
la demanda, que s’allarga durant tot l’any i que, segons les previsions d’esperança de vida i envelliment, 
continuarà creixent. 
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La consellera Laura Cañadas comenta que durant les darreres setmanes el Govern s’ha anat 
reunint amb Serveis Socials del districte i s’està avaluant la idoneïtat de l’espai del casal de gent gran de 
Sant Ramon per realitzar-hi els àpats i, d’altra banda, s’està analitzant la necessitat d’obrir tots els dies de 
l’any, cosa que el plec de condicions actual de l’espai no preveu, que requeriria una inversió important i la 
qual mai no s’havia demanat —és el primer cop que es demana que s’obri durant tot l’any un equipament 
com aquest— ni per part dels usuaris ni per part dels concessionaris. 

 
Aclareix que el Govern pot compartir la proposta, però cal analitzar-la bé i disposar dels estudis que 

determinin si és factible. Per això, el Govern s’hi absté, però amb la voluntat de treballar-hi. 
 
El conseller Carlos Hornero agraeix els vots favorables i l’abstenció del Govern, a qui demana que 

doni prioritat a la part de la proposició referida al servei d’«Àpats en companyia», que caldria implementar 
de manera immediata. 

 
D’altra banda, diu a la Sra. Casanova que tant l’escola bressol de Danubi com la implementació del 

servei d’«Àpats en companyia» a Sant Ramon es duran a terme, cosa que demostra que estar al govern 
serveix per a alguna cosa. 

 
El president indica que s’aprova amb els vots favorables de tots els grups excepte l’abstenció del 

Govern la proposició del grup del PSC següent: “El Consell Municipal del Districte de Les Corts acorda: 
Habilitar, com a solució transitòria i fins que es trobi una localització definitiva, el Casal de la Gent Gran de 
Sant Ramon com a espai per acollir i prestar el servei d’Àpats en Companyia. Garantir que aquesta activitat 
es desenvolupi de manera continuada durant els mesos d’estiu i que es consolidi de cara a cobrir la 
demanda existent durant la resta de l’any. Que el Casal de la Gent Gran de Sant Ramon romangui obert 
durant tots els dies d’estiu per tal de ser un nucli d’acollida i de dinamització per a les persones grans del 
barri de Sant Ramon i Maternitat i que aquesta obertura es mantingui de forma continuada per a tots els 
dies de l’any, inclosos els diumenges i festius”. 

 
 
6. CUP: El Plenari del Consell Municipal de les Corts acorda les següents propostes per 
fomentar un entorn segur als espais municipals del Districte per a les persones transgènere: 
• Fer un canvi de la totalitat de les retolacions dels lavabos de les dependències municipals 

del Districte (Oficina d’Atenció Ciutadana, Centres Cívics, Centres Esportius Municipals, 
Ludoteca, Casals de Joves, Casals de la Gent Gran, etc) per un d’inclusiu, on no hi hagi 
discriminació de gènere per poder accedir-hi. Un lavabo per tothom, tinguis el gènere que 
tinguis o tinguis la mobilitat que tinguis. 

• Tenir en compte, davant de la construcció, que qualsevol edifici municipal, la retolació 
inclusiva d’aquest i la no construcció de lavabos discriminatoris, no existeixin els urinaris 
de peu. 

• Crear un espai segur per a persones transgènere als vestuaris dels equipaments esportius 
municipals del Districte. 

 

TRANSACCIÓ: El Plenari del Consell Municipal de les Corts acorda les següents propostes per 
fomentar un entorn segur als espais municipals del Districte per a les persones transgènere: 

 
• Que els equips tècnics elaborin els criteris de retolació i disposició d’espais dels equipaments 

municipals en matèria d’igualtat i inclusió i, que aquests siguin tinguts en compte, davant 
qualsevol rehabilitació o nova construcció d’edifici municipal per a garantir les necessitats i 
seguretat de la diversitat dels seus usuaris, especialment pel que fa als banys. 

• Que aquests criteris s’apliquin a totes les retolacions necessàries per a garantir un ús inclusiu 
dels banys de la seu del Districte i fer que siguin així, aptes per a les diverses necessitats dels 
seus usuaris.. 

• Crear un espai transgènere segur en tots aquells equipaments municipals del districte que 
disposin de vestuaris. 
 
 

El conseller Marc Faustino demana disculpes a la resta de grups municipals per haver lliurat en 
paper la proposició amb el redactat inicial en lloc de la proposició transaccionada, que inclou també una 
transacció de viva veu del Grup Municipal d’ERC que consisteix a suprimir la paraula «transgènere» de 
l’últim punt.  
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Recorda que el 28 de juny va ser el Dia Internacional per l’Alliberament LGTBI; assenyala que 
l’objectiu de la proposició és aconseguir un canvi pràctic en les realitats quotidianes del col·lectiu, i comenta 
que el Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021, en el qual ha participat el Consell de la Joventut de 
Barcelona, espai de participació juvenil de referència a la ciutat, inclou com a mesures «promoure la 
instal·lació de lavabos mixtos evitant el binarisme, homologar els serveis públics mixtos en llocs segurs, així 
com assegurar que hi hagi compartiments individuals en cas de vestuaris». 
 

Per acabar, agraeix la transacció realitzada amb el Grup Municipal Demòcrata, el Grup d’ERC i el 
Govern. 

 
El conseller Carlos Hornero expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC, interessat 

especialment en la qüestió dels vestuaris i les dutxes per a persones “trans”, però que entén que seria més 
adient proposar que en tots els vestuaris i dutxes hi hagués un espai individual diferenciat per a les 
persones que el volguessin, independentment de la seva situació personal i la seva motivació. 
 

El conseller Jordi Castellana comenta que la proposta del Grup Municipal d’ERC de suprimir la 
paraula «transgènere» de l’últim paràgraf buscava precisament que es garantissin espais segurs en tots els 
equipaments municipals independentment de les característiques de cada persona i, per tant, sense 
distincions ni discriminacions de cap mena. 
 

Qualifica de vergonyós que al segle XXI continuïn existint problemes de discriminació per identitat, 
orientació sexual o gènere, i subratlla que cal treballar per canviar la societat amb conscienciació i anant a 
l’arrel de les desigualtats i les intoleràncies d’un món que encara viu en un sistema heteropatriarcal pensat 
per i per a homes blancs heterosexuals. 

 
D’altra banda, exposa que es calcula que el 85% de les persones transgèneres estan a l’atur i 

moltes d’aquestes persones estan abocades a la prostitució, i comenta que el seu grup va proposar una 
transacció per crear una taula on es tractessin totes aquestes qüestions amb les persones afectades o 
implicades, els gestors d’equipaments, les entitats que gestionen el districte, etcètera, però s’ha considerat 
que aquest debat hauria de tenir lloc a escala de ciutat i la transacció no ha tirat endavant. Remarca, però, 
que és necessari dialogar amb tots els agents implicats i entendre que el debat va molt més enllà de canviar 
els rètols d’un lavabo. 

 
El conseller Xavier Cañigueral expressa el vot contrari del Grup Municipal del PP, que entén que 

aquestes polítiques s’han de treballar en àmbits superiors al districte —fins i tot a escala autonòmica o 
nacional— i que cal un debat molt més profund que prioritzi els arguments científics i psicològics per sobre 
dels ideològics. D’altra banda, observa que sempre cal tenir en compte l’afectació que una mesura podria 
tenir sobre infants i adolescents i que mesures d’aquestes característiques haurien de comptar amb un 
suport i un consens de gran part de la població —en aquest cas, això no existeix ni tan sols entre algunes 
de les persones afectades. 

 
La consellera Sonia Reina indica que el seu grup hauria votat a favor de la proposició amb el 

redactat que s’ha lliurat a l’inici de la sessió, però finalment s’hi abstindrà, i explica: «Cs lleva años 
trabajando con el colectivo LGTBI y transgénero y todos los posicionamientos que realizamos vienen dados 
por el trabajo que mantenemos y las reuniones que mantenemos con todas las entidades de transgénero 
con las que también hemos trabajado esta propuesta y a la que hemos llevado la propuesta que usted 
presenta del tema de la rotulación. Porque aquí podemos imaginarnos otras propuestas diferentes. Pero lo 
que dice es lo que dice. Es la rotulación de los lavabos. Estaríamos siempre de acuerdo con el tercer punto, 
con el tema de los espacios seguros, a esto le votaríamos a favor, pero como no se puede votar por partes, 
no nos queda otra que abstenernos. Y nos abstenemos porque nos han trasladado lo siguiente. Y es que de 
la lectura de la proposición lo que nos dicen es que es una proposición totalmente ideológica que no les 
representa para nada, a los transgéneros, que además hablan ustedes de transidentidad en vez de 
transexualidad, eliminando el género, que es lo que parece que quieren eliminar ustedes. Y eso no lo digo 
yo ni lo dice Cs, sino que nos lo dice el propio colectivo. Colectivo, además, que nos dice que se sienten 
discriminados por una serie de colectivos de minorías con una ideología muy concreta y que, además, les 
discriminan porque ellos, tal cual, es decir: “Yo quiero ir al lavabo si me siento mujer y estoy modificando mi 
cuerpo porque he nacido con otro distinto al que yo me siento, yo quiero ir a un lavabo al que acudan las 
mujeres”. Y, al contrario, tanto si es un transexual de hombre a mujer como si lo es de mujer a hombre. Pero 
es que además ya lo intentaron ustedes, intentaron boicotear el pregón de la Pride y les abuchearon, les 
quitaron la pancarta. Eso debía a ustedes hacerles reflexionar de que no representan ni llevan la bandera 
de ese colectivo. Debiera usted hablar más con ellos. Gracias.» 
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La consellera Àngels Ventura posa de manifest que el Grup Municipal Demòcrata ha impulsat i 
proclama la defensa i protecció integral de les persones LGTBI, especialment en les franges d’edat de 
formació o més vulnerabilitat (infància, joventut i tercera edat) i en el cas del col·lectiu transsexual. 

 
Recorda que el 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per 

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia al país, i subratlla que, un cop més, Catalunya ha estat pionera en la defensa i el 
reconeixement de la dignitat de totes les persones independentment de la seva orientació afectiva i sexual o 
la seva identitat de gènere, i cal, tal com recull la llei, garantir que els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i transsexuals i dels grups en què s’integren siguin reals i efectius, facilitar-los la participació i 
la representació en tots els àmbits de la vida social i contribuir a la superació dels estereotips que afecten 
negativament la percepció social d’aquestes persones. 
 

En darrer lloc, agraeix l’acceptació de les propostes de transacció del seu grup i vota a favor de la 
proposició, que entén que contribueix a conscienciar sobre els drets de les persones i la directivitat familiar 
LGTBI com a exercici de llibertat i exemple de protecció dels drets humans fonamentals. 

 
La consellera Laura Cañadas diu que hi ha hagut afirmacions amb errors de concepte que li han fet 

molt de mal com a activista LGTBI, i comenta que caldria formar-se perquè tothom sabés de què parla cada 
cop que es fa referència a una persona del col·lectiu. 
 

A continuació, expressa el vot favorable del Govern, que té com a prioritat incloure la perspectiva de 
gènere i LGTBI, per a la qual cosa cal anar molt més enllà de canviar la retolació d’un espai (per crear 
espais inclusius que siguin segurs per a tothom cal revisar com se’n configuren tots els aspectes), i comenta 
que, a l’hora de fer els canvis que correspongui, es treballarà amb l’Institut Barcelona Esports, es parlarà 
amb les persones afectades i es revisaran normatives. 
 

Posa de manifest que el Grup de Cs, d’una banda, fa d’abanderat del moviment LGTB i, d’altra 
banda, afirma —ho afirmava el seu líder— que parlar de matrimoni homosexual és generar tensions 
innecessàries. 

 
Per acabar, comenta que molts col·lectius han dit que falta acabar d’aplicar la Llei 11/2014, i diu a la 

Sra. Reina que el que va passar amb el pregó del Pride no va ser la CUP, sinó que van ser de col·lectius 
LGTB, perquè el Pride està fent una campanya de pinkwashing, és a dir, s’apropia dels drets LGTB per 
blanquejar empreses com en el cas d’Airbnb o en casos del Grup Barceló, que abanderava una campanya a 
favor dels refugiats i alhora fa deportacions. Afegeix que aquesta va ser la reclamació que es va fer a plaça 
Universitat, que poc té a veure amb el que ha comentat la portaveu del Grup de Cs. 

 
El conseller Marc Faustino celebra que la proposició del seu grup hagi aconseguit 11 vots favorables 

de 14 i, per tant, hagi posat d’acord persones tan diferents com les representants del Grup Municipal 
Demòcrata, la CUP, el PSC, ERC o BC, i confia que el Govern, que disposa de l’experiència de la 
Sra. Cañadas, farà els passos adients per portar-la a terme. D’altra banda, es mostra totalment d’acord amb 
l’afirmació que les mesures necessàries van molt més enllà d’un canvi de retolació, i comenta que, com a 
pare de tres criatures, se sent responsable d’explicar-los algunes coses i d’intentar que quan siguin grans no 
siguin agents actius de discriminació sinó agents actius per la llibertat i per la igualtat. 

 
El president indica que s’aprova amb els vots favorables de tots els grups excepte l’abstenció de Cs 

i el vot contrari del PP la transacció i la transacció de viva veu amb ERC del grup de la CUP següent: 
TRANSACCIÓ: “El Plenari del Consell Municipal de les Corts acorda les següents propostes per fomentar 
un entorn segur als espais municipals del Districte per a les persones transgènere: Que els equips tècnics 
elaborin els criteris de retolació i disposició d’espais dels equipaments municipals en matèria d’igualtat i 
inclusió i, que aquests siguin tinguts en compte, davant qualsevol rehabilitació o nova construcció d’edifici 
municipal per a garantir les necessitats i seguretat de la diversitat dels seus usuaris, especialment pel que fa 
als banys. Que aquests criteris s’apliquin a totes les retolacions necessàries per a garantir un ús inclusiu 
dels banys de la seu del Districte i fer que siguin així, aptes per a les diverses necessitats dels seus 
usuaris.. Crear un espai segur en tots aquells equipaments municipals del districte que disposin de 
vestuaris”. 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
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c) Precs 
 

1. GMD: Que s’informi de la gestió i les actuacions, tant a nivell de prevenció i conscienciació, 
com d’aplicació de l’ordenança de civisme que es duen a terme des del govern del Districte 
de Les Corts per garantir la convivència als nostres barris, especialment pel que fa a 
l’equilibri entre l’ús de l’espai públic i el descans veïnal. 

 
El conseller Èric Manzano formula el prec, motivat per les queixes que van exposar veïns i veïnes 

de les Corts a la darrera sessió de l’Audiència Pública relacionades amb la contaminació acústica i les 
molèsties derivades d’espectacles i actes públics als carrers i les places, especialment a plaça Concòrdia; 
pel fet que l’arribada del bon temps afavoreix les activitats i la vida a l’aire lliure, l’oci nocturn i, en general, 
augmenta la quantitat de persones que es troben a l’espai públic a la nit, com demostren, entre d’altres, 
l’informe sobre oci nocturn i convivència ciutadana del síndic de Greuges, i per la necessitat de trobar un 
equilibri entre les activitats d’oci —molt enriquidores per al districte i per al barri i que es desenvolupen 
majoritàriament en els carrers i les places— i el descans del veïnat. 

 
La consellera Laura Cañadas accepta el prec i enumera les accions que s’han implementat des 

d’Ecologia Urbana i Qualitat Ambiental els darrers anys relacionades amb el soroll, així com les que duu a 
terme el Districte referents a convivència i soroll: 
 

- Des d’Ecologia Urbana i Qualitat Ambiental s’ha treballat una campanya d’oci nocturn de 
sensibilització amb informadors de carrer en espais d’oci nocturn que fa deu anys que funciona i que 
enguany s’ha iniciat l’1 de juny; en el marc de la Setmana sense Soroll, el 25 d’abril es va posar una carpa 
informativa al Parc de les Infantes, i al web d’Ecologia Urbana es pot trobar el mapa estratègic del soroll, on 
es representen gràficament sobre plànol els nivells sonors per tram de carrer, una eina que permet conèixer 
la situació acústica de la ciutat. 
 

- Des del Districte s’ha desenvolupat la campanya del Camp Nou per moderar el soroll i la 
convivència, una demanda d’un grup de treball amb entitats veïnals que ja s’ha exposat en altres plenaris, 
així com el soroll de gossos a les places, sobre el qual també s’havien rebut queixes a diferents audiències 
—es va fer una gestió amb passejadors de gossos a la plaça de les Corts i als Jardins de Bacardí—, i s’ha 
fet pacificació de carrers amb plataformes úniques, que disminueixen el trànsit i, per tant, el soroll ambiental. 
 

- Pel que fa a espais de festes i de concerts programats, entre altres mesures, es fan servir 
limitadors acústics en concerts programats en l’horari nocturn; es compleixen les dotze activitats a plaça 
Concòrdia pactades amb la síndica (vuit per primavera, tres concerts nocturns per Festa Major i el toc d’inici 
i jazz de Can Deu, que acaba a les onze); es compleixen els horaris pactats de finalització d’activitats (per 
Festa Major, fins a les 2.30 h com a màxim), i es traslladen algunes activitats per esponjar les places amb 
més pressió. 

 
El conseller Èric Manzano demana que es faciliti la informació completa per escrit. 

 
 

2. GMD: Que es convoqui el Consell sectorial d’Ecologia, Urbanisme i mobilitat per tal 
d’informar als veïns sobre l’estat de les obres del carrer Pisuerga en el que es tractin, com a 
mínim els aspectes relatius a l’estat d’execució de l’obra, quins són els terminis de 
finalització, el detall sobre com quedarà finalment el carrer i l’entorn i quins suposats 
avantatges per als veïns tindrà aquesta nova disposició del carrer respecte a l’anterior. 

 
El conseller Matías Ramón subratlla que la reforma del carrer Pisuerga està generant molta 

desconfiança i molt descontent entre les associacions de veïns i els veïns de la zona, la majoria dels quals 
no van ser informats, consultats ni citats a cap òrgan de participació sobre el futur d’un dels carrers 
principals del seu barri. Per exemple, no es va avisar l’Associació de Veïns de l’Avinguda de Xile, una de les 
més importants de la zona. 

 
Remarca que la desinformació ha estat constant des de l’inici de l’obra: en cap moment no s’ha 

informat sobre l’estat de les obres, la data de finalització o altres aspectes d’interès relatius a la seva 
execució, malgrat que estan generant un alt nivell de molèsties als veïns, molts dels quals no poden accedir 
a pàrquings ni a comerços, entre altres problemes d’accés i mobilitat (fa set mesos que els veïns del barri 
pateixen un trànsit impropi de la zona, congestió a llocs on mai no n’hi havia hagut, com ara a Pisuerga i als 
carrers del voltant, per exemple la carretera de Collblanc, un carrer de tres carrils, i l’avinguda de Xile, una 
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zona pacificada que ha esdevingut un caos). Tot seguit, mostra una imatge en què es veu l’elevat trànsit de 
la zona, acusa el Govern d’haver generat aquest caos i afegeix que al mig del carrer hi ha palets de fusta, 
ciment i parts inacabades, cosa que genera molta preocupació entre els veïns. 
 

Pels motius exposats, el seu grup presenta aquest prec. 
 
El conseller Antoni Coll respon que el Govern no ha rebut cap queixa en el sentit en què s’ha 

expressat el Sr. Ramón, i treballa per solucionar els petits problemes que pot provocar aquesta obra —com 
qualsevol altra—, sobre la qual s’ha parlat, en diverses sessions prèvies, tant amb els veïns com amb 
l’escola Pau Romeva i altres entitats per trobar la millor manera de desenvolupar el projecte (si s’havia de 
fer participatiu, si l’escola havia de tenir algun espai a l’entrada una mica més ampli per a recepció de 
l’alumnat, etcètera); també es va fer una sessió específica al casal de gent gran de Sant Ramon per explicar 
el projecte que va tenir una gran assistència de veïns i va ser molt dinàmica i absolutament exemplar, i en 
cada consell de barri s’ha anat exposant com s’està fent el seguiment de l’obra. 
 

A continuació, afirma que l’obra està complint el calendari previst: va començar l’11 de desembre de 
2017 i se’n preveia una durada de set mesos i mig, de manera que es preveu que acabi a finals d’aquest 
mes. 

 
En darrer lloc, s’ofereix per fer arribar per escrit al portaveu del Grup Municipal Demòcrata la resta 

d’informació i li diu que abans de fer certes afirmacions caldria comprovar fins a quin punt són certes. Per tot 
això, es rebutja el prec. 

 
El conseller Matías Ramón respon que si el Govern no ha convocat ni ha tingut en compte 

l’Associació de Veïns de l’Avinguda Xile no pot afirmar que ha parlat amb tothom. 
 

 
3. Cs: Que, por parte de este Gobierno se proceda a: 

Convocar con más asiduidad la Comisión de Seguimiento del Espai Barça, convocando 
tanto a los vecinos afectados por el Plan, como a los Grupos Municipales. 
Que la implementación del Plan Urbanístico del “Espai Barça” se realice desde el consenso 
con los vecinos y no de espaldas a ellos. 

 
La consellera Sonia Reina enuncia el prec. 
 
El conseller Antoni Coll respon que aquest planejament aprovat recentment demanava, entre altres 

coses, que hi hagués una comissió de seguiment del procés del calendari inclòs al mateix planejament, de 
tot el procés d’obres que cal anar tirant endavant, i la comissió de seguiment s’està creant en aquests 
moments juntament amb Ecologia Urbana i amb Participació. Assenyala que el procés s’explicarà en una 
comissió de seguiment de l’antiga comissió de seguiment que es convocarà aquest mes, en la qual 
s’exposarà de quina manera, a partir del setembre, es posarà en marxa la comissió de seguiment definitiva 
de l’obra. I, per tant, s’accepta el prec. 

 
La consellera Sonia Reina dona les gràcies al Sr. Coll per haver afirmat que la Comissió es 

convocarà aquest mes. 
 

 
4. PP: Que el Govern del Districte faci un major esforç per a preservar la convivència i el 

civisme entre el veïnat durant la propera Festa Major de Les Corts, garantint la neutralitat i 
pluralitat en actes institucionals i en edificis i espais públics municipals, exigint el compliment 
de les ordenances municipals, vetllant per respecte a la dignitat de les dones, perseguint 
accions de vandalisme i amenaces envers les diferents posicions polítiques i creences i 
distribuint i esponjant les actuacions musicals en diferents espais públics del districte per tal 
d’evitar la seva concentració en els indrets habituals durant tot l’any, entre altres actuacions. 

 
El conseller Xavier Cañigueral enuncia el prec. 
 
La consellera Laura Cañadas exposa que, a part de les mesures esmentades en la resposta al 

primer prec, s’ha treballat amb Cortsenques Dissidents el protocol contra les agressions sexistes; sempre 
s’ha treballat amb Guàrdia Urbana pel que fa a les accions vandàliques, i hi ha un punt amb Energy Control 
sobre prevenció i informació de l’ús de drogues. 
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Tot seguit, indica que el Govern no pot acceptar el prec si aquest vol donar a entendre que no s’està 
fent res de tot el que s’està fent, però l’acceptarà si la voluntat és que tot això es continuï fent. 

 
El conseller Xavier Cañigueral respon que el prec demana que es faci un esforç més gran per evitar 

que accions vandàliques esdevinguin habituals i per perseguir les persones que en són responsables, i 
mostra una foto de l’església de Sant Ramon Nonat amb una pintada que diu «L’única església que il·lumina 
és la que crema». 
 

Afegeix que últimament és habitual trobar adhesius de República catalana als cartells dels noms 
dels carrers (ha succeït, entre d’altres, a Taquígraf Garriga, Cabestany, Vallespir, Novell i Evarist Arnús), i 
diu al Sr. Faustino que un conseller del Districte, a les persones que van en contra de les ordenances, no 
els ha de donar suport sinó exemple. 
 

Per acabar, comenta que a la darrera audiència pública hi va haver reclamacions perquè alguns 
espectacles musicals s’espongessin a tot el territori —hi ha hagut queixes sobretot dels veïns de la plaça de 
la Concòrdia—, i insisteix que, si bé el Govern hi està treballant, cal que faci un esforç més gran. 

 
La consellera Laura Cañadas subratlla que el Govern ja està esponjant les activitats que s’hi fan —

se n’han traslladat moltes—, i la qüestió dels adhesius, que es va tractar en una altra sessió del Plenari, s’ha 
traslladat on correspon. 

 
El president exposa que hi ha un criteri d’interpretació del ROM de la Junta de Portaveus que diu 

que si no queda clar si un prec s’accepta o es rebutja, se sobreentén que s’accepta i se’n pot fer seguiment. 
 

El regidor del Districte, Agustí Colom, entén que caldria explicitar sempre si un prec s’accepta o no, i 
constata que, en aquest cas, s’accepta. 

 
El president insisteix que existeix el criteri interpretatiu que ha esmentat i indica que a Casa Gran la 

situació descrita és molt habitual. 
 

 
5. PP: Instar al Govern del Districte a que el nou centre esportiu municipal Arístides Maillol 

incorpori una piscina coberta. 
 

La consellera Míriam Casanova recorda que a la darrera sessió del Consell, a partir d’una proposició 
del seu grup, es va acordar destinar els ingressos municipals extraordinaris derivats de l’Espai Barça a la 
necessària dotació de la Maternitat-Sant Ramon d’equipaments de barri. En el marc d’aquesta dotació, es 
va acordar convertir les actuals pistes esportives d’Arístides Maillol en un centre esportiu municipal. Per 
això, el Grup Municipal del PP demana que es completin les actuals pistes esportives i el camp de futbol 
amb un conjunt d’instal·lacions esportives, especialment una piscina coberta, que permetin fer diverses 
modalitats de pràctica esportiva durant tot l’any i sota l’aplicació de preus públics. 

 
El conseller Antoni Coll respon que, d’una banda, el compromís pel que fa als diners de la 

compensació econòmica del planejament es va adquirir en la mateixa aprovació del planejament de l’Espai 
Barça i no hi ha cap dubte sobre aquesta qüestió, i, d’altra banda, davant la proposició del Grup del PP de 
destinar aquests diners a una piscina a Arístides Maillol, el Govern va contestar que estava fent els estudis 
pertinents per veure quines possibilitats d’ampliació del centre esportiu hi hauria amb els metres de més que 
es guanyen gràcies al planejament d’equipament esportiu al costat d’Arístides Maillol, i la decisió sobre què 
s’hi ubicarà definitivament es prendrà conjuntament amb els veïns. 
 

Conclou que el prec no es pot acceptar perquè demana que es prengui una decisió que s’ha de 
prendre en un altre espai. 

 
La consellera Míriam Casanova manifesta l’opinió del seu grup que tècnicament sí que és possible 

donar compliment al seu prec, ja que al Pla Urbanístic de l’Espai Barça hi ha una reserva de sòl per ampliar 
fins a 1.450 m², i posa en relleu que al districte només hi ha una piscina municipal i que la natació i altres 
pràctiques aquàtiques són molt beneficioses per a la salut. 

 
Demana al Sr. Coll que, si el Govern no es vol comprometre amb el que demana el prec, almenys 

ho plantegi a la Comissió de Seguiment del Pla d’Equipaments, i recorda que a la darrera sessió, el Govern 
va donar per fet que on hi ha Ausiàs March hi haurà un institut i que a l’espai d’Anglesola en lloc d’un institut 
hi haurà un CEIP —qüestions que no es poden donar per fet sinó que cal debatre—, però, en canvi, no va 
presentar els equipaments que s’han acordat en el Consell Plenari de les Corts. 
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El conseller Antoni Coll considera que no és moment de fer aquest debat, ja que en el planejament 

ha quedat molt clar que hi ha uns diners que es dedicaran al barri de la Maternitat-Sant Ramon i que entre 
els veïns i la comissió de seguiment es decidirà a què es dediquen, i subratlla que això és l’únic que s’ha 
decidit. 

 
 

6. ERC: El Districte de les Corts crearà una Taula amb entitats culturals, entitats veïnals i 
representants dels veïns i veïnes de Les Corts per tal de crear un calendari festiu i d’actes 
consensuat que permeti un ús popular i ciutadà de l’espai públic i, alhora, permeti garantir el 
màxim possible el dret al descans de veïns i veïnes de Les Corts. 

 
El conseller Jordi Castellana posa de manifest que, afortunadament, les Corts és un Districte amb 

molta activitat cultural, molt teixit associatiu i molta activitat al carrer per part d’entitats de diferents tipus, i el 
seu grup considera que aquesta activitat cultural s’ha de fer créixer encara més i repartir-la pel districte tant 
com es pugui, alhora que es garanteix el descans dels veïns. Amb aquest objectiu, i amb el de generar un 
espai de diàleg entre tots els agents en què es comparteixi la informació que de vegades ni tan sols arriba 
als grups municipals, el seu grup presenta aquest prec. 

 
El conseller Antoni Coll subratlla que el Districte és molt sensible als problemes d’ús abusiu o molt 

intens que hi ha en alguns espais del districte, que estan donant lloc a reclamacions per part dels veïns, i 
treballa per solucionar-los. Concreta que s’ha tractat el tema tant a la Taula de Cultura com a la Comissió de 
Festa Major, tot entenent que cal diversificar les propostes d’actuacions i els espais, i que l’espai públic s’ha 
de compartir. D’altra banda, arran d’una demanda feta per l’Associació de Veïns de les Corts —hi ha 
present la Sra. Adela Agelet—, concretament respecte a la plaça Concòrdia, s’ha acordat una trobada amb 
l’Associació i amb representats de la plaça per començar a plantejar un guió de treball respecte a la plaça, 
una trobada en què cal incloure totes les entitats, els veïns, els restauradors, etcètera, implicats. 

 
El conseller Jordi Castellana agraeix la resposta i destaca com a especialment important que la 

informació flueixi i que tots els agents tinguin clar què està passant. Tot seguit, puntualitza que l’ús intensiu 
de l’espai públic és positiu, ja que l’espai públic és de la ciutadania i com més entitats hi hagi, més moviment 
i més cohesió hi haurà, i comenta que l’objectiu d’aquest prec és garantir aquest ús intensiu de l’espai públic 
i que les activitats culturals que sorgeixen al districte es puguin continuar fent sense entrar en conflicte amb 
el veïnat. 
 

El conseller Antoni Coll aclareix que el prec no s’accepta perquè demana que es creï una taula 
concreta només per a l’elaboració d’un calendari. 
 
 

7. PSC: Que el govern municipal prioritzi en els seus acords sobre infraestructura de transport 
públic a Barcelona la finalització de les actuacions pendents i posada en marxa de l’estació 
d’Ernest Lluch i exigeixi immediatament a la Generalitat de Catalunya un calendari per 
aquesta actuació que no allunyi més enllà del gener del 2019 la seva obertura. 

 
El conseller Carlos Hornero explica que el prec vol que el Govern municipal prioritzi l’obertura de 

l’estació Ernest Lluch de la línia 5 de metro, una estació molt important per a la mobilitat interna de la ciutat i 
per connectar amb l’àrea metropolitana, ja que hi ha intercanviador de metro, autobús i tramvia. D’altra 
banda, observa que acabar i entregar l’estació —només faltaria fer els acabats en les instal·lacions interiors 
perquè entrés en servei—, tindria un cost molt baix. 
 

El conseller Antoni Coll subratlla que una de les prioritats del Govern municipal és millorar la 
mobilitat en general i el transport públic en particular, de manera que també són una prioritat les línies de 
metro projectades i no executades, per la qual cosa contínuament s’insta la Generalitat a prioritzar les 
inversions en aquest sentit. 

 
Pel que fa a la demanda que fa el prec, indica que hi ha fins i tot una part pressupostària que està 

pendent que arribi una subvenció d’Europa per acabar-se de concretar, i assegura que el Govern municipal 
farà tots els possibles perquè la Generalitat compleixi els seus compromisos. 
 

El conseller Carlos Hornero entén que el prec s’accepta. 
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8. PSC: Que el Districte de Les Corts reforci el seu compromís per reforçar el treball al territori, 
conjuntament amb el sector científic i de recerca universitària, en la promoció i divulgació de 
la ciència i el suport als centres i institucions que la desenvolupen, per tal de fer visibles els 
valors ciutadans, les oportunitats econòmiques i laborals i els avenços científics i socials 
mundials que aquesta activitat genera a la nostra ciutat. 
Que, en coordinació una mesura de govern de caràcter de ciutat, s’elabori una proposta 
d’enfortiment de les actuacions en matèria de suport de la recerca al Districte de les Corts, 
amb l’establiment d’un grup de treball entre l’Ajuntament i el sector científic i universitari i 
amb la participació dels grups municipals, per dissenyar accions concretes de divulgació, 
vinculació directe amb els programes de suport a l’emprenedoria i connexió entre els 
centres on s’hi desenvolupen activitats de ciència i recerca i el teixit associatiu, tant veïnal 
com comercial i empresarial, per tal de promoure estratègies de promoció i activitats 
conjuntes en el territori. 
Que s’intensifiqui la relació entre el sector científic i el món educatiu per tal de despertar 
vocacions (especialment, intentant superar la bretxa gènere), potenciar talents i crear-les-hi 
oportunitats de futur laboral a la nostra ciutat. 

 
El conseller Carlos Hornero enuncia el prec. 
 
La consellera Laura Cañadas posa de manifest que a les Corts hi ha una forta presència de la 

universitat i ja s’han establert vincles per apropar-s’hi entre les diferents administracions. 
 
Exposa que es treballa tant amb la UB, que participa activament en el Consell de Barri de Pedralbes 

i ha fet propostes que s’han portat al Consell Plenari, com amb la UPC, amb qui des del Centre de Recursos 
Pedagògics s’ha impulsat que les presentacions de treballs de final de quart d’ESO, primària i batxillerat es 
facin a la seu de la UPC amb representants de la UPC per si tenen qualsevol dubte i perquè formin part de 
tot aquest acte. Assenyala que, pel que fa a la part més tecnològica, a través de la First Lego League, 
també s’ha comptat amb el suport de la UPC en tot moment. 
 

D’altra banda, indica que el 27 de juny es va presentar el Pla Barcelona Ciència, amb el qual es vol 
impulsar la ciutat com a capital europea en recerca i innovació, i comunica que, pel que fa al districte de les 
Corts, entre altres accions, s’està treballant estretament amb el Barcelona Supercomputing Center per tal 
d’apropar-lo als infants com a estratègia per estimular les vocacions científiques, tot tenint en compte la 
perspectiva de gènere, que és una de les estratègies transversals de la ciutat. 

 
Per acabar, explicita que el prec s’accepta. 
 
El conseller Carlos Hornero anuncia que el seu grup en farà seguiment. 
 

 
9. CUP: Que l’equip de govern realitzi un acte institucional de reconeixement el proper 5 de 

novembre de 2018 en que es commemora el Dia Internacional de les Persones Cuidadores 
que tingui per objectiu visualitzar la feina que fan i a la vegada faci prendre consciència del 
envelliment progressiu del nostre Districte. 

 
El conseller Marc Faustino enuncia el prec. 
 
La consellera Laura Cañadas informa que a la darrera sessió del Consell de Salut del Districte, la 

Direcció de Salut de l’Ajuntament va plantejar fer una sessió monogràfica sobre un tema d’interès de la 
ciutat i un dels temes proposats va ser precisament el de les persones cuidadores (també es va proposar la 
soledat i l’aïllament de les persones grans). Comenta que, si bé no es va fer una votació, el debat i les 
inquietuds de les entitats del territori van donar lloc a un consens sobre el primer, i es va decidir que el tema 
fos les persones cuidadores que s’encarreguen de persones que tenen necessitats específiques, per oferir 
una cobertura més àmplia. 
 

D’altra banda, indica que en el marc del Consell de Salut i de la Comissió Social i Sanitària 
s’acabarà de preparar un acte institucional que es vehiculi entorn del 5 de novembre, de manera que el prec 
s’accepta, i comenta que entén que el Grup de la CUP no tindria cap problema si per algun motiu l’acte no 
es pogués fer el mateix dia 5. 

 
El conseller Marc Faustino agraeix l’explicació de la Sra. Cañadas; celebra que s’hagi acordat 

dedicar una sessió monogràfica a les persones cuidadores, i anuncia que el seu grup en farà seguiment. 
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10. CUP: Que l’equip de govern realitzi un estudi de la viabilitat d’un espai de bany a l’aire lliure, 

d’accés ordenat i d’utilització polivalent en el Districte de les Corts dins de les propostes de 
futur del Pla d’Equipaments i Serveis de les Corts. 
 
TRANSACCIÓ: Que l’equip de govern treballi amb l’horitzó de crear un espai de bany i/o de 
jocs d’aigua a l’aire lliure, d’accés ordenat i d’utilització polivalent en el Districte de les Corts 
dins de les propostes de futur del Pla d’Equipaments i Serveis de Les Corts. 
 

El conseller Marc Faustino enuncia el prec, referit a un tipus d’espai que molta gent troba a faltar al 
districte; esmenta espais similars (la Torre de les Aigües, a l’Eixample, i el Parc de la Creueta del Coll, a 
Gràcia), i agraeix la transacció feta amb l’equip de govern. 

 
El conseller Antoni Coll manifesta la intenció del Govern municipal d’activar el Pla de Canvi Climàtic, 

que recull dins les seves accions trobar una àrea d’aquest tipus a cada districte de la ciutat, i afirma que es 
començarà a treballar de manera immediata per donar compliment al prec, que s’accepta. 
 

El conseller Marc Faustino agraeix l’acceptació de la següent transacció del prec: “TRANSACCIÓ: 
Que l’equip de govern treballi amb l’horitzó de crear un espai de bany i/o de jocs d’aigua a l’aire lliure, 
d’accés ordenat i d’utilització polivalent en el Districte de les Corts dins de les propostes de futur del Pla 
d’Equipaments i Serveis de Les Corts”  i manifesta la voluntat del seu grup de treballar-hi. 
 

 
d) Preguntes 

 
1. Cs: ¿Qué criterios se han seguido para redirigir las preinscripciones de P3 que no han 

accedido a plaza en primera opción, hacia otros centros escolares? 
¿Por qué, teniendo la escuela Ausias March, 6 plazas vacantes en P3, se ha preferido 
redirigir a aquellas familias que no han accedido a plaza en primera opción, hacia otras 
escuelas del distrito, descartando la Ausias March? 
Y, finalmente, ¿cuántos niños y niñas hay inscritos en P3 en las diferentes escuelas 
públicas del distrito, individualizado por centro escolar? 

 
La consellera Sonia Reina formula les preguntes. 

 
La consellera Laura Cañadas puntualitza que el Consorci d’Educació no redirigeix ningú, sinó que 

les assignacions de plaça es fan de manera automàtica seguint el procediment habitual previst al Decret 
75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres 
d’ensenyament sufragats amb fons públics; el Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del decret 
75/2007, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres d’ensenyament sufragats 
amb fons públics, i la resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matriculació d’alumnes als centres dels serveis d’educació de Catalunya i altres centres 
educatius en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019. 

 
Subratlla que les places s’assignen per estricte ordre de preferència de les famílies i d’acord amb els 

punts obtinguts en el procés automàtic de baremació, cosa que explica per què no s’ha «redirigit» ningú a 
l’escola Ausiàs March tot i tenir sis places vacants. És a dir, si una família no ha posat l’escola Ausiàs March 
com a opció i sí una altra escola amb una plaça disponible, se li assigna aquesta escola —totes les famílies 
han obtingut plaça en alguna de les escoles demanades a la seva sol·licitud inicial. 
 

D’altra banda, exposa quants nens i nens hi ha inscrits a P3 als diferents centres: 44 a Anglesola, 6 
a Ausiàs March, 50 a l’escola Barcelona, 50 a Duran i Bas, 50 a Ítaca, 25 a Lavínia, 49 a Les Corts (hi 
queda una vacant) i 50 a Pau Romeva. 

 
La consellera Sonia Reina agraeix la resposta i diu: «solo querría comentar que nos surge la duda 

respecto a las preferencias de las familias cuando saben que Ausiàs March es una escuela que está “en 
fase de desaparición”. Entonces, quizás, de ahí que no se opte como preferencia pese a que puedan 
preferirla como primera opción. Gracias.» 

 
 

2. ERC: Quina és la previsió del Govern del Districte respecte a la data de finalització del 
procés de licitació i execució de les obres del parc de la Plaça de Les Corts? 
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El conseller Jordi Castellana formula la pregunta i comenta que, si bé s’havia fet una licitació per 
arreglar l’espai per a gossos del Parc de les Corts, un espai per a gossos bastant malmès, hi ha hagut un 
recurs i tot ha quedat aturat. 
 

El conseller Antoni Coll confirma que hi va haver un recurs, però assenyala que ja s’ha resolt: en 
aquest moment comença el procés de licitació del projecte i es preveu que les obres comencin al novembre 
d’enguany i finalitzin al març del 2019. Afegeix que, prèviament a l’inici d’obres es farà una trobada amb el 
veïnat per facilitar tota la informació sobre el projecte. 
 

El conseller Jordi Castellana agraeix la resposta; anuncia que el seu grup en farà seguiment, i 
comenta que és important que espais com la plaça de les Corts, que generen petits pulmons verds al barri, 
molt densament poblat, estiguin en unes condicions adients. 
 
  

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

1. PP: Es requereix al govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i l’estat 
d’execució del prec següent aprova en el Consell Plenari del Districte de les Corts en sessió 
de 5 de maig de 2016 següents: Que el Govern del Districte garanteixi el bilingüisme en les 
comunicacions destinades als veïns i veïnes i entitats del Districte, emprant tant el català 
com el castellà en els seus canals online ( pàgina web, butlletins electrònics, xarxes socials 
com twitter, facebook, instagram, etc.) 

 
El conseller Xavier Cañigueral observa que, dos anys després de l’acceptació del prec, si bé la 

pàgina web del districte és per fi bilingüe, cosa que agraeix, encara hi ha comunicacions que només es fan 
en català. 
 

El conseller Antoni Coll comenta que per al Grup de BC l’idioma no és cap problema ni a la ciutat ni 
al districte i, pel que fa al compromís d’avançar cap al bilingüisme en la comunicació de l’Ajuntament i del 
Districte, primer es va treballar en el web municipal genèric per tal que aquest complís amb aquest requisit i 
després s’ha anat treballant a poc a poc amb els diferents districtes, alguns dels quals ja disposen de pàgina 
web bilingüe, i es continuarà treballant en aquesta direcció. 

 
D’altra banda, explica que el Districte atén cada persona en l’idioma amb què s’hi adreça, i no s’ha 

rebut cap queixa relacionada amb el problema que el Grup del PP pot donar a entendre que existeix. 
 

El conseller Xavier Cañigueral pregunta quin problema hi ha a fer comunicacions de l’Ajuntament en 
castellà a les xarxes socials. 
 

El conseller Antoni Coll assegura que se’n fan. Puntualitza que en principi totes les xarxes socials 
estan en català, però quan es respon a un veí, es fa en l’idioma que aquest hagi emprat. 
 
 

2. ERC: Que el govern del Districte de les Corts informi de les accions realitzades en relació 
amb prec transaccionat i acceptat en el Consell de Districte del dia 8 de maig de 2018 
següent: El Districte de Les Corts instarà i promourà una trobada entre usuaris de l’Espai 
per a Gossos situat als Jardins Bacardi i responsables municipals per analitzar el 
funcionament de l’espai i estudiar possibles millores que garanteixin que aquest Espai 
compleixi les característiques de seguretat, accessibilitat i confort necessàries tant per als 
propis gossos com per a les persones que els hi acompanyen en un termini màxim d’un mes 

 
El conseller Jordi Castellana pregunta quines són les conclusions de la trobada que es va fer amb 

representants dels usuaris de l’àrea per a gossos de Bacardí i amb el Sr. A. P., que es va fer arran de la 
intervenció d’algunes d’aquestes persones a la darrera sessió del Ple. Concreta que el seu grup en vol 
conèixer el calendari i el pla d’actuació. 
 

El conseller Antoni Coll explica que en la trobada a què ha fet referència el Sr. Castellana, els 
usuaris de l’àrea per a gossos de Bacardí van exposar els inconvenients que hi veuen i les qüestions que 
entenen que cal millorar, i les seves demandes han estat traslladades a la responsable del Departament 
d’Animals de l’Ajuntament. 
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A continuació, indica que pràcticament ja hi ha en funcionament una àrea per a gossos per districte, 
i ara se n’estan revisant totes, s’estan establint prioritats de les actuacions necessàries per millorar-les en 
funció de la urgència i s’està fent el calendari d’aquestes actuacions. 

 
El conseller Jordi Castellana comenta que per al seu grup era important que es concretés com 

s’està treballant, ja que valora positivament la mesura que hi hagi una àrea per a gossos a cada districte en 
una ciutat animalista, amb molta presència d’animals i que dona importància a la qualitat de vida d’aquests. 
D’altra banda, també considerava important fer les millores pertinents en les primeres àrees de gossos que 
havien entrat en funcionament per fer-les tan òptimes com fos possible i perquè la fase de prova-error ja 
estigui feta quan es facin les properes àrees. 

 
Per acabar, demana que s’informi de les novetats que hi hagi en aquesta qüestió. 

 
 

3. PSC: Que el govern del Districte de les Corts, informi de les accions fetes sobre la 
proposició presentada i aprovada en el Consell de Districte del passat 6 de març de 2018 
amb el següent contingut: 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 al govern municipal a seguir treballant per la 
construcció de noves escoles bressol municipals;Instar al govern municipal de Barcelona en 
Comú a definir, abans del mes de juliol de 2018, el projecte per la construcció d’una escola 
bressol municipal en l’àmbit del PERI Danubi”. 

 
El conseller Carlos Hornero explicita que la proposició de la qual demana seguiment fa referència a 

l’escola bressol de Danubi. 
 
La consellera Laura Cañadas exposa que, tal com s’ha explicat en diversos espais, es va proposar 

dotar l’equipament conegut com l’assecador de Danubi d’un ús docent, concretament, d’una escola bressol 
municipal, i, per fer-ho, cal verificar que compleix els requisits mínims del programa funcional corresponent, 
motiu pel qual ja s’han pres les mesures prèvies que n’atorguen l’habilitat, però cal concretar-les i definir-les 
exactament. Amb aquest objectiu, el Districte ha fet l’encàrrec de l’aixecament topogràfic, de l’estudi històric 
i de la redacció de planejament i, si tot és correcte, l’IMEB hi podrà començar a treballar. 
 

El conseller Carlos Hornero subratlla que la proposició demanava que abans del juliol hi hagués el 
projecte de construcció d’escola bressol definit per poder començar a treballar amb les entitats de l’entorn, i 
recorda que el Sr. Coll, en el marc del debat de la proposició, va dir que quan el Govern vota a favor d’una 
iniciativa, la duu a terme en un acte de responsabilitat, i va explicar que les àrees tècniques de Drets Socials 
ja treballaven per poder tenir un esborrany del que podria ser l’escola bressol de Danubi abans del juliol. 
Recorda també que en l’informe del regidor de la darrera sessió del Plenari va demanar al Sr. Colom que 
facilités informació sobre l’evolució de la construcció de l’escola. 

 
Tot seguit, desitja un bon estiu a totes les persones presents a la sala. 
 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
El president dona les gràcies a les dues persones del públic que s’han quedat durant tota la sessió, 

que dona per finalitzada. 
 
 Finalitzades les intervencions i en no haver-hi més temes a tractar, el president, senyor Francisco 
Sierra, aixeca la sessió, el contingut de la qual certifico, a les 23.10 hores. 

 

 Vist-i-plau 

El regidor president del       La secretària  
Consell del Districte     
    
 

Francisco Sierra López      Meritxell Cusí i Pérez 


