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Districte de les Corts 

Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

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

 

 

ACTA NÚM. 1/2019 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 
DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

  
 

El dia 6 de març de 2019, a les 18.30 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts de 
l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18, planta soterrani, 1 de Barcelona, sota la 
presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president del Consell del Districte, i amb l’assistència 
del regidor del Districte, senyor Agustí Colom Cabau; la regidora adscrita senyora Sònia Recasens Alsina, el 
regidor adscrit senyor Alberto Fernández Díaz; els consellers i conselleres senyors i senyores 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, Jorge Carlos Feijóo Suñol, 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 la senyora Montserrat Ballarín Espuña, la 
senyora Eulàlia Reguant i Cura, i la senyora Gemma Sendra i Planas. 

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

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

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
DISTRICTE DE DATA 13 DE DESEMBRE DE 2018. 

 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 

durant els mesos de novembre, desembre del 2018 i gener del 2019. 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 19 de 
desembre de 2018 referent al canvi de dedicació de la consellera de BComú la senyora 
Laura Cañadas. 

 
3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 10 de gener de 

2019 referent al canvi de dedicació de la consellera de BComú la senyora Laura 
Cañadas Pla. 

 
4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 24 de gener de 

2019 referent al canvi de dedicació del conseller del PPC el senyor Xavier Cañigueral 
González. 
 
 

b) Mesura de govern 
 

c) Informes  
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d) Informe del regidor del Districte 

 
 

 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència. 
 
PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts per optar 
a les Medalles d’Honor de Barcelona. 

 
 

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

INFORMAR sobre el PEU de les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona. 
 

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

 
 

2 Proposicions 
 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts, en un termini màxim d’un mes i amb 
dades relatives al districte de les Corts, faciliti un informe que contingui, com a mínim, 
quantes places d’aparcament en superfície s’han perdut durant aquest mandat, 
desglossant-les per tipologies i exposant els motius de les pèrdues, el cost econòmic que 
aquesta disminució de places ha representat per a BSM, quines alternatives 
d’aparcament s’han donat als ciutadans perjudicats per aquestes mesures, quin impacte 
es calcula que això ha tingut en el preu del lloguer de places d’aparcament privat al 
districte i quines opcions està estudiant BSM en relació amb zones del districte que no 
tenen àrea blava o verda i sobre les quals hi ha reiterades demandes per a la seva 
implantació. 

 
2. Cs: Reprobar la gestión municipal en el distrito de Les Corts y constatar que tras cuatro 

años de legislatura el Gobierno municipal ha incumplido las promesas de: - Garantizar la 
seguridad en las calles mediante el incremento de la presencia policial y la coordinación 
entre diferentes cuerpos de seguridad para acabar con la okupación ilegal, la usurpación 
de viviendas y el narcotráfico. 
- Dotar de vivienda de alquiler social para las personas vulnerables y aquellas que sufren 
situaciones de emergencia. 
- Ha provocado la suspensión arbitraria de licencias de actividad perjudicando al 
comercio y la restauración. 
- Ha dejado de invertir en los equipamientos del distrito, no dotándolo de un plan de 
equipamientos, ni de guarderías, ni de nuevos centros cívicos, ni ha incrementado las 
plazas escolares públicas. 
- Ha empeorado la movilidad en el distrito, tanto por la arbitraria implementación de 
carriles bici sin consenso, como por la puesta en marcha de las nuevas líneas de bus 
que han perjudicado a los vecinos de Les Corts. 

 
3. PP: El Consell de Districte acorda: Reprovar el Govern del Districte per la falta de 

resposta a les necessitats del veïnat de les Corts, per multiplicar els seus problemes al 
governar d’esquena a la ciutadania, i per incomplir els acords adoptats en el Consell 
Plenari i els del seu propi programa electoral. 
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4. ERC: El Districte de les Corts iniciarà una ronda de diàleg abans d’acabar el mandat amb 
la part impulsora del projecte, és a dir, la Fundació Sant Josep Oriol, i les parts que han 
presentat al·legacions al projecte, és a dir, les entitats veïnals i els grups municipals 
d’ERC i de la CUP, així com també amb la resta de grups municipals, per tal de 
consensuar un projecte que garanteixi la viabilitat del projecte de Residència de Gent 
Gran a les Corts i la conservació del patrimoni arquitectònic del districte. 

 
5. PSC: Reprovar el Govern del Districte de les Corts per la falta de transparència que ha 

tingut amb les entitats del districte de les Corts, així com amb els grups municipals. 
 

6. CUP: El Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que les 
direccions dels instituts presentin el nou projecte educatiu de l’institut fusionat en el 
Consell Escolar del Districte. 
- El Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que el nou projecte 
educatiu d’institut fusionat tingui en compte l’opinió de les famílies, mitjançant les AMPA, 
en la seva realització. 
- El Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que tots aquests 
processos participatius s’han de fer abans de la jornada de portes obertes del nou institut 
fusionat. 
- El Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que exposi la seva 
previsió d’utilització del edifici de l’Escola Ausiàs March per a ensenyament obligatori 
d’ESO i postobligatori de batxillerats i cicles formatius de formació professional del 
districte de les Corts. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
c) Precs 
 

1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts, en un termini màxim de 15 dies a partir 
de la celebració d’aquest Consell Plenari de Districte, comparteixi i lliuri a les forces 
polítiques representades en aquest Consell Plenari un informe on es reculli el pla o la 
planificació que en matèria educativa està previst per als propers anys tant per a l’escola 
pública com per a la concertada al districte de les Corts. 
 

2. GMD: Que el Govern del Districte informi del nombre exacte d’habitatges de lloguer 
assequible destinats a la gent jove que en aquest mandat s’han incorporat a la Borsa 
d’Habitatge de Lloguer, i quants d’ells es troben situats al districte de les Corts. 

 
3. Cs: Que por parte de este Gobierno se proceda a reforzar la seguridad en el distrito, 

estableciendo una actuación con carácter de urgencia en la zona de Benavent / 
Travessera de les Corts / Cerámicas Vicens, tanto en el ámbito de la seguridad para los 
vecinos, como en el ámbito de los servicios sociales de los menores que usan ese 
espacio para el consumo de alcohol y estupefacientes. 

 
4. PP: Instar el Govern del Districte a presentar un Pla de pacificació i millora de l’espai 

públic del casc antic de les Corts abans de finalitzar el mandat, per tal de garantir el 
descans i la millora de la qualitat de vida del seu veïnat i del voltant. 

 
5. PP: Que el Govern del Districte insti el Govern de la Generalitat que l’Incasòl, propietari 

del primer edifici de reallotjament del Pla de la Colònia Castells, ubicat a travessera de 
les Corts, 334-338, posi a disposició del veïnat al voltant de les 100 places d’aparcament 
buides a preus raonables.  

 
6. ERC: El Districte de les Corts es compromet a iniciar abans de finalitzar el mandat els 

estudis i treballs pertinents per tal d’instal·lar un pas de vianants amb semàfor al carrer 
Numància entre travessera de les Corts i el carrer Marquès de Sentmenat. 

 
7. ERC: El Districte de les Corts iniciarà abans de finalitzar el mandat els treballs de forma 

dialogada amb els veïns i veïnes afectats, la propietat de la nau situada a travessera de 
les Corts, 27, les entitats veïnals i els grups municipals per tal de consensuar un projecte 
que permeti la desafectació dels habitatges que preveia la MPGM de l’any 2010 i 
mantenir la proposta d’espai verd i d’equipaments prevista.  
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8. CUP: Que el Govern del Districte de les Corts informi els grups municipals de l’impacte 
social aconseguit d’aquest punt d’informació mòbil sobre drets laborals a treballadores de 
la llar així com si es tornarà fer l’acció a la primavera d’aquest any 2019 al districte de les 
Corts. 

 
9. CUP: Que el Govern del Districte de les Corts prengui les mesures oportunes perquè no 

es donin mesures d’assetjament immobiliari en el districte de les Corts. 
 
 

d) Preguntes 
 

 
1. Cs: - ¿Cuál ha sido el importe global de todas las adjudicaciones vinculadas con los 

carriles bici en Les Corts, tanto referidas al estudio, ejecución e implantación de los 
carriles bici en el distrito de Les Corts, incluido y desglosado por estudios de viabilidad, 
redacción de proyecto, ejecución de obras, etc.? 
- Y, respecto a las liquidaciones de las citadas obras, ¿cuál ha sido el importe final que 
se ha liquidado de todas las adjudicaciones vinculadas con los carriles bici en Les Corts, 
tanto referidas al estudio, ejecución e implantación de los carriles bici en el distrito de Les 
Corts, incluido y desglosado por estudios de viabilidad, redacción de proyecto, ejecución 
de obras, etc.? 

 
2. PSC: Quantes de les 4 sancions per demanda de prostitució imposades durant l’any 

2018 han estat al districte de les Corts i quines altres mesures contra els prostituïdors 
s’han realitzat? 

 
3. PSC: Quantes construccions d’habitatge públic s’han iniciat durant el mandat 2015-2018 

al districte de les Corts i quants habitatges representen –detallant-ne el règim (tinença, 
reallotjament, lloguer...)? 

 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts informi de l’estat d’execució de la següent 
proposició aprovada en el Plenari del dia 13 de desembre de 2018: 
Que el Govern del Districte de les Corts desenvolupi la proposició aprovada per 
unanimitat al darrer Plenari del Consell Municipal de Barcelona del passat 23 de 
novembre i, amb caràcter immediat –no més enllà d’una setmana–, creï un grup de 
treball amb els veïns afectats pel desplegament de les fases 4 i 5 de la NXB, on hi siguin 
representades totes les plataformes i iniciatives veïnals de les Corts (Change.org de Les 
Corts, així com la totalitat de les associacions de veïns/comerciants i d’altres interessats, 
dels tres barris del districte de les Corts), en relació amb les línies de bus 54, H10, H8, 
D20 i V1, i la prova pilot de la futura D30, entre altres, i es faci un veritable procés 
participatiu, on s’estudiï quines són les mesures correctores adients per restablir els 
serveis que oferien les diferents línies afectades en atenció a les necessitats reals dels 
veïns de les Corts. 

 
2. PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i l’estat 

d’execució del prec següent aprovat en el Consell Plenari del Districte de les Corts en 
sessió 2 de març de 2016: Que el Govern del Districte de les Corts insti a la Diputació de 
Barcelona a cedir l’ús de l’edifici central o un altre espai en edificis del recinte de la 
Maternitat a l’Ajuntament de Barcelona per tal d’ubicar-hi una nova línia d’educació 
secundaria de l’IES Les Corts i una escola bressol, a més de preservar els espais verds 
del conjunt patrimonial i impedir l’estacionament de vehicles al costat de la pista de 
bàsquet, i en el cas de no assolir un acord amb la Diputació, instar el Govern del Districte 
de les Corts a garantir una ubicació per a ambdós usos educatius a prop del recinte de la 
Maternitat. 
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3. ERC: Que el Govern del Districte de les Corts informi de l’estat d’execució del següent 
prec aprovat en el Plenari del dia 8 de maig de 2018: El Districte de les Corts instarà i 
promourà una trobada entre usuaris de l’espai per a gossos situat als Jardins Bacardí 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 mateixos gossos com per a les persones 
que els hi acompanyen en un termini màxim d’un mes. (Transacció) 

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

proposició aprovada al Consell de Districte del passat 8 de maig de 2018 següent: Instar 
la Comissió de la ponència del Nomenclàtor a tramitar el canvi de nom del carrer Institut 
del Frenopàtic pel nom de carrer Juan Miguel Gervilla. 

 
5. CUP: Quines són les accions fetes per tal de donar compliment a la proposició aprovada 

al Consell de Districte del passat 8 de maig de 2018 següent: Que el Districte de les 
Corts afirma el seu compromís amb la necessitat d’enriquir la vida comunitària a l’aire 
lliure i en un espai públic més esportiu, i per tal de fomentar-lo l’equip de govern 
presentarà en el plenari del mes de desembre de 2018 una proposta d’un nou espai de 
lliure ús esportiu, sense comptar nous patis oberts a les escoles, per a cada un dels 
barris del districte de les Corts. 

 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
Declaració institucional de condemna al règim de Nicolas Maduro 

 
 Declaració institucional de defensa del drets i llibertats 

 
Declaració institucional de suport a la vaga feminista del dia 8 de març de 2019 

 
Declaració institucional de compromís d’una llar residència per al proper mandat 
 
 

El president obre la sessió i dona la benvinguda als assistents. Tot seguit, demana un minut de 
silenci en memòria de les dues persones mortes a l’incendi d’un habitatge a l’avinguda de Xile, al districte 
de les Corts, el dia 3. Manifesta que, aprofitant que avui s’ha celebrat a l’Ajuntament de Barcelona el Dia 
dels Bombers, que és el proper 8 de març, vol agrair la tasca d’aquest cos en la protecció de tots. Afirma 
que, sense la seva actuació, segurament s’haurien d’haver lamentat més víctimes en l’incendi de 
diumenge passat. 

 
A continuació, llegeix la informació relativa a la protecció dels drets dels assistents al plenari, en 

virtut de l’entrada en vigor el dia 25 de maig de 2018 del nou Reglament europeu de protecció de dades i 
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. 
 

 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 

DISTRICTE DE DATA 13 DE DESEMBRE DE 2018. 
 

 El president constata que cap conseller vol presentar cap esmena a l’esborrany d’acta de la sessió 
ordinària de 13 de desembre de 2018, que coneixen amb anterioritat a aquest acte, de manera que resta 
aprovada. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici:  
 

1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesos de novembre, desembre del 2018 i gener del 2019. 
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a) 1 Resolucions corresponents als mesos de novembre, desembre 2018 i gener 2019. 

 
 

Concepte Quantitat 

  

Devolució ingressos indeguts 3 

Infracció ordenances 1 

Llicència activitat 1 

Llicència excepcional 8 

Llicència relativa al paisatge urbà 2 

Llicència terrasses 17 

Llicències d’obres 21 

Llicències guals 17 

Llicències ocupació via pública 65 

Modificació no substancial 2 

Nova llicència 4 

Reserva d’estacionament 50 

Responsabilitat patrimonial 16 

Retorn d’avals i dipòsits 8 

Subvencions 2 

  

  

 
 

b) 2 Adjudicacions corresponents als mesos de novembre i desembre 2018 i gener 2019 
 
 

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

     

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

     

17003604 novembre 
REAJUST ANUALITAT PER CONTRACTE DE 

SERVEI CONSERGERIA DTE 2018-2019 
-10.000,00 € 

 

18004283 novembre BAIXA PER ADJUDICACIÓ CONTRACTE 

D'OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE 3 CAL·LISTÈNIES 

-11.915,95 € 
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AL DTE. LES CORTS 

18004295 novembre 

BAIXA PER ADJUDICACIÓ CONTRACTE 

D'OBRES D'IMPLANTACIÓ DE JARDINERIA AL 

PARC DE LA BEDERRIDA 

-18.372,58 € 

 

18004298 novembre 

BAIXA PER ADJUDICACIÓ CONTRACTE 

D'OBRES PER LA REFORMA DE MURS, RAMPA I 

ESCALA PTGE. TRIAS I GIRÓ 

-327,37 € 

 

18004308 novembre 

BAIXA PER ADJUDICACIÓ CONTRACTE 

D'OBRES D'ARRANJAMENT VORERA 

LLOBREGAT C.VALLESPIR 

-9.388,70 € 

 

18004313 novembre 

BAIXA PER ADJUDICACIÓ CONTRACTE 

D'OBRES D'ARRANJAMENT VORERA 

LLOBREGAT C. GLEZ TABLAS 

-10.956,95 € 

 

18004315 novembre 

BAIXA PER ADJUDICACIÓ CONTRACTE 

D'OBRES D'ARRANJAMENT VORERA 

MUNTANYA CONSOLAT RUS 

-20.940,54 € 

 

18005049 novembre 

APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ PER EL 

SUBMINISTRAMENT I ARRENDAMENT 11 

EQUIPS IMPRESSIÓ 

13.997,28 € 

 

16C00024 novembre 
PAGAMENT MES DE JULIOL PER LA GESTIÓ I 

EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT LES 

CORTS 

16C00024 novembre 
PAGAMENT MES D'AGOST PER LA GESTIÓ I 

EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT LES 

CORTS 

16C00024 novembre 
PAGAMENT MES DE SETEMBRE PER LA GESTIÓ 

I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT LES 

CORTS 

16C00024 novembre 
PAGAMENT MES D'OCTUBRE PER LA GESTIÓ I 

EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT LES 

CORTS 

16002590 desembre 
APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA SERVEI 

DINAMITZACIÓ LUDOTECA GUITARD 
84.640,00 € 

FUNDACIÓ PERE 

TARRÉS 

17005081 desembre 

ADJUDICACIÓ DE LA PRÒRROGA CONTRACTE 

DE SERVEI IMPRESSIÓ ESCANEIG I CÒPIA DTE 

LES CORTS 

35.090,00 € 

SERVICIOS 

MICROINFORMATICA 

SA 

18005045 desembre 

ADJUDICACIÓ ACORD MARC PER 

SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA 

ESTÀNDARD 2018 

880,56 € PMC GRUP 1985 SA 

18005045 desembre 

ADJUDICACIÓ ACORD MARC PER 

SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA 

ESTÀNDARD 2019 

2.641,68 € PMC GRUP 1985 SA 

18005106 desembre 

ADJUDICACIÓ ACORD MARC PER 

SUBMINISTRAMENT PAPER RAÏMA RECICLAT 

2018 

898,56 € CANON ESPAñA, S.A. 

18005106 desembre 

ADJUDICACIÓ ACORD MARC PER 

SUBMINISTRAMENT PAPER RAÏMA RECICLAT 

2019 

2.695,68 € CANON ESPAñA, S.A. 



 

8 
 

15C00023 desembre 

PAGAMENT MESOS DE JULIOL I AGOST PER LA 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ C.C. JOAN OLIVER "PERE 

QUART" 2015-2018 

32.899,12 € 
CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

18C00002 desembre 
PAGAMENT INICIAL  PER LA GESTIÓ CC JOAN 

OLIVER "PERE QUART" 2018-2021 
12.721,41 € 

CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

18C00002 desembre 
PAGAMENT MES DE SETEMBRE PER LA GESTIÓ 

CC JOAN OLIVER "PERE QUART" 2018-2021 
9.541,06 € 

CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

18C00002 desembre 
PAGAMENT DEL 4º TRIMESTRE PER LA GESTIÓ 

CC JOAN OLIVER "PERE QUART" 2018-2021 
28.623,15 € 

CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

18C00002 desembre 

PAGAMENT COMPENSACIÓ D'ATURATS PER LA 

GESTIÓ CC JOAN OLIVER "PERE QUART" 2018-

2021 

3.031,83 € 
CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00024 desembre 

PAGAMENT MES DE NOVEMBRE PER LA 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 2016-

2019 

3.138,33 € 
CLUB JOVENTUT LES 

CORTS 

16C00024 desembre 
PAGAMENT MES DE DESEMBRE PER LA GESTIÓ 

I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,37 € 

CLUB JOVENTUT LES 

CORTS 

16C00002 desembre 
PAGAMENT DEL 3º TRIMESTRE PER LA GESTIÓ 

CC J.M. TRIAS I PEITX 2016-2019 
41.701,00 € 

CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00002 desembre 
PAGAMENT DEL 4º TRIMESTRE PER LA GESTIÓ 

CC J.M. TRIAS I PEITX 2016-2019 
41.701,00 € 

CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00002 desembre 
PAGAMENT COMPENSACIÓ D'ATURATS PER LA 

GESTIÓ CC J.M. TRIAS I PEITX 2016-2019 
2.454,55 € 

CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00009 desembre 
PAGAMENT DEL 3º TRIMESTRE PER LA GESTIÓ 

CC CAN DEU 2016-2019 
33.750,00 € 

CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00009 desembre 
PAGAMENT DEL 4º TRIMESTRE PER LA GESTIÓ 

CC CAN DEU 2016-2019 
33.750,00 € 

CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00009 desembre 
PAGAMENT COMPENSACIÓ D'ATURATS PER LA 

GESTIÓ CC CAN DEU 2016-2019 
1.988,40 € 

CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

16C00035 desembre 
PAGAMENT DEL 3º TRIMESTRE PER LA GESTIÓ 

CC TOMASA CUEVAS 2017-2018 
36.427,44 € 

PROGESS 

PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIALS 

16C00035 desembre 
PAGAMENT DEL 4º TRIMESTRE PER LA GESTIÓ 

CC TOMASA CUEVAS 2017-2018 
36.427,44 € 

PROGESS 

PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIALS 

16C00035 desembre 
PAGAMENT COMPENSACIÓ D'ATURATS PER LA 

GESTIÓ CC TOMASA CUEVAS 2017-2018 
646,50 € 

PROGESS 

PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIALS 

 

 

ALTRES RESOLUCIONS 
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CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

     

18S15311 novembre 
PAGAMENT DEL CONVENI ESTUDIANT EN 

PRACTIQUES UPC MARTA GALBEZ 
1.367,47 € 

UNIVERSITAT 

POLITECNICA DE 

CATALUNYA 

18S16312 desembre 
PAGAMENT DEL CONVENI FORMACIÓ 

MONITORS/ES DE LLEURE I ESPORT 
8.545,33 € 

FUNDACIÓ PRIVADA 

CATALANA CET10 

18S15783 desembre 
PAGAMENT DEL CONVENI PROJECTE 

DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL 
16.000,00 € 

SANTS-LES CORTS 

EIX COMERCIAL 

18S15885 desembre 
PAGAMENT DEL CONVENI PROJECTE REFORÇ 

ESCOLAR 
16.297,78 € BANC SOLIDARI 

 
 

 

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

2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 19 de desembre de 
2018 referent al canvi de dedicació de la consellera de BComú la senyora Laura Cañadas. 

 
3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 10 de gener de 2019 

referent al canvi de dedicació de la consellera de BComú la senyora Laura Cañadas Pla. 
 
4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 24 de gener de 2019 

referent al canvi de dedicació del conseller del PPC el senyor Xavier Cañigueral González. 
 
  
 
 
El president constata que cap portaveu desitja fer cap observació respecte al despatx d’ofici. 
  

b) Mesura de govern 
 

c) Informes  
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

 

 
El regidor del Districte, senyor Agustí Colom, se suma al condol a les famílies i amics de les víctimes 

de l’incendi que es va produir al districte el passat 3 de març. A més, posa en valor la tasca que van fer tots 
els treballadors i treballadores públics, des de Bombers fins a Guàrdia Urbana. Assenyala que, malgrat la 

Mes Quantitat 

Novembre 5 

Desembre 5 

Gener 5 
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desgràcia, ja que van morir dos veïns, les conseqüències d’aquest incendi haurien pogut ser encara pitjors. 
Manifesta que, tal com ja van tenir ocasió d’expressar en el seu moment, es posen a disposició dels veïns i 
veïnes per a tot allò que puguin necessitar. 

 
Afirma que, atès que aquest és l’últim plenari del mandat, dedicarà aquest informe a fer una 

valoració política de la situació del districte. Recorda que les Corts és el districte menys poblat de la ciutat 
de Barcelona, amb 81.000 habitants, i està integrat per tres barris ben diferenciats, tant pel que fa a 
estructura urbana com a realitat social. Destaca, però, que tots ells disposen d’una elevada vitalitat social, 
amb una xarxa d’entitats cíviques, culturals, socials i comercials que marquen les dinàmiques col·lectives 
que es generen al districte. 

 
Assenyala que la realitat actual de les Corts, com del conjunt de la ciutat i del país, no es pot 

entendre sense el model econòmic que es va desenvolupar en els anys precedents i que va dur a la greu 
crisi econòmica i financera iniciada el 2008. Explica que fins al 2017 no va començar a haver-hi una certa 
recuperació, tot i que en un marc de fragilitat econòmica important, també com a resultat de les polítiques 
d’austeritat aplicades tant pel Govern de la Generalitat d’Artur Mas a partir de 2011 com pel Govern central 
de Mariano Rajoy a partir de 2012, que van comportar, entre altres coses, una reforma laboral que ha 
significat una retallada de salaris i un increment de la desigualtat i la precarietat. En aquest sentit, remarca 
que, en la darrera enquesta de serveis públics, un 23% dels veïns i veïnes del districte de les Corts 
declaraven ser usuaris dels Serveis Socials del districte. Afirma que, per tant, una bona part dels veïns i 
veïnes del districte no han restat immunes al retrocés social que va significar el model productiu que va 
conduir a la crisi econòmica i financera ni a les polítiques d’austeritat implementades.  

 
Manifesta que un govern municipal ha d’entendre aquesta realitat social i econòmica i, des d’una 

concepció progressista de la societat, ha de implementar polítiques que serveixin per revertir les 
desigualtats i garantir els drets bàsics, tan individuals com comunitaris. Afirma que cal cosir la ciutat i el 
districte per fer que els barris siguin econòmicament i socialment més justos, més pròspers i més equitatius. 
En aquest sentit, destaca la importància dels Serveis Socials, i assenyala que més de 30.000 veïns i veïnes 
de les Corts han disposat d’aquests serveis, amb una dotació pressupostària que s’ha anat incrementant. 
Assenyala que en un districte com les Corts, amb un grau d’envelliment important, també és important el 
suport i treball amb la gent gran i que, des d’aquest punt de vista, l’ampliació del projecte Radars als tres 
barris del districte que s’ha produït enguany és una notícia rellevant.  

 
Afirma, però, que segurament el projecte més significatiu de les Corts és l’Espai d’Inclusió 

20+20+20, un espai que va néixer el 2013 amb la voluntat d’aconseguir un districte que elimini les barreres 
que impedeixen el ple desenvolupament i la qualitat de vida dels ciutadans amb discapacitats. Destaca que 
han potenciat aquest projecte al llarg del mandat i que està segur que, sigui quin sigui el proper govern, se 
seguirà potenciant. En relació amb això, es refereix a la necessitat de continuar projectes de ciutat o de 
districte més enllà de les ideologies dels governs que es vagin succeint. Remarca que en aquest cas, a més 
a més, des de l’Espai d’Inclusió es treballa amb totes les entitats de districte.  

 
Assenyala que alguns aspectes en què s’ha avançat i cal continuar treballant per eliminar barreres i 

afavorir l’autonomia de les persones amb discapacitat són l’adaptació dels pisos i l’ocupabilitat. Destaca la 
importància que les persones amb discapacitat siguin capaces de trobar trajectòries d’ocupabilitat que els 
permetin tenir realment una vida autònoma. Indica que els cursos d’ajudants de monitor en activitats 
esportives i de lleure són un projecte en aquesta línia.  

 
Afirma que avançar en la inclusivitat també és avançar en les condicions laborals, un aspecte que 

tractaran després en un punt relatiu a la situació de les persones cuidadores i que fan tasques domèstiques 
a la llar. Recorda que el districte de les Corts té una part important de la feina que es genera en aquest 
àmbit, que a vegades té uns components d’informalitat o de precarietat que cal superar. 

 
Destaca que l’educació és un element fonamental per a la plena igualtat de les persones i que 

l’educació pública garanteix la igualtat d’oportunitats i la qualitat de la formació. Manifesta que en un districte 
on ha avançat significativament l’increment de la demanda d’escola pública és necessari cobrir aquesta 
demanda amb places públiques de qualitat i fer desaparèixer els «bolets» de les escoles. Afirma que per 
això és important la creació d’una línia i mitja més en infantil i primària a l’escola Anglesola i d’una línia més 
de secundària a l’institut Les Corts. 

 
Assenyala que garantir la igualtat és trencar no només les barreres de classe sinó també les de 

gènere, i, per tant, incorporar la perspectiva de gènere en les diverses actuacions municipals. Remarca que 
aquest és un element transversal que no se circumscriu només a una regidoria o a una conselleria, sinó que 
forma part de les polítiques generals de contractació, comunicació o llenguatge, entre d’altres. D’altra 
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banda, recorda que al districte hi va haver un homicidi masclista que els va fer constatar que no estaven 
lliures d’aquesta violència, i destaca la importància del treball contra la violència masclista i l’assetjament 
que es fa a les festes majors o altres festes i el treball conjunt amb les entitats del districte, com ara les 
Cortsenques Dissidents, en el protocol de detecció i prevenció del sexisme, així com l’elaboració d’un 
protocol per posar en valor el circuit contra la violència masclista a les Corts.  

 
Afirma que, a més de ser un districte inclusiu, les Corts és també un districte eminentment cultural, 

tal com es posa de manifest en el gran nombre d’entitats i projectes culturals que hi ha al districte, com el 
Concurs Internacional de Música, la recentment creada Jove Orquestra Simfònica de les Corts, el Circorts o 
el Festival d’Animació Oriol Canals, que després de tres anys s’ha constituït com un esdeveniment important 
de la Festa Major de les Corts. D’altra banda, opina que el treball de les administracions, a més de teixir, és 
també crear interdependències i treballs conjunts. En aquest sentit, destaca el fet que La Caldera i els 
tabalers i els diables del districte facin espectacles conjuntament per al Toc d’Inici de les festes majors. 

 
Assenyala que, a més de creativitat, la cultura és també recuperar i posar en valor la memòria 

històrica. Explica que la Taula de Memòria Històrica del Districte ha de permetre no només promoure la 
memòria, com ho ha fet el monument a la presó de dones, sinó també mantenir el coneixement i posar en 
valor la història industrial del districte. Pel que fa a això, destaca el projecte de memòria de la Colònia 
Castells i la inauguració de dos equipaments que han permès recuperar dues antigues fàbriques del 
districte, les Cristalleries Planell i la Biblioteca Montserrat Abelló, fruit d’un treball del mandat anterior que 
s’ha pogut finalitzar en aquest mandat. En relació amb això, assenyala que moltes vegades el treball dels 
governs no se circumscriu al mandat concret i que sovint es tracta de posar la llavor per a projectes futurs.  

 
Manifesta que un dels elements importants del districte de les Corts és el fet d’acollir grans equips 

esportius de ciutat. Assenyala que molt sovint el Barça o altres clubs tenen una perspectiva que va molt més 
enllà del seu espai més proper, però que un dels treballs que han començat a fer i cal seguir fent és el 
d’intentar arrelar aquests clubs al territori i fer que se’n sentin partícips. Afirma que l’Espai d’Inclusió els ha 
ajudat a obrir un camí en aquesta direcció, ja que, per exemple, el Club de Tenis Barcelona contracta per a 
esdeveniments com el Godó persones de l’Espai d’Inclusió o amb exclusió social.  

 
Destaca la importància de potenciar l’activitat econòmica al districte, i com l’administració més 

propera al territori pot impulsar aquells elements més propers als comerços o les activitats econòmiques. 
Explica que la configuració de noves associacions de comerciants al districte de les Corts és un èxit dels 
comerciants, que són capaços d’associar-se, i de les mateixes entitats associatives que existeixen, que 
actuen com a mirall de les noves, i forma part de la idea que la suma dona poder i més capacitat de 
negociació. En relació amb això, dona la benvinguda a Les Corts Comerç 08028 i a l’Associació de 
Comerciants i Empresaris El Cor de Les Corts. A més, afirma que el treball de foment del comerç també 
implica el reconeixement d’aquells comerços que configuren la cultura i el dia a dia dels veïns i veïnes, que 
els acaben assimilant com un element propi. 

 
Manifesta que els dos sectors més importants de la ciutat, comerç i turisme, conformen l’essència 

de la ciutat. Afirma que, per tant, el treball de qualsevol ciutat és aconseguir que l’activitat econòmica 
s’escampi per tot el territori i contribuir a la desconcentració turística. Assenyala que l’activitat turística pot 
tenir un retorn a la ciutat, com en el cas del monestir de Pedralbes, on ha ajudat a recuperar la capella de 
Sant Miquel per a la ciutadania. Així mateix, explica que la promoció del turisme inclusiu pot afavorir el dret 
democràtic a viatjar. D’altra banda, es refereix al reconeixement de les potencialitats que té l’economia 
plural a través de la creació de taules d’economia social i solidària, que suposa explorar sectors importants 
que poden restar invisibles al territori. Pel que fa a això, destaca que hi ha més de 25 entitats, comerços i 
cooperatives que conformen la xarxa social al territori, que permet cosir-lo no només socialment i 
econòmicament sinó també ecològicament.  

 
Afirma que també és important treballar per intentar minorar el canvi climàtic i que, en aquest sentit, 

és important la coherència en les petites decisions i que la lluita a favor de la sostenibilitat impregni totes i 
cadascuna de les accions municipals. En aquest sentit, destaca la xarxa de carrils bici, les superilles, els 
carrers per a vianants, la recuperació de zones verdes i la promoció de nous parcs i jardins al districte.  

 
Pel que fa a planejaments urbanístics, opina que el districte de les Corts té tres grans reptes: l’Espai 

Barça, la continuïtat de la Colònia Castells i la reurbanització del barri de la Mercè, un barri que es manté 
una mica aïllat i que s’ha de preservar com a tal.  

 
Afirma que, en tots els processos socials i ecològics, és important l’elaboració col·lectiva a través 

dels processos de participació, des de les comissions de seguiment fins a la creació d’eines de participació 
com la plataforma Decidim, o de webs que configurin millor la informació, tant l’administrativa com la 
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cultural, i siguin un espai que s’ofereix a les diferents entitats. Assenyala que un altre exemple en aquest 
sentit és el vestíbul del Districte, on hi ha un espai expositiu que s’ha cedit a una entitat que compleix 125 
anys, l’escola Ausiàs Marc. Explica que tots aquests elements han d’ajudar a fer que el treball col·lectiu 
també es plasmi a l’hora de decidir i treballar de baix a dalt. 

 
El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, recorda els presos i preses, els 

exiliats i exiliades, i Tamara Carrasco, condemnada a no sortir de Viladecans sense haver estat jutjada.  
 
Manifesta que des de la CUP volen felicitar les entitats del districte i l’equip tècnic de l’Ajuntament 

pels quatre anys de mandat. Explica que creuen que el Govern ha tingut la sort de trobar-se amb unes 
entitats i unes treballadores que han estat garantia de portar a terme els projectes d’actuació, molts d’ells 
previstos abans del 2015. Destaca la feina de les entitats en l’Espai d’Inclusió 20+20+20 i de les oficines 
dels Serveis Socials, que ajuden les persones amb menys recursos dels barris del districte.  

 
Explica que han coincidit amb el Govern en algunes propostes, com la Taula d’Economia Social i 

Solidària, la implantació de zones esportives de lliure ús, o les mesures contra el sexisme i la violència 
masclista. Afirma que, per contra, han tingut grans diferències amb el Govern sobre l’Espai Barça, un 
projecte urbanístic i social al seu parer insuficient; sobre la planificació escolar, en relació amb les 
ubicacions de les noves escoles i institut; i sobre la participació a les taules de seguretat i convivència, on no 
es permet la participació dels grups amb una excusa tècnica.  

 
Manifesta que els preocupa el seguiment que faran els consellers i conselleres des del període de 

finalització de l’activitat institucional fins al mes de setembre. Assenyala que segurament els nous consellers 
i conselleres prendran possessió del càrrec al mes de juliol, però que mentrestant necessitaran tenir 
coneixement dels projectes en curs. Insta el Govern a trobar una solució pel que fa a aquesta qüestió. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, agraeix als treballadors i 

treballadores del Districte la seva feina, i felicita les entitats per la seva tasca. Afirma que és una sort poder 
comptar amb nombroses entitats en totes les àrees al districte, que ajuden a facilitar el treball del dia a dia 
als grups municipals.  

 
Felicita el Govern per l’esforç d’enviar un resum de la seva acció com a Govern, tenint en compte 

que fa un any i mig que ho demanen i fins ara no ha sabut o no ha volgut fer-ho. Opina que, de fet, 
l’exposició que ha fet el regidor ha estat més aviat un resum de les activitats de les entitats del districte més 
que no pas de l’acció del Govern.  

 
Assenyala que, de la mateixa manera que el Govern té l’obligació de posar en valor la gestió del 

mandat, els grups de l’oposició han de remarcar la falta de gestió i fer un seguiment de les iniciatives que ha 
proposat el Govern i que no s’han acabat de complir. 

 
Manifesta que valoren positivament i reconeixen com a accions importants per al districte la 

potenciació de l’Espai d’Inclusió i les diverses polítiques en matèria de discapacitat; la recuperació de la 
memòria històrica a través de la mesura de govern i la recuperació del passat històric del territori, amb 
accions com la recuperació de diversos equipaments o el procés per simbolitzar la presó de dones; i la 
gestió i el control de l’activitat turística, sobretot pel que fa a la persecució dels pisos turístics il·legals.  

 
Afirma que, no obstant això, consideren que el Govern no ha gestionat de manera adequada el 

districte. Assenyala que ICV-EUiA es va presentar en coalició amb la plataforma d’Ada Colau a les eleccions 
no amb la intenció de governar sinó de ser una oposició clara al Govern de Trias, i, per tant, aquesta 
coalició no tenia un projecte clar i no estava preparada políticament per governar. Opina que el mandat es 
pot resumir dient que no hi ha hagut gestió, i que això no ho diu només el seu grup municipal, sinó també el 
baròmetre municipal, en el qual la ciutadania dona un suspens rotund al Govern i situa la falta de gestió 
municipal com una de les seves principals causes de preocupació.  

 
Afirma que aquesta falta de projecte ha portat a un fracàs en seguretat, en habitatge, en transport, 

en mobilitat i en l’equilibri de les desigualtats socials, que han augmentat. En relació amb això, manifesta 
que la falta de lideratge i inversió en els barris més humils és un problema per al conjunt de la ciutat, ja que 
oblidar el barri del Raval també té conseqüències a Sant Ramon i Maternitat. Explica que aquesta falta 
d’atenció als barris amb les rendes més baixes s’ha posat de manifest en districtes com Horta, Nou Barris i 
Sant Andreu, tal com ho han expressat els mateixos veïns i veïnes en els darrers consells plenaris.  

 
Opina que el Govern del Districte de les Corts tampoc no pot estar satisfet. Remarca que és la 

primera vegada que un govern ha retallat les inversions acordades i que provenien d’altres mandats. En 
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aquest sentit, afirma que és molt greu que es fes desaparèixer la inversió consensuada de l’escola bressol 
al barri de Sant Ramon i Maternitat a l’inici del mandat. A més, explica que el mandat finalitza sense un Pla 
d’equipaments consensuat, amb l’empitjorament de la connexió amb els centres educatius públics de 
secundària que hi ha a la muntanya i sense la construcció de cap promoció d’habitatge públic a la Colònia 
Castells per continuar els reallotjaments, entre altres coses.  

 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, expressa el més sentit condol als 

familiars i amics de les dues persones que van perdre la vida en l’accident de diumenge al barri de Sant 
Ramon, així com el suport a tots els veïns i veïnes i als equips d’emergència i Bombers, que van fer una 
tasca molt diligent i a l’altura d’una situació tan complicada. 

 
Manifesta que també vol aprofitar per mostrar el rebuig més absolut a la presència de l’autobús 

masclista que aquesta setmana ha intentat circular pel districte. Agraeix a la ciutadania, als moviments 
col·lectius i a les institucions que, cadascú des del seu espai, hagi pogut fer fora aquest autobús infame que 
banalitza el nazisme i promou el masclisme. 

 
D’altra banda, explica que, abans d’entrar en l’informe del regidor, vol recordar els presos i preses 

polítics i els exiliats i exiliades, en una setmana en què es fa un «judici farsa» que intenta atribuir, amb pots 
de detergent com a arma de destrucció massiva, un relat fals de violència a l’independentisme. Afirma que, 
de fet, a les Corts van poder veure que l’única violència de l’1 d’octubre va ser la que van patir les persones 
que van anar a votar a l’escola Pau Romeva i a l’institut Joan Boscà.  

 
Afirma que en aquest mandat han viscut moments molt intensos. En aquest sentit, agraeix que la 

col·laboració dels treballadors i treballadores del Districte i de les entitats hagi ajudat a fer que aquests 
moments fossin més agradables o menys desagradables en alguns moments. 

 
Manifesta que, des del Grup d’ERC, han intentat representar els interessos i detectar les necessitats 

dels veïns i veïnes no només des d’una actitud activa, sinó també des d’una actitud proactiva. Explica que 
han intentat fer justícia al lema que els ha guiat en aquest mandat, que és un lema tan senzill i tan republicà 
com el de ser útils als veïns i veïnes.  

 
Destaca que les Corts és un barri actiu que compta amb l’Espai d’Inclusió, amb un nombre molt 

important d’entitats culturals i comercials, amb AMPA que s’organitzen per treballar per l’educació al 
districte, i amb associacions de veïns i molts altres col·lectius que treballen en el dia a dia. Explica que 
creuen que, com a representants públics, sobretot han de ser responsables i generar expectatives que 
després podran complir, i que aquest aspecte és el que separa la seva opció política del que ha fet el 
Govern durant els quatre anys de mandat. 

 
Afirma que han treballat el dia a dia, que han presentat al·legacions a tots els projectes que eren 

millorables, com el de l’Espai Barça i el del carrer Remei, i que el principi que sempre els ha guiat ha estat 
parlar amb els veïns i veïnes i amb tothom tantes hores com calgués.  

 
Explica que els equipaments que s’han posat en funcionament al districte en els darrers quatre anys 

es van iniciar en mandats anteriors, com la biblioteca o les Cristalleries Planell. Manifesta que, a més, el 
solar que s’havia d’entregar a la Generalitat el passat mes de febrer per fer una escola encara no s’ha 
enderrocat, de manera que podria perillar el calendari de l’escola Anglesola per culpa d’aquest 
endarreriment en els enderrocs.  

 
Explica que el seu grup sempre ha plantejat un urbanisme verd que obri grans recintes, no només 

l’Espai Barça sinó tots els recintes del voltant, però que el Govern no ha apostat per això. D’altra banda, 
remarca que en aquest mandat no s’ha construït cap habitatge públic a les Corts.  

 
Pel que fa a mobilitat, afirma que la implantació de la xarxa ortogonal ha afectat negativament els 

veïns i veïnes, i no s’ha buscat cap alternativa viable a l’H10, ni s’ha millorat la connexió del barri de les 
Corts, on viu la majoria de la població del districte, amb la principal zona d’instituts públics del districte.  

 
En l’àmbit dels plans urbanístics, manifesta que des de la darrera comissió de seguiment del 30 

d’octubre no tenen cap informació sobre la Colònia Castells, i que els preocupa que un procés de tants anys 
pugui córrer el risc de paralització per manca de planificació. D’altra banda, opina que el projecte del carrer 
Remei segueix igual que al principi del mandat. Explica que hi ha una feina feta pels veïns i veïnes i que dos 
grups municipals hi han presentat al·legacions, però que l’únic que s’ha proposat és suspendre el 
procediment sense donar resposta a les al·legacions i buscar un projecte millor. Assenyala que després hi 
haurà una iniciativa en què també parlaran del PERI Danubi, però que fa un any i tres mesos es va anunciar 
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un acord a la premsa que després s’ha vist que no era tal, perquè no s’ha pogut tirar endavant, i s’ha tornat 
a una situació anterior al 2010, amb 78 habitatges afectats. Pel que fa a l’àmbit d’Europa-Anglesola, 
manifesta que volen saber si tothom ja ha estat reallotjat i, per tant, es pot tirar endavant el pla urbanístic. 

 
Remarca que el districte tampoc no disposa del Pla d’equipaments. Afirma que no és només que no 

hi hagi un pla d’equipaments consensuat, sinó que no s’ha fet cap proposta política en aquest sentit, malgrat 
que durant els quatre anys hi ha hagut una feina tècnica molt bona.  

 
En relació amb els drets dels animals, es refereix a la manca de manteniment de les àrees de 

gossos que s’han fet.  
 
Respecte als esports, manifesta que els consta que no s’ha parlat amb totes les entitats esportives a 

l’hora de posar en funcionament el nou espai esportiu del parc de Bederrida. 
 
Conclou que des del Grup Municipal d’ERC valoren negativament els quatre anys de mandat, 

sobretot perquè entenen que s’ha de millorar tant en transparència com en diàleg amb totes les parts a 
l’hora de tirar endavant els projectes i les polítiques que entre tots creguin que són millors per als veïns i 
veïnes. 

 
La consellera Míriam Casanova, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta que de des del seu 

grup també es volen sumar al més sentit condol per la família que va patir l’incendi a l’avinguda de Xile, així 
com destacar l’arriscada feina que van fer els bombers. Afirma que també vol aprofitar per valorar molt 
positivament la tasca que fan diàriament tots els treballadors i treballadores del Districte.  

 
Agraeix al regidor la presentació de l’informe, que assenyala que ha estat un «informe sorpresa» ja 

que no sabien de què parlaria, tot i que suposaven que faria un balanç del mandat.  
 
Explica que des del Grup del PP consideren que el mandat s’ha caracteritzat principalment per la 

falta de resposta a les necessitats del veïnat, per multiplicar els problemes de la gent pel fet d’haver 
governat d’esquena a la ciutadania, i per incomplir els acords que s’han adoptat en el Consell Plenari per 
part de tots els grups, així com els compromisos del programa electoral de BComú. Assenyala que, de fet, 
aquestes són les tres característiques que han expressat en la proposició que avui porten al Consell Plenari 
per reprovar el Govern. Explica que volen mostrar els fets que avalen aquestes tres afirmacions i que, atès 
que són molts, aprofitarà aquesta intervenció i després la defensa de la proposta de reprovació per fer-ho.  

 
Quant a la falta de resposta a les necessitats del veïnat, subratlla que s’ha fet una política de zero 

equipaments a les Corts. Remarca que no s’ha fet cap escola bressol municipal en aquest mandat, malgrat 
que cada any 200 nens i nenes es queden sense plaça d’escola bressol, ni tampoc cap IES ni cap nova 
escola pública. Afirma que, malgrat l’augment de la demanda de places d’educació pública, el Govern s’ha 
dedicat a crear una nova línia educativa a l’IES Les Corts i a tancar una escola per obrir-ne una altra.  

 
Així mateix, explica que no hi ha hagut cap promoció de pisos tutelats per a gent gran o persones 

amb diversitat funcional, ni cap residència per a gent gran. Recorda que a les Corts només hi ha una 
residència i una promoció de pisos tutelats, quan és el districte que té la major proporció de població de gent 
gran de tota la ciutat. D’altra banda, afirma que no s’ha fet tampoc cap promoció d’habitatge de protecció 
oficial. Explica que, en la darrera Audiència Pública, els veïns de pràcticament l’única promoció que hi ha 
d’habitatge de protecció oficial, a la travessera de les Corts 86-94, van exposar els greus problemes 
d’incivisme que pateixen gairebé cada dia. Assenyala que es van assabentar que aquella promoció estava 
gestionada per un fons voltor, i que ni el fons voltor ni l’Ajuntament donen solució al problema. Afirma que, 
per tot plegat, no és d’estranyar que el Govern no hagi ni presentat el Pla d’equipaments 2016-2026.  

 
Pel que fa a atenció social, explica que les famílies o persones vulnerables que necessiten ser 

ateses pel Centre de Serveis Socials del districte s’han d’esperar de mitjana 15 dies per a una primera 
visita. A més, afirma que hi ha més de 100 persones sense sostre o que es dediquen a recollir i vendre 
ferralla als carrers de les Corts. Manifesta que també consideren molt preocupant l’insuficient nombre de 
places Respir per a les persones grans dependents i/o en risc d’exclusió, així com els escassos recursos de 
suport a les persones cuidadores de familiars malalts o dependents.  

 
Lamenta la incapacitat del Govern per fer de mediador i solucionar els conflictes veïnals de les 

Corts, com en el cas del projecte de la residència del carrer Remei-Galileu, on el Govern no ha sabut 
apropar les posicions d’ambdues parts i ha acabat retirant temporalment l’aprovació d’aquest pla urbanístic.  
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Explica que la nau industrial del carrer Mejía Lequerica amb Carles III ha acabat tenint un ús 
comercial, quan creuen que s’hauria d’haver convertit en un interior d’illa d’ús veïnal. Afirma que això ha 
comportat greus molèsties de contaminació, de soroll i de mobilitat que els veïns ja fa més 50 anys que 
pateixen. 

 
Quant a l’Espai Barça, opina que el Govern no l’ha sabut definir com un projecte de barri perquè no 

ha concretat els ingressos municipals que es destinaran als equipaments i les actuacions necessàries al 
barri de la Maternitat i Sant Ramon.  

 
Explica que les negociacions amb els propietaris de les naus a l’entorn dels carrers Danubi, Pintor 

Tapiró i Cardenal Reig han acabat amb una sentència judicial que ha anul·lat el PERI Danubi del 2010, que 
van aprovar tots per desafectar la majoria dels habitatges.  

 
Es refereix a la incapacitat del Govern per impedir o frenar les obres il·legals al districte, 

especialment per part de les grans institucions públiques. Recorda que en aquest mandat la Coordinadora 
d’Associacions de Veïns i Entitats de les Corts ha presentat al voltant de 20 denúncies al Districte, i que si 
no arriba a ser per això no s’haurien assabentat que s’estaven fent obres il·legals, que es van haver de 
parar. Remarca que això ha tingut greus conseqüències en el patrimoni arquitectònic i cultural del districte.  

 
Afirma que el Govern no ha tingut cap voluntat de reformar els dos carrers més importants i més 

transitats del districte: l’avinguda Madrid, especialment el tram entre els carrers Lluçà i Vallespir, que 
necessita una ampliació de voreres, i la travessera de les Corts entre els carrers Numància i Entença. 

 
Seguidament exposa fets que avalen la segona afirmació que han fet: que el Govern ha multiplicat 

els problemes de la gent per haver governat d’esquena a la ciutadania. Recorda que, en moltes sessions de 
plenaris anteriors, han parlat de la implantació excessiva de carrils bici i de totes les queixes que han sorgit 
al voltant del desplegament de la nova xarxa de bus.  

 
D’altra banda, manifesta que els canvis en el sistema d’educació pública al districte no s’han 

consensuat amb la comunitat educativa i se n’ha informat quan ja tothom els coneixia en el Consell Escolar. 
Es refereix al canvi d’institut a escola a l’espai Anglesola-Numància, que ha incomplert el Pla d’equipaments 
del 2008 signat amb la Generalitat, i quan només hi ha un institut per sota de l’avinguda Diagonal; la decisió 
de tancar l’escola Ausiàs March perquè té un elevat nombre d’alumnes estrangers; l’anunci de fusió dels 
instituts de Joan Boscà i Ausiàs March, sense informar adequadament els pares i mares i sense 
consensuar-ho amb la comunitat educativa, i la falta de manteniment i de reforma a pràcticament totes les 
escoles públiques del districte, tot i que els pares i mares ho han estat reclamant en molts òrgans de 
participació. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, afirma: «Nosotros sí que nos 

esperábamos el informe que nos ha hecho el regidor hoy, porque no es más que un resumen de lo que está 
colgado en la web del distrito. Hoy, por cierto, lo han modificado, ya no se llama “Informe de actuación 2015-
2019”, sino que se llama “Barcelona en progrés. 73 barris, una ciutat”. Estamos ante una alcaldesa, la 
alcaldesa Colau, la alcaldesa del “a mí también me pasó”, que no nos defrauda porque solamente le ha 
faltado poner en esa carátula del “Barcelona en progrés” su foto para parecerse más a este libro que creo 
que se llama Manual de resistencia.  

 
Así que lo que nos va a tocar hacer es poner sobre la mesa las ficciones de este Gobierno, la ficción 

del “sí se puede” y la realidad del “no se quiere”, que es a lo que se han dedicado estos cuatro años. Porque 
la realidad es que, según el barómetro municipal, el 60% de los barceloneses consideran que hoy la ciudad 
y sus barrios están mucho peor que hace unos años. La realidad es que la inseguridad es el principal 
problema de los barceloneses por la inacción del Gobierno de Colau. Y la realidad es que el porcentaje de 
inversión en nuestro distrito ha sido de un 4%, de unos presupuestos acordados siempre sin consenso. Y ni 
tan siquiera han ejecutado ese 4% porque se han quedado solamente en un 3,7%. Eso sí, han aprendido 
muy rápido cómo funciona el tema de la cocina de Tezanos, que se trata de publicar que han ejecutado el 
97% de los planes de actuación para el distrito, ocultando que ese 97% es de un 4% de presupuesto para el 
distrito, que es lo único que se ha aplicado en este distrito del total de Barcelona. Por lo tanto, estamos 
hablando de un 3,7% realmente, del que un 50% aproximadamente corresponde a les Corts, sobre todo a la 
biblioteca y a la Colonia Castells, que son de mandatos anteriores; un 23% aproximadamente, a Pedralbes, 
con la Plaça Mirall; y un 8%, a Sant Ramon-Maternitat.  

 
Llegados a este punto, hemos pensado: “Pues vamos a ver qué decían en su programa electoral 

para el distrito de Les Corts, vamos a ver qué proponían”. Pues nada, proponían, por ejemplo, conectar el 
tranvía por Diagonal, que lo han incumplido. No, no, no se rían, lo han incumplido porque han sido 
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incapaces de presentar un proyecto viable, porque lo que han hecho fue cuando Colau tenía una de esas 
horas bajas que ella tiene de popularidad, y cuando tenía problemas con el tema de los narcopisos del 
Raval, deciden presentar un proyecto de forma conscientemente inviable, ¿con qué objetivo? Con el único y 
exclusivo objetivo de tapar las carencias de este Gobierno. Y así ha sido durante todo el mandato.  

 
Disminuir la contaminación atmosférica, incumplido. Y no solamente lo incumplen sino que, con las 

medidas de movilidad que han aplicado en el distrito y en el resto de Barcelona, han generado un colapso 
de tráfico que genera a su vez una mayor contaminación atmosférica. 

 
Elaborar un plan especial de Collserola —estoy leyendo su programa de 2015—, incumplido. 

Mejorar la movilidad, incumplido. Y de esto ya hablaremos en la proposición de este grupo municipal de 
reprobación de la acción de gobierno. Aumentar las plazas escolares públicas y las guarderías, incumplido. 
Cero guarderías, cero; en Les Corts, cero. Y ni siquiera han tenido la decencia de dar cumplimiento a las 
propuestas que se han presentado y aprobado en este Consell Plenari, una de ellas de Cs, de creación de 
guarderías durante este mandato.  

 
Proteger y fomentar el núcleo del patrimonio histórico —lo ha comentado antes la compañera del 

Grupo del PP—, incumplido. Y para muestra tenemos la última, que es la de Can Capellanets, pero 
podríamos hablar también de la Masia de Can Barça, y que gracias a las entidades que han ido avisando de 
las obras ilegales se han podido paralizar. No sabemos exactamente, por ejemplo, en el tema de Can 
Capellanets cuánto se ha destrozado el patrimonio que son los jardines.  

 
Crear nuevo centro cívico, incumplido. Residencia para personas mayores, incumplido. Plan de 

equipamientos para Sant Ramon y Maternitat, incumplido para Sant Ramon y para el distrito entero, porque 
no hay. Y de esto también hablaremos en la proposición. 

 
Entonces, llegados a este punto, hemos pensado: “Bueno, pues si esto era el programa y no lo han 

hecho, ¿a qué han dedicado su tiempo libre durante estos cuatro años?” Y hemos hecho una revisión de 
cómo está la ciudad en este momento. Y tenemos un incremento de asentamientos de sin hogar, que han 
incrementado durante estos cuatro años. El incremento de la pobreza y de la exclusión, hasta un 22% en el 
total de Barcelona, un 23% que acaba de decir el regidor respecto del distrito, cuando en el 2014 era de un 
14%.  

 
¿Han batido récords? Sí, el récord de las listas de espera en vivienda social, con más de 35.000 

unidades familiares en lista de espera. Más de 1.000 personas malviven en la ciudad de Barcelona y más 
de un centenar en el distrito de Les Corts. Han alentado y promovido la ocupación ilegal como política de 
vivienda social, con el perverso efecto de que aquellos que estaban en la lista de espera de vivienda social 
no han podido, en algunas ocasiones, acceder a ella porque estaban ocupadas.  

 
Han destrozado la movilidad. Han dado cobertura a aquellos grupos que promueven la 

desobediencia, la vulneración de las leyes y han campado a sus anchas por nuestras calles, ellos y sus 
violencias. Han perjudicado el comercio de la ciudad sin ningún tipo de plan de actuación, si no es por la 
actuación de las entidades de los ejes comerciales. Han aprobado un reglamento de participación que es 
todo menos de participación ciudadana.  

 
Y esta es, en definitiva, la realidad del desgobierno de Colau, una alcaldesa más preocupada por 

sus intereses personales que por nuestra ciudad, más interesada en acudir a la Sexta que en caminar por 
nuestras calles, y más dispuesta a acudir a ver a unos presos que a dialogar con los barceloneses. Y 
esperamos que esta oscura etapa que ha sufrido Barcelona tenga su fin el próximo mes de mayo. Gracias.» 

 
La consellera Lídia Gàllego, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, manifesta que se sumen 

també al condol a les famílies i amics de les víctimes de l’incendi de diumenge. Expressa el suport a tots els 
afectats que encara avui pateixen els efectes d’aquest incendi, i agraeix la tasca de tots els cossos 
d’emergències que hi van intervenir. 

 
Afirma que, en aquest darrer plenari del mandat, també volem tenir un record per als polítics 

injustament presos i els exiliats. 
 
Agraeix al regidor l’informe, un informe que incideix en aquells temes de districte que els preocupen 

i ocupen a tots, i sobre els quals han de continuar treballant i aprofundint, i en alguns casos erradicar, com 
la violència de gènere.  
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Afirma que el grup municipal del Govern va arribar a l’alcaldia amb grans proclames i promeses 
electorals, vestides d’una gran escenificació i d’una bona comunicació de l’alcaldessa, però que a la pràctica 
s’ha demostrat que fer campanya assenyalant enemics en lloc d’adversaris és més fàcil que governar.  

 
Opina que el Govern ha preparat un document que manipula cada vegada que parla del Programa 

d’actuació del Districte (PAD), ja que no es va aprovar i al llarg del mandat s’ha demostrat que moltes 
decisions no han estat compartides ni de consens, ni amb els veïns ni amb els grups municipals. A més, 
assenyala que el document diu que «l’acció de Govern d’aquests darrers anys i les mesures que hem 
impulsat intenten contribuir a fer un districte de les Corts de drets i oportunitats», quan les Corts ja era un 
districte de drets i oportunitats i el que calia fer era potenciar-ho.  

 
Afirma que les Corts, amb els seus tres barris ben diferenciats i les seves respectives necessitats, 

prioritats i demandes, és un repte; un districte que els ha d’estimular l’enginy i la creativitat per assolir noves 
fites. Recorda que ella mateixa va interpel·lar el regidor del Districte sobre aquestes noves fites el dia que va 
presentar els cinc anys de l’Espai d’Inclusió en preguntar-li pels propers passos i reptes, però que el regidor 
no li va respondre. Assenyala que ara, en el document d’informe de gestió que el Govern ha editat 
recentment, ja hi apareixen quatre grans objectius per als propers anys. Manifesta que això és positiu, però 
que és només un exemple, perquè hi ha d’haver noves fites en tots els àmbits. Assenyala que tot seguit en 
donarà alguns exemples.  

 
Explica que, pel que fa als incidents policials per demanda ciutadana relacionats amb la convivència 

als barris, al barri de les Corts les actuacions molestes a l’espai públic han passat entre el 2015 i el 2018 del 
16% al 17,5%; i que al barri de la Maternitat i Sant Ramon aquestes mateixes actuacions han passat del 
14,4% al 18,7%, mentre que els incidents en la convivència han augmentat en el mateix període del 13,7% 
al 15%. Assenyala que només el barri de Pedralbes té xifres més baixes en aquests aspectes. Remarca que 
en un tema tan sensible com la inseguretat es produeix un increment notable entre l’any passat i l’actual, 
passant del 5,1% al 5,9%. Així mateix, explica que la preocupació per l’accés a l’habitatge a les Corts puja 
del 3% al 7,3%; la preocupació per l’aparcament, del 8,8% al 9,4%, i la preocupació per la circulació i el 
trànsit, del 5,8% al 6,4%. Manifesta que aquestes dades no els sorprenen, tenint en compte tot el que han 
comentat pel que fa a la circulació, la implantació dels carrils bici i la pèrdua de places d’aparcament, entre 
altres coses. 

 
Afirma que, en l’àmbit de l’educació, no s’havien trobat mai amb les situacions que s’han donat en 

aquest mandat, primer amb l’escola Anglesola i ara amb la fusió dels dos instituts.  
 
Pel que fa a l’activitat econòmica, manifesta que les noves associacions són una excel·lent notícia, 

però que el tancament de Pedralbes Centre va representar perdre comerç i un col·laborador en activitats del 
districte com la Festa Major, entre d’altres.  

 
Afirma que les contínues demandes veïnals sobre temes com la neteja, el manteniment de la via 

pública i els parcs i jardins també mostren que hi ha molta feina per fer, tal com tots els grups han plantejat 
reiteradament. Remarca, però, que els acords adoptats en el Consell Plenari no s’han complert, ja que el 
Govern va decidir que només compliria els que considerés que li anaven bé, sense humilitat i sense sentit 
de l’expressió majoritària manifestada al Consell Plenari.  

 
Opina que el Govern ha actuat com si estigués sol i fins i tot ha arribat a recriminar a l’oposició la 

feina de control al Govern que li pertoca, quan ha estat ell el que ha sorprès els veïns amb carrils bici quan 
han tornat de vacances i s’ha limitat a fer una sessió informativa. Explica que, davant les queixes de manca 
de diàleg i de seguretat que impliquen els carrils bici bidireccionals, el Govern, en comptes d’escoltar i 
rectificar si era el cas, n’ha fet més. Afirma que el grup de govern va arribar amb la bandera de la 
participació, però ha fet la participació a la seva mida, amb gomets i tot al començament. A més, subratlla 
que informació no és el mateix que participació.  

 
Assenyala que altres exemples de participació fallida són la taula que s’havia de convocar per acord 

del Plenari amb els veïns de l’anomenada residència del Bisbat i que va quedar en una reunió informativa, i 
la sessió sobre el tema dels autobusos que es va acordar en el Plenari, i fins i tot a Casa Gran, que va tenir 
com a resultat manifestacions als carrers.  

 
Explica que el canvi de fases en la Colònia Castells va alentir-ne el desenvolupament i ara hi ha 19 

o 20 pisos buits i fins al proper any no es poden plantejar la tercera escala de reallotjament.  
 
Afirma que en els quatre anys de mandat s’han perdut moltes oportunitats i han vist massa sovint 

com el Govern carregava la responsabilitat de la feina a fer a la resta de grups, o bé a altres 
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administracions, tant si venia a tomb com si no. A més, opina que el Govern ha viscut en gran part de renda, 
amb obres com l’Ateneu de Fabricació i les Cristalleries Planell, que són obres que van començar en el 
mandat anterior però que, mirant el document, sembla que se les atribueixi.  

 
El regidor del Districte remarca que el 2014 els Serveis Socials només atenien un 14% de la 

població i ara n’atenen un 23%. Afirma que la realitat social és la mateixa, però que ara s’atén més 
persones, i que la prova d’això és que a l’enquesta de serveis públics de 2018 un 18% de la ciutadania de 
les Corts considera que ha millorat respecte a l’any anterior i només un 6,4% que ha empitjorat. 

 
Destaca que l’escola Anglesola és la primera escola pública que s’ha fet des de 1996, i que abans 

ha reconegut que han treballat equipaments que s’havien presentat en el mandat anterior, de la mateixa 
manera que el Govern actual proposa equipaments per al mandat següent. D’altra banda, recorda que la 
connexió del tramvia per la Diagonal es va aprovar al Ple municipal. 

 
Pel que fa a seguretat ciutadana, manifesta que, el 2018, un 26,8% dels veïns de les Corts valoren 

que ha millorat respecte a l’any anterior i un 14% que ha empitjorat. Explica que també milloren les 
valoracions en relació amb la recollida d’escombraries, amb un 32% que consideren que ha millorat enfront 
d’un 7%, i en relació amb la neteja del carrer, amb un 31% que diuen que ha millorat enfront d’un 20%. 
Demana als grups de l’oposició que, si utilitzen les dades, com a mínim ho facin correctament.  

 
Sobre la Colònia Castells, diu a la Sra. Gàllego que el Govern anterior va vendre a la iniciativa 

privada espai que podria haver estat per a habitatge públic. 
 
Recorda aI Sr. Hornero que va participar en el Govern i li agraeix les seves aportacions mentre va 

formar-ne part.  
 
El conseller Marc Faustino assenyala que és cert que sobta que s’hagin hagut d’assabentar del 

contingut de l’informe d’actuació del regidor a través de Twitter.  
 
Reitera que, en aquest mandat, el seu grup ha estat d’acord amb el Govern en qüestions com la 

memòria històrica, mentre que hi ha discrepat en temes com Can Capellanets.  
 
El conseller Carlos Hornero assenyala que, atès que el regidor té un torn més de paraula, es referirà 

a qüestions que no ha aclarit en aquest segon torn.  
 
Pregunta al regidor si se sent orgullós de no haver ni tan sols intentat pactar un pla d’equipaments; 

de no avançar urbanísticament en la Colònia Castells; de la manera com s’ha gestionat el PERI Danubi i la 
fusió dels dos instituts; i, sobretot, d’haver eliminat la inversió relativa a una escola bressol per a la qual ja hi 
havia projecte i pressupost. 

 
El conseller Jordi Castellana manifesta que els preocupa la Colònia Castells, ja que, si no treballen 

el planejament, d’aquí a dos o tres anys es trobaran amb una aturada del projecte que serà inacceptable per 
a gent que fa 18 anys que pateix aquesta situació. 

 
Remarca que no s’ha recuperat el Consell de Dones, que era una proposta que hi havia també 

sobre la taula.  
 
Explica que és evident que en quatre anys de mandat s’han fet coses, però també que no estan 

millor que a l’inici del mandat. Afirma que el seu grup continuarà sent responsable no generant expectatives 
que no pugui complir i parlant amb tothom que calgui per intentar tirar endavant el districte, sigui quin sigui 
el paper que li toqui fer en el proper mandat.  

 
La consellera Sonia Reina precisa que no ha dit que la connexió del tramvia no s’aprovés, sinó que 

no s’havia complert el programa que es presentava el 2015. A més, afirma que l’aprovació d’un projecte 
sense dotació pressupostària és com si no existís.  

 
El regidor del Districte manifesta, en resposta al Sr. Hornero, que sí que està orgullós del PERI 

Danubi, i que espera que el Sr. Hornero també ho estigui perquè és del 2010, any en què governava el 
PSC. Recorda que hi ha una sentència que no és ferma i l’Ajuntament l’ha recorregut. Opina que estan 
actuant bé i no estan fent un ús partidista d’aquest tema. Així mateix, afirma que la Colònia Castells segueix 
els processos que s’han plantejat. Explica que s’està fent el projecte executiu i, per tant, tindran la 
urbanització de la zona del parc, i que en el proper PIM es dotarà pressupostàriament la següent fase.  
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Manifesta que, tal com ha dit des del començament, l’acció del Govern ha estat un treball col·lectiu, 
en primer lloc de l’equip tècnic del Districte, i que el gerent, el Sr. Joan Cambronero, ha estat un gran suport. 
Afirma que aquest treball també és fruit de les entitats i dels veïns i veïnes, fet que demostra la vitalitat del 
districte. En aquest sentit, assenyala que el paper de les administracions és també ser capaç de canalitzar i 
fomentar les iniciatives i fer que fructifiquin, i que des del Govern del Districte han intentat fer-ho. 

 
Afirma que és cert que hi ha conflictes, alguns de més difícils i d’altres més senzills, però que creu 

que han fet una bona feina. Destaca que projectes com els de la Colònia Castells, l’Espai Barça i la zona 
esportiva d’ús lliure al parc de la Bederrida són fruit del treball conjunt de tothom, i que, per tant, seria bo 
que tots els posessin en valor.  

 
C. PART DECISÒRIA 

 
1 Propostes d’acord: 

 
A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència. 

 
1. PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts per 
optar a les Medalles d’Honor de Barcelona 
 

El regidor del Districte, senyor Agustí Colom, manifesta que és un honor poder proposar la 
designació de l’Eix Comercial Sants-Les Corts i l’Associació de les Companyies de Teatre de l'Auditori 
de les Corts (ACTAC) per a les Medalles d’Honor del 2019. 

 
Explica que l’Eix Comercial Sants-Les Corts és una entitat que es mou en l’àmbit de dos districtes, 

Sants-Montjuïc i les Corts, i que reuneix els comerciants dels carrers Galileu, Vallespir, Joan Güell i els 
carrers del seu entorn, des de la rambla Brasil fins al carrer Numància i des del carrer Europa fins al passeig 
de Sant Antoni, el carrer dels Comtes de Bell-lloc i el carrer Viriat. Afirma que és una entitat que té com a 
finalitat potenciar el comerç de proximitat de la zona i defensar els seus interessos davant les 
administracions i altres entitats. Assenyala que la presideix el Sr. Josep Escofet, amb qui tots tenen una 
excel·lent relació. Destaca que aquesta entitat no treballa només per al comerç sinó per al conjunt del 
territori i de la col·lectivitat, sent l’expressió que el comerç és quelcom més que un proveïdor de béns i 
serveis. Afirma que el comerç dona vida a les ciutats, participant en el Camí Escolar, en el projecte Radars i 
en molts dels esdeveniments que es fan al districte, i generant-ne també de propis. Destaca la capacitat 
d’incidència del comerç i el fet que ajuda a cohesionar el territori. Explica que, des de la seva fundació l’any 
2006, aquesta entitat ha estat present en totes les grans fites del districte, tant de Sants-Montjuïc com de les 
Corts. Afegeix que també treballa amb la Direcció de Comerç i amb la Generalitat, i forma part de la 
Fundació Barcelona Comerç. 

 
Manifesta que, en conclusió, creuen que l’Eix Comercial Sants-Les Corts mereix aquesta distinció 

pel seu treball incansable, per potenciar el comerç de proximitat mitjançant l’associacionisme, pel seu treball 
als barris, per la seva contribució a la cohesió social i per la seva participació i capacitat d’organitzar 
activitats, que fan que els barris del districte siguin més vivibles, més cohesionats i més passejables.  

 
Assenyala que, de la mateixa manera que els comerços, les companyies de teatre també formen 

part de la cultura del districte de les Corts. Explica que l’ACTAC és una associació de companyies de teatre 
que es va fundar el 2007 i està formada per companyies amb una llarga trajectòria: el Grup de Teatre de 
Les Corts, amb 37 anys d’existència; l’ICC Teatre Obert, amb 26 anys; Lapsus Teatre, amb 22 anys; 
L’Esfera, amb 21 anys, i Rialles de les Corts, amb 16 anys. Assenyala que entre totes elles apleguen un 
col·lectiu aproximat de més d’un centenar d’associats.  

 
Manifesta que, des de la seva fundació, ACTAC ha coordinat totes les produccions teatrals 

realitzades per les cinc companyies a l’Auditori de les Corts, situat al Centre Cívic Tomasa Cuevas, que 
sumen un total de més de 80 espectacles. Explica que ha treballat sempre per la inclusió, amb espectacles 
que ofereixen funcions accessibles per a discapacitats visuals i auditius, i per a tot el públic en general. 
Destaca que, a més, ofereix la possibilitat de formar part de les seves companyies de teatre, impulsant així 
la cultura de base i la vertebració de la societat civil, i fomenta l’associacionisme i la col·laboració entre 
entitats. Conclou que es tracta d’una associació d’entitats que tenen una llarga trajectòria en el districte, que 
són capaces de treballar conjuntament i que ofereixen un dia a dia una mica millor a través del seu 
dinamisme cultural al districte.  

 
Agraeix a les dues entitats la seva tasca, i opina que totes dues mereixen aquest reconeixement. 
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El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, dona l’enhorabona a les entitats 
proposades i manifesta que s’abstindran. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que li fa veritable 

il·lusió participar del reconeixement a persones o entitats que representen el districte de les Corts des del 
seu territori, i posa en valor la seva acció també en l’àmbit de ciutat. Afirma que és un honor i, alhora, una 
responsabilitat, ja que només es poden lliurar dues medalles cada any i hi ha un gran nombre d’entitats de 
les Corts que mereixen un reconeixement a l’activitat diària que duen a terme. Assenyala que tant l’Eix 
Comercial de Sants-Les Corts com l’Associació de les Companyies de Teatre de l'Auditori de les Corts són 
entitats nascudes com a herència i representació de diverses entitats de cadascun dels seus àmbits. 

 
Destaca la vocació de cultura cortsenca i la cultura de barri tan estimada i valuosa que representa 

l’ACTAC. Afirma que, per això, aquesta medalla té el doble sentit de posar en valor una entitat 
representativa de les Corts i la cultura del districte. 

 
Manifesta que l’Eix Comercial de Sants-Les Corts és l’entitat més representativa del comerç de 

proximitat del districte, una entitat imprescindible al territori per enfortir els carrers i el teixit urbà de les Corts 
i, sobretot, un símbol d’orgull del districte. Destaca que representa els valors de compromís amb el comerç 
de proximitat, responsabilitat social, transparència, solidaritat i sostenibilitat. Felicita les diverses juntes 
directives que ha tingut l’Eix Comercial des del seu naixement, encapçalades pel seu president, Josep 
Escofet, així com l’esforç de diàleg i negociació que van tenir les quatre entitats que van constituir l’actual 
Eix Comercial: l’Associació de Comerciants del carrer Vallespir, l’Associació de Comerciants del carrer 
Galileu, i les dues associacions del carrer Joan Güell: l’Associació de Comerciants de Can Mantega i 
rodalies i l’Associació de Comerciants de Joan Güell en el tram mitjà.  

 
Felicita les dues entitats designades, els agraeix el treball realitzat i els demana que continuïn amb 

la seva activitat, i expressa el vot a favor de les dues candidatures. 
 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, explica que és un plaer poder 

participar anualment en aquest punt, en el qual es mostra el reconeixement de la institució a entitats que 
són el motor del dia a dia del districte. Afirma que també li fa especial il·lusió perquè veu a la sala 
representants de les entitats que van rebre aquest reconeixement l’any passat, l’Associació de Veïns de 
Pedralbes i el col·lectiu Ampes Unides, que aplega les AMPA de primària, i en un futur també de 
secundària, de l’escola pública del districte.  

 
Felicita l’Eix Comercial de Sants-Les Corts, i destaca que és un motor del teixit comercial del 

districte, ja que pot servir a la resta de les associacions comercials del districte per seguir treballant i permet 
a les més noves agafar bones experiències d’una entitat que fa anys que funciona i que neix d’una suma 
d’entitats. 

 
Destaca la importància de l’associacionisme comercial en un temps en què el comerç electrònic és 

cada cop més rellevant. Afirma que si el comerç de proximitat treballa conjuntament i col·laborativament, i 
no només competitivament, té una fortalesa i un arrelament al territori contra el qual cap altre tipus de 
comerç pot lluitar. A més, remarca que té un fort arrelament al territori participant en projectes com el Camí 
Escolar i Radars i diversos projectes de dinamització del barri. 

 
Felicita l’Associació de Companyies de Teatre de l’Auditori de les Corts, i destaca la importància de 

la col·laboració entre les diverses companyies de teatre de l’Auditori de les Corts, així com de la cultura 
popular. Explica que sovint la cultura popular sembla «la germaneta pobra» del món cultural, quan és una 
cultura molt rica i molt diversa al país i especialment a la ciutat, i sobretot una cultura produïda des de la 
base que permet consumir als veïns i veïnes de les Corts cultura feta per veïns i veïnes.  

 
Saluda els diversos representants de les dues entitats que són a la sala, i anima les entitats 

guardonades a continuar fent la seva tasca durant molts anys. 
 
El conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal del PP, assenyala que aquest és el moment de 

l’any en què resulta més amable participar en el Consell Plenari. Manifesta que votaran a favor de la 
proposta d’atorgar les Medalles d’Honor de la ciutat a l’Associació de les Companyies de Teatre de l’Auditori 
de les Corts i a l’Eix Comercial Sants-Les Corts. Agraeix la presència de representants de les entitats, les 
felicita i els dona les gràcies per l’activitat que duen a terme i el seu benefici per als veïns de les Corts.  

 
Manifesta que volen agrair a l’ACTAC i les companyies que la integren que hagin apostat al districte 

per una disciplina artística tan apassionant com el teatre. Destaca que han descobert als veïns obres de 
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diferents autors nacionals i internacionals, moltes de les quals són sovint desconegudes i difícils de veure 
representades en altres teatres de la ciutat, i que han convertit el Centre Cívic Tomasa Cuevas en un espai 
cultural de proximitat i de referència per als veïns.  

 
Pel que fa a l’Eix Sants-Les Corts, agraeix el seu lideratge en defensa i promoció del comerç de 

proximitat al districte. Destaca que el comerç de proximitat no només genera llocs de feina i riquesa, sinó 
que també és una eina molt important de foment de la cohesió social i de la qualitat de vida als barris. Posa 
en valor la participació de l’entitat en iniciatives de proximitat com Radars i Comerç i escoles, i moltes de les 
activitats que organitza durant les festes de Nadal. Dona les gràcies a tota la junta, i personalitza aquest 
agraïment en el Sr. Josep Escofet i en el Sr. Josep Maria Godia, amb qui sempre han tingut una relació molt 
estreta i un tracte molt proper. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, afirma: «En estas intervenciones 

siempre me ocurre lo mismo, que es que somos los cuartos en intervenir y yo no voy a aportar nada nuevo 
a las exposiciones de mis compañeros. Sí que es cierto que otorgar las medallas de la ciudad a entidades 
del distrito de Les Corts son esos momentos que te regala el ser consellera de este distrito o de cualquier 
otro distrito, que también las otorgan. Son esos momentos bonitos.  

 
Yo solo os quiero agradecer el trabajo que hacéis. Lo dije el año pasado cuando otorgamos las 

medallas de Barcelona, y es agradeceros lo que dais. Regaláis vuestro tiempo para construir una sociedad 
mejor, una ciudad mejor y un barrio mucho mejor. Sin gente como vosotros, que regala su tiempo de forma 
altruista y que nos recuerda, y nos pincha, y nos hace centrarnos a veces en las políticas que se hacen 
desde las instituciones, estoy convencida de que tendríamos una sociedad peor, menos empática y con 
menos sinergias de las que tenemos. 

 
Es muy importante tanto la labor del comercio como la labor que se realiza en el entorno de la 

cultura. Así que gracias, mil veces gracias por todo el tiempo que regaláis al resto de la sociedad. Gracias.» 
 
El conseller Èric Manzano, del Grup Municipal Demòcrata, manifesta que estan molt contents i es 

congratulen que aquest any s’hagin entregat les Medalles d’Honor a dues entitats que treballen tant pel 
barri.  

 
Felicita l’Eix Comercial Sants-Les Corts i li dona les gràcies per dinamitzar el comerç de les Corts i 

Sants, per defensar i promoure el comerç de proximitat i per la projecció que guanyen els comerços locals al 
districte. Afirma que esperen que aquesta entitat tingui molts més anys de vida i que el comerç local 
segueixi estant tan ben defensat i promocionat. Dona l’enhorabona al seu president, el Sr. Josep Escofet, i a 
tot l’equip de l’entitat, i la fa extensiva a tots els comerciants del districte. 

 
Felicita l’Associació de les Companyies de Teatre de l’Auditori de les Corts, i destaca que és un dels 

vaixells insígnia de la cultura de les Corts. Assenyala que les cinc companyies que integren aquesta entitat 
conformen un bon grapat d’associats que des de fa molt de temps es dediquen a les arts escèniques i a 
coordinar gairebé tot el teatre que es fa al districte. Destaca també que l’ACTAC sempre ha treballat per ser 
una companyia inclusiva, amb espectacles en els quals sempre ofereix la possibilitat de fer actuacions 
accessibles per a persones amb discapacitat visual, auditiva i per a tothom en general. Afirma que només 
cal veure la presentació de l’entitat i tots els serveis que realitza, programant teatre al districte des de fa molt 
de temps, per veure que és un pilar de l’associacionisme de les Corts. Dona l’enhorabona a tots els 
associats de l’entitat i a tot el seu equip. 

 
El regidor del Districte felicita les dues entitats, i en concret el Sr. Enric Estany, president de 

l’ACTAC, i el Sr. Albert Hornos, secretari de l’ACTAC, i el Sr. Josep Escofet, president de l’Eix Comercial 
Sants-Les Corts, i la Sra. Reyes de la Corte, vicepresidenta de l’entitat. Així mateix, reconeix el treball que 
també ha fet durant tots aquests anys el Sr. Josep Maria Godia.  

 
El president manifesta que s’aprova la proposta quasi per unanimitat, tenint en compte l’abstenció 

del Grup de la CUP la proposta d’acord següent: “PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del 
Districte de les Corts per optar a les Medalles d’Honor de Barcelona”, i dona l’enhorabona a les dues 
entitats, per a les quals demana un aplaudiment. Tot seguit els dona la paraula. 

 
El Sr. Josep Escofet, president de l’Eix Comercial Sants-Les Corts, agraeix la distinció que s’ha 

atorgat a l’entitat. Afirma que per a l’associació és un gran honor i satisfacció, i representa un fort impuls per 
seguir endavant i millorar, pensant que aquest reconeixement significa que s’estan fent bé les coses. 
Explica que són una entitat sense ànim de lucre que defensa el model de ciutat i, sobretot, les virtuts i els 
valors dels barris, que són molts i diversos. Assenyala que tenen una trajectòria de més de 12 anys 
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representant molta part de la ciutadania, tant comerciants com veïns, amb comerciants compromesos amb 
els valors de la convivència, el desenvolupament sostenible, el diàleg, la cultura i el desenvolupament 
econòmic de la ciutat. Agraeix la confiança del Districte en l’entitat i en el que representa el comerç de 
proximitat. 

 
El Sr. Albert Hornos, secretari de l’Associació de les Companyies de Teatre de l’Auditori de les 

Corts, excusa l’absència del president de l’entitat, que no ha pogut venir per motius de feina.  
 
Agraeix la Medalla d’Honor, i manifesta que volen felicitar totes les entitats del districte. Afirma que 

han de fer que aquest teixit associatiu creixi i es faci més fort, i que encara poden trobar més sinergies. 
 
Dona les gràcies als tècnics del Districte, sense l’ajuda dels quals les entitats no podrien 

desenvolupar la seva tasca. D’altra banda, agraeix a l’Eix Comercial Sants-Les Corts la seva contribució a la 
cultura amb les seves persianes pintades amb quadres famosos.  

 
El president precisa que no es tracta d’una menció, sinó que les dues entitats rebran la Medalla 

d’Honor de la ciutat en una cerimònia que tindrà lloc cap al mes de novembre.  
 

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

 
INFORMAR sobre el PEU de les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona 
 

El conseller Antoni Coll, portaveu del grup municipal del Govern, manifesta que aquest Pla especial 
urbanístic és un planejament d’iniciativa privada que s’emmarca dins del perímetre de l’actual Reial Club de 
Polo. Assenyala que a la comissió consultiva ja es va fer una àmplia explicació tècnica d’aquest 
planejament, però que vol incidir en alguns dels seus objectius.  

 
Afirma que aquest planejament pretén sobretot mantenir i reforçar el recinte del Reial Club de Polo 

com a gran equipament esportiu de la ciutat; mantenir els criteris de baixa ocupació de sòl en l’ordenació del 
recinte, amb un predomini dels espais oberts i enjardinats; millorar les instal·lacions centrals del club i 
adaptar-les, sobretot, a les persones amb diversitat funcional, i recuperar i executar la cessió i urbanització 
pendents del sòl qualificat com a vial en el front de l’avinguda Diagonal. 

 
Indica que la proposta planteja dos àmbits: un de referència i un d’actuació. Explica que l’àmbit de 

referència ha estat necessari per tal de poder clarificar el punt de partida sobre el qual s’havia de treballar i 
ordenar l’àmbit d’actuació. Afirma que el pla fa un estudi detallat de totes les peces de l’illa amb sostre que 
els ha anat assignant cada pla o actuació ja consolidada, i permet treure el sostre romanent que hi ha a la 
peça ocupada pel Reial Club de Polo, tant pel que fa als sòls de la seva propietat com als corresponents a 
la societat Torre Melina. 

 
Manifesta que l’àmbit d’actuació se circumscriu a totes i cadascuna de les edificacions existents, i 

que s’ha calculat el sostre i s’ha precisat el màxim que pot contenir tot el conjunt, que és de 19.896 m². 
Explica que la possible actuació de nova planta requerirà la substitució d’algunes edificacions actuals, ja que 
quasi tot el sostre disponible està esgotat. Afirma que, per tant, el pla planteja un desenvolupament per 
fases que prevegi prèviament l’eliminació de les parts edificades.  

 
Assenyala que la part de l’actuació més important se centra sobretot en el nucli representatiu del 

Reial Club de Polo, que és la seu social i la pista on hi ha les graderies principals, concretant unes 
condicions d’ordenació per a la futura remodelació i actualització de les instal·lacions. Explica que, dins dels 
sòls ocupats del club, que sumen uns 200.000 m², la superfície de sostre edificable de nova planta és de 
2.127 m² per sobre dels 17.769 que hi ha actualment. Afirma que en cas que es vulgui incrementar el sostre 
d’aquests 2.127 m², caldrà enderrocar un sostre equivalent a la suma que s’haurà d’aixecar.  

 
Destaca que el pla també preveu la recuperació de l’ocupació per part del Reial Club de Polo d’una 

franja de vial de 2,5 metres a la vorera de Diagonal, de manera que s’ordena la vorera de la Diagonal 
perquè passi a ser una vorera normalitzada de 5 metres, com és el tram de tota la seva extensió. 

 
El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que s’abstindran, ja 

que es tracta d’una millora interna de les instal·lacions del club. 
 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, expressa el vot favorable. 
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El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que votaran en contra 
de la proposta, no pel que suposa en la reorganització interna de la peça del Reial Club de Polo, sinó 
perquè en aquest àmbit de la ciutat hi ha grans peces aïllades que impedeixen la permeabilitat de pas entre 
diferents parts del districte. Explica que hi ha la Maternitat, que és un recinte tancat; l’Espai Barça, un 
recinte que amb la modificació del Pla urbanístic s’ha d’obrir, i altres recintes també tancats, com el 
cementiri i diversos centres esportius (Club Esportiu Laietà, Club de Polo, Esports UB), que bloquegen el 
que podria ser un corredor verd que unís Collserola amb la part més densament poblada del districte, tal 
com va plantejar el seu grup en el Consell Plenari i es va aprovar per unanimitat. 

 
Afirma que, per tant, creuen que aquesta és una oportunitat política perduda per poder impulsar un 

urbanisme diferent i buscar la manera que aquest projecte no sigui només una reforma interna d’alguns 
espais del Reial Club de Polo, sinó també una oportunitat per generar un barri molt més permeable, molt 
més caminable i, en definitiva, molt més humà i molt més connectat entre totes les parts que el componen. 

 
La consellera Míriam Casanova, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta que votaran a favor 

de la proposta perquè comparteixen tots els objectius d’aquest pla urbanístic, com ara reforçar l’equipament 
per convertir-lo en una gran peça esportiva i mantenir el predomini dels espais oberts i enjardinats. Destaca 
que es milloren les instal·lacions centrals del club i, a més a més, s’adapten per a les persones amb 
diversitat funcional; es millora la graderia existent a la pista central de concursos, i s’amplia tota la vorera de 
l’avinguda Diagonal. A més, assenyala que hi ha l’obligació que totes les actuacions previstes en nova 
planta comportin la prèvia eliminació de parts edificades, ja que el sostre edificable ja està pràcticament al 
límit del planejament.  

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, expressa el vot favorable. 
 
El conseller Matías Ramon, del Grup Municipal Demòcrata, manifesta que, com a conseller i veí del 

pis de l’avinguda de Xile 42, vol donar tot el seu suport als familiars i veïns de les persones que van morir en 
l’incendi. Explica que ha estat un cop molt dur per al barri i que, com a veí d’aquest edifici, vol agrair 
públicament l’actuació de Bombers i Guàrdia Urbana, gràcies a l’excel·lent feina dels quals avui és aquí, ja 
que viu a sobre del pis on va passar tot. Així mateix, dona les gràcies al personal del Districte, entre ells el 
regidor i l’equip tècnic, que es van apropar diumenge a l’edifici.  

 
Pel que fa al Pla especial urbanístic del Reial Club de Polo, manifesta que el vot del seu grup serà 

favorable, ja que creuen que aquesta obra serà una aportació positiva al club i al districte. Explica que des 
del Grup Municipal Demòcrata creuen que el Polo contribueix al creixement esportiu del districte de les 
Corts i de la ciutat de Barcelona, com a club esportiu obert, democràtic i exemplar que respecta l’entorn del 
barri i la tranquil·litat dels veïns i veïnes. Afirma que el club és un exemple de tracte directe i d’aposta per la 
igualtat entre homes i dones, sent campió en diferents modalitats d’esports femenins, i que, per tant, 
s’alegren de tenir-lo al districte.  

 
El conseller Antoni Coll expressa el vot favorable del Govern. 
 
Diu al representant del Grup d’ERC que comparteix plenament la filosofia de la seva intervenció, en 

el sentit que cal intentar treballar l’obertura dels grans equipaments esportius de la ciutat en favor de la 
permeabilitat necessària entre barris i zones del districte. Remarca, però, que això s’ha de fer a través d’una 
modificació del Pla general metropolità (PGM), i no pas d’un pla especial que se circumscriu només a 
l’interior de la peça del Polo.  

 
El president declara aprovat amb el vot favorable de tots els grups, excepte l’abstenció de la CUP i 

el vot contrari d’ERC la proposta d’acord següent: “INFORMAR FAVORABLEMENT sobre el PEU de les 
instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona”. 

  
 
Explica que, atès que s’haurà d’absentar uns minuts i que després disminuirà el nombre d’assistents 

al Consell Plenari, vol aprofitar per agrair a tots els assistents i al personal del Districte el seu suport i la 
seva ajuda per al desenvolupament dels consells plenaris durant tot el mandat. Agraeix als consellers de 
tots els grups polítics la bona relació i el bon ambient que hi ha hagut al llarg dels quatre anys, i expressa 
també el seu agraïment als regidors adscrits que són assidus als plenaris, com la Sra. Recasens i el Sr. 
Fernández. Explica que no saben els consellers que tornaran a formar part del Plenari, però que tant el 
regidor com els regidors adscrits ja han manifestat que no continuaran en el proper mandat, i creu que des 
del Plenari de les Corts els han d’agrair tot el temps dedicat a la ciutat i, en particular, al districte. Demana 
un aplaudiment per als tres i per a tots els consellers. Tot seguit dona la paraula als regidors adscrits. 
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La Sra. Sònia Recasens, regidora adscrita del Grup Municipal Demòcrata, explica que ser regidor 
adscrit provoca sensacions una mica estranyes, ja que viuen els debats i a vegades tenen ganes de 
participar-hi, però que creu que és molt important que als plenaris del Districte els consellers municipals 
siguin els portaveus dels seus grups. 

 
Manifesta que tanca una etapa personal i professional molt llarga de 20 anys de dedicació al servei 

públic, i que li ha donat infinites satisfaccions el fet de poder servir a la ciutadania tan bé com ha pogut. 
Explica que sempre ha pensat que té molt de mèrit donar part del temps de la vida personal i familiar a 
millorar el carrer, el barri i el districte, i, per tant, dona les gràcies a tots els qui assisteixen a cada plenari i 
fan que els representants polítics puguin tirar endavant amb més força. 

 
El Sr. Alberto Fernández, regidor adscrit del Grup Municipal del PP, manifesta que, quan ha assistit 

als plenaris del Districte, no ha volgut fer cap tipus d’intervenció perquè això podia treure una part del 
protagonisme a qui l’ha de tenir, que són els consellers del Districte i els veïns i les entitats. Opina que 
assistir als plenaris de districte és una magnífica oportunitat per escoltar, que és un exercici molt sa per als 
polítics.  

 
Destaca que el Districte de les Corts és un exemple de diàleg i respecte. Opina que el to i el tarannà 

dels consellers, al marge de les legítimes discrepàncies ideològiques, és un model a seguir en el conjunt de 
la ciutat i en totes les instàncies polítiques.  

 
Explica que ell va començar la seva carrera política al Districte de les Corts com a conseller de 

Districte i que quasi l’acabarà en el mateix lloc, fet que és un gran orgull. Dona les gràcies al Districte, a tots 
els veïns i a totes les entitats.  

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

 
 

2 Proposicions 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts, en un termini màxim d’un mes i amb 
dades relatives al districte de les Corts, faciliti un informe que contingui, com a mínim, 
quantes places d’aparcament en superfície s’han perdut durant aquest mandat, 
desglossant-les per tipologies i exposant els motius de les pèrdues, el cost econòmic que 
aquesta disminució de places ha representat per a BSM, quines alternatives 
d’aparcament s’han donat als ciutadans perjudicats per aquestes mesures, quin impacte 
es calcula que això ha tingut en el preu del lloguer de places d’aparcament privat al 
districte i quines opcions està estudiant BSM en relació amb zones del districte que no 
tenen àrea blava o verda i sobre les quals hi ha reiterades demandes per a la seva 
implantació. 

 
El conseller Cristian Sais, del Grup Municipal Demòcrata, se suma al condol a les víctimes del 

sinistre que va tenir lloc al barri de Sant Ramon, i al suport i l’agraïment als equips d’emergència que hi van 
actuar. 

 
Manifesta que, tal com ha quedat palès en les intervencions dels diferents portaveus, la mobilitat és 

un tema que preocupa als cortsencs, i recorda que el seu grup ha presentat moltes iniciatives sobre 
mobilitat durant aquest mandat, relatives a qüestions com els carrils bici i la xarxa d’autobusos. 

 
Explica que la implantació de carrils bici, que sumen un total de 194 quilòmetres, 67 més dels que hi 

havia, i els 230 quilòmetres de carril bus amb motiu del desplegament de la xarxa d’autobús, han provocat la 
pèrdua de places d’aparcament, cosa que ha comportat un increment substancial del lloguer de places 
d’aparcament privat, davant la dificultat de trobar aparcament. Afirma que també ha suposat un decrement 
dels ingressos de l’àrea verda i l’àrea blava que BSM recaptava per a la ciutat. Manifesta que, per això, 
demanen al Govern un informe sobre la pèrdua de places d’aparcament de superfície al districte, i tot seguit 
especifica el contingut de la proposició. 
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El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, afirma que donen suport a la 
proposició, tot remarcant que és evident que els aparcaments en superfície han de disminuir per tal de 
recuperar espai públic per a les persones, però que hi ha d’haver alternatives en forma de places 
d’aparcament públic per a les persones que encara necessiten el cotxe o la moto. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, explica que els preocupa la 

tensió que es crea amb el gran nombre d’usos que es volen donar dins de l’espai públic (carrils bici, 
vianants, carril bus...), ja que l’espai públic és limitat i cal trobar un equilibri entre els diferents usos i la 
manera d’introduir-los als diferents carrers de la ciutat. 

 
Afirma que, malgrat els esforços realitzats, la quota de vehicle privat a Barcelona continua sent 

pràcticament la mateixa que el 2011. A més, assenyala que cal no oblidar que Barcelona és la ciutat 
d’Europa amb més vehicles matriculats per metre quadrat. Manifesta que aquest no és un debat fàcil, però 
que cal reflexionar sobre quin ús es dona a l’espai públic i quin ús futur ha de tenir el vehicle privat, tenint en 
compte la limitació de l’espai públic i la segmentació. En aquest sentit, opina que en alguns casos és un 
error intentar segmentar massa un mateix carrer, tal com s’ha fet en algunes actuacions durant aquest 
mandat, com en el cas del carrer Joan Güell.  

 
D’altra banda, assenyala que aquesta proposició és bastant típica del GMD quan és a l’oposició, tot i 

que quan va governar tampoc no va ser gaire eficaç a l’hora de resoldre aquesta qüestió i va eliminar un 
gran nombre de places d’aparcament de l’àrea verda i l’àrea blava. Explica, però, que no votaran en contra 
de la proposició, atès que només demana un informe i valoren positivament aquesta petició.  

 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, afirma que és una evidència que 

cal reduir la presència del cotxe a l’espai públic en una ciutat tan densament poblada com és Barcelona, i en 
un districte com les Corts, que també té una densitat de població molt elevada al barri de les Corts i a la 
zona de Sant Ramon-Maternitat més propera a l’avinguda Madrid. Explica que el seu grup aposta per un 
model de ciutat més amable, més caminable i que prioritzi el vianant i els mitjans de transport no 
contaminants, tenint en compte els drets a la mobilitat i la salut. Afirma que no es pot millorar el dret a la 
mobilitat afectant negativament el dret a la salut, ni es pot pretendre millorar els índexs de salut sense 
garantir el dret a la mobilitat. Assenyala que, per tant, cal garantir el compliment dels dos drets alhora. 

 
Explica que, més enllà d’això, creuen que la informació que pot aportar l’informe que es demana pot 

ser útil a l’hora de valorar les decisions adoptades i quines decisions s’han de prendre al districte en el futur 
en l’àmbit de la mobilitat. 

 
D’altra banda, manifesta que comparteixen les demandes que es fan des d’algunes zones del 

districte per a la implantació de l’àrea verda, com en algunes zones de Pedralbes, la zona universitària o 
Sant Ramon. Explica que això evitaria l’efecte de park & ride que s’ha denunciat sovint per part d’entitats 
veïnals i en consells de barri i altres òrgans, i desplaçaments diaris de fora a dintre de Barcelona, que de fet 
són la gran majoria, atesa la mala connexió en transport públic amb la resta de l’àrea metropolitana. 

 
Assenyala que també és necessari pensar bé com es fan les coses. Explica que, per exemple, al 

carrer Joan Güell, l’existència d’un carril bus per on passa un autobús cada 5-6 minuts i d’un carril de 
circulació provoca que els cotxes vagin a una velocitat que no encaixa amb la zona 30 que hauria de ser i 
genera situacions complicades a l’altura de l’escola Barcelona. Assenyala que un altre punt conflictiu és el 
pas de vianants del carrer Mejía Lequerica, que dona accés al CAP i on la velocitat dels cotxes també 
provoca certs incidents. Afirma que, des d’aquest punt de vista, és important vigilar que es compleix la 
velocitat de 30 quilòmetres/hora en aquestes zones. 

 
Conclou que votaran a favor de la proposició i esperaran la informació per poder valorar-la. 
 
El conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal del PP, assenyala que el Govern Colau s’ha 

equivocat molt durant aquest mandat, però que hi ha quatre errors que han estat especialment perjudicials 
per a la ciutat: la cessió davant del separatisme i aquells que han volgut trencar la convivència als carrers; la 
incompetència en la gestió econòmica; la inacció davant el problema de la seguretat, i el caos que han 
causat les seves polítiques en la mobilitat de la ciutat. Afirma que tots aquests errors tenen en comú que el 
Govern ha posat els seus prejudicis ideològics per davant del benestar dels veïns. En aquest sentit, opina 
que el Govern ha tractat el tema de la mobilitat com el pitjor dels fonamentalismes religiosos i ha dut a terme 
un desplegament del carril bici sense mesura ni criteri, ignorant l’opinió dels veïns i sense atendre cap 
posició crítica. Recorda que des del Grup del PP ja van demanar a mitjan mandat, al plenari de juliol de 
2017, un balanç de les places d’aparcament perdudes, que en aquell moment eren 449. Manifesta que, per 
tant, donaran suport a la proposició per tal de conèixer aquest balanç a finals de mandat. Explica que, tot i 
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això, els sorprèn la posició tan crítica del Grup Municipal Demòcrata quan en el mandat anterior va impulsar 
la «dèria» pel carril bici, també sense tenir en compte l’opinió dels veïns.  

 
Explica que el seu grup es compromet, de cara al proper mandat, a revisar els carrils bici, a eliminar 

aquells que no siguin utilitzats i a mantenir aquells que comptin amb el consens dels veïns. Afirma que s’ha 
d’invertir en transport públic al servei dels veïns, i no pas al servei d’una ideologia. 

 
El conseller Jorge Feijóo, del Grup Municipal de Cs, expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El conseller Antoni Coll, portaveu del grup municipal del Govern, manifesta que accepten la 

proposició i que, per tant, els grups tindran aquest informe abans d’un mes. Assenyala que l’informe que es 
demana és prou extens perquè BSM hagi de fer un treball una mica exhaustiu de tots els estudis que està 
fent i tot el treball que ha realitzat durant aquest període al districte. 

 
Afirma que és obvi que s’han perdut places d’aparcament, però que quan es treballa amb la prioritat 

de recuperació de l’espai públic per a altres usos que no siguin la superexposició que té el cotxe privat als 
carrers de Barcelona s’ha de pagar algun preu. Explica que, tot i així, han d’actuar per millorar les zones 
d’aparcament regulades per tal que sigui possible aparcar a la ciutat. Remarca, però, que la prioritat és 
guanyar espai per a altres usos de la ciutat i, sobretot, guanyar en salut pública. Afirma que la salut pública 
s’està convertint en un greu problema a la ciutat, tal com s’ha posat de manifest en les darreres setmanes 
amb el canvi climàtic i amb els problemes de contaminació que pateix la ciutat, i que, per tant, cal prendre’s 
seriosament aquest problema.  

 
El conseller Cristian Sais agraeix els vots favorables.  
 
Diu al Sr. Hornero que és cert que quan el Grup Municipal Demòcrata governava no es feia 

«autoproposicions», ja que era a l’oposició a qui corresponia fer les proposicions. Explica que el seu grup 
també va implantar carrils bici, però que va fer processos participatius reals, fins i tot amb una votació 
electrònica, i va reduir menys places de les que s’han reduït en aquest mandat. Assenyala que, en tot cas, 
tothom té el seu model i que en aquesta proposició només demanen un informe.  

 
El regidor del Districte, senyor Agustí Colom, afirma que s’aprova per unanimitat la proposició del 

GMD següent: “Que el Govern del Districte de les Corts, en un termini màxim d’un mes i amb dades 
relatives al districte de les Corts, faciliti un informe que contingui, com a mínim, quantes places 
d’aparcament en superfície s’han perdut durant aquest mandat, desglossant-les per tipologies i exposant els 
motius de les pèrdues, el cost econòmic que aquesta disminució de places ha representat per a BSM, 
quines alternatives d’aparcament s’han donat als ciutadans perjudicats per aquestes mesures, quin impacte 
es calcula que això ha tingut en el preu del lloguer de places d’aparcament privat al districte i quines opcions 
està estudiant BSM en relació amb zones del districte que no tenen àrea blava o verda i sobre les quals hi 
ha reiterades demandes per a la seva implantació”.  

 
2. Cs: Reprobar la gestión municipal en el distrito de Les Corts y constatar que tras cuatro años de 

legislatura el Gobierno municipal ha incumplido las promesas de: 
- Garantizar la seguridad en las calles mediante el incremento de la presencia policial y la 
coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad para acabar con la okupación ilegal, la 
usurpación de viviendas y el narcotráfico. 
- Dotar de vivienda de alquiler social para las personas vulnerables y aquellas que sufren 
situaciones de emergencia. 
- Ha provocado la suspensión arbitraria de licencias de actividad perjudicando al comercio y la 
restauración. 
- Ha dejado de invertir en los equipamientos del distrito, no dotándole de un plan de 
equipamientos, ni de guarderías, ni de nuevos centros cívicos, ni ha incrementado las plazas 
escolares públicas. 
- Ha empeorado la movilidad en el distrito, tanto por la arbitraria implementación de carriles bici 
sin consenso, como la puesta en marcha de las nuevas líneas de bus que han perjudicado a los 
vecinos de Les Corts. 

 
3. PP: El Consell de Districte acorda: Reprovar el Govern del Districte per la falta de resposta a les 

necessitats del veïnat de les Corts, per multiplicar els seus problemes al governar d’esquena a la 
ciutadania, i per incomplir els acords adoptats en el Consell Plenari i els del seu propi programa 
electoral. 
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5. PSC: Reprovar el Govern del Districte de les Corts per la falta de transparència que ha tingut amb 
les entitats del districte de les Corts, així com amb els grups municipals. 

El regidor del Districte, senyor Agustí Colom, indica que hi ha tres torns per als grups proposants i 
dos per als grups no proposants, i demana que, de cara a propers mandats, la Junta de Portaveus calculi bé 
les proporcions dels temps d’intervenció, ja que als grups no proposants els hagués correspost 30 segons 
més.  

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, exposa: «Vamos a ver, la 
reprobación que presentamos como proposición al Gobierno de Colau no es un capricho de este grupo 
municipal, sino que es la respuesta a las preguntas que nos hemos ido haciendo durante todo el tiempo del 
mandato y que siguen sin respuesta. Preguntas muy sencillas, como por ejemplo: ¿Está mejor el distrito en 
seguridad ahora o hace unos años? Y la respuesta que tenemos es que no solamente no está igual, sino 
que está peor y ha pasado a ser la principal preocupación de los ciudadanos.  

 
Los problemas del Gobierno de Colau con la autoridad y los continuos ataques hacia la Guardia 

Urbana han generado un grave problema de inseguridad que sufrimos en Barcelona y también en el distrito 
de Les Corts. Durante todo el mandato se les ha pedido que se llevaran a cabo medidas de seguridad. Se 
les ha pedido por parte de este grupo, de Cs, que se llevaran a cabo medidas de seguridad en zonas de 
nuestros barrios en los que existía no solamente el incivismo, sino que existía tráfico y consumo de drogas, 
existían robos y amenazas a los vecinos, y no se ha realizado ninguna medida al respecto. 

 
El incremento de los robos, tanto robos al descuido como en el interior de domicilio o locales, no son 

más que la consecuencia de la falta de seguridad, porque los delincuentes van allí donde lo tienen más fácil, 
y no olvidemos que en el distrito de Les Corts, como en otros distritos de Barcelona, no tenemos patrullas 
de Guardia Urbana por las noches.  

 
Y luego, además, no solamente no llevan a cabo medidas de seguridad, sino que la Sra. Colau 

sigue entestada en disolver la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana. Eso sí, siempre tenemos alguna 
medida para tapar las deficiencias que es en este distrito la policia de barri, y la policia de barri no es una 
pareja de policías que patrulla por el barrio. Son policías, dos agentes de referencia que tiene cada barrio, 
pero no es la típica policía de barrio en la que los vecinos pueden pensar cuando escuchan el nombre. 

 
En cuanto al tema de la vivienda, pues nos haremos la misma pregunta: ¿Estamos mejor o peor? 

Pues estamos exactamente igual o peor, porque ustedes llegaron con la bandera de parar los desahucios y 
de hacer 4.000 viviendas sociales, y se van a ir con la bandera de continuar los desahucios, porque se han 
mantenido e incluso incrementado, y con 800 viviendas. 800 que además no son suyas, que algunas vienen 
de mandatos anteriores. Se irán también con la bandera de la mayor lista de espera en vivienda social, que 
son las 35.000 unidades familiares que les comentaba antes. 

 
Y tenemos una medida, la gran medida, para tapar esto, que es el 30% de reserva de vivienda 

social en las nuevas construcciones, que como medida y como titular de prensa para que la Sra. Colau vaya 
haciendo sus bolos por los medios de comunicación pues queda muy bonito, pero de eficaz y de eficiente 
tiene cero. Para que eso se dé tiene que haber construcción; para que haya construcción, las promotoras y 
constructoras —que ustedes han aprobado esa medida sin el consenso de ellos— tienen que elegir 
Barcelona como localidad para realizar una construcción. Si no hay construcción, ese 30% es papel mojado, 
por lo tanto, no nos sirve absolutamente para nada. 

 
En equipamientos, pues estamos exactamente igual de mal que hace unos años. Cuatro años 

después de que se iniciara esta peor etapa para Barcelona desde la democracia, seguimos sin tener un 
plan de equipamientos públicos para el distrito de Les Corts. Y no tenemos, no se ha hecho nada del plan 
de equipamientos, no hay un proyecto político de plan de equipamientos y entonces se nos ocurre, ¿cómo 
lo tapamos? Pues bueno, a finales de 2018 abrimos una web para que los vecinos participen y para que 
hagan propuestas de un futuro plan de equipamientos que ya veremos para cuándo será. Es decir, que 
empezamos el mandato con unos gomets y vamos a acabar el mandato con otros gomets. En medio, un 
desierto, absolutamente un desierto, porque ustedes usan la participación ciudadana no para que exista 
realmente una participación ciudadana, sino para eludir sus responsabilidades como gobernantes y 
trasladarla a los vecinos. Ahora resulta que no tenemos plan de equipamientos porque los vecinos están 
ahora haciendo propuestas. Cuatro años, hemos estado cuatro años.  

 
Y en movilidad. Pues evidentemente la respuesta es que estamos muchísimo peor que hace un 

tiempo, y ya es decir, porque mira que el Sr. Trias ya fastidió la movilidad en Barcelona, y ustedes han 
acabado haciendo medidas peores. La movilidad en nuestro distrito ha empeorado ostensiblemente por las 
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medidas que han ido implementando, y las han implementado siempre sin consenso y generando conflictos 
y generando más atascos de circulación. Durante todo el mandato han sido continuas, reiteradas, 
persistentes las quejas vecinales respecto tanto a los carriles bici como a la implementación de la línea 
ortogonal de autobuses. Durante todo el mandato se han realizado por todos los grupos de la oposición, 
incluido por este Grupo Municipal de Cs, propuestas en el sentido de buscar el consenso con los vecinos y 
no se han llevado a cabo. Se han incrementado los atascos, la siniestralidad, tenemos unos carriles bici en 
algunas zonas en los que no pasa absolutamente nadie. En zonas donde la coexistencia con los comercios 
y los vecinos ha generado conflictos. Carriles que, además, en diversas zonas no tienen la medida 
aconsejable para que sean de doble dirección, tampoco guardan la distancia entre el carril bici y la zona de 
aparcamiento que es aconsejable por seguridad. Y todo ello ha conllevado un rechazo del carril bici que si 
se hubiera hecho desde el consenso no existiría ese conflicto.  

 
Y lo mismo ha pasado con el tema de la red ortogonal. Implementan la red ortogonal. Se les viene 

avisando durante mucho tiempo que existen vecinos que están en desacuerdo, los grupos municipales 
hemos insistido continuamente en los plenos, los vecinos en las audiencias públicas. Han seguido erre que 
erre con el tema de la implantación definitiva de la red ortogonal, ¿y qué ha pasado? Pues que no solo han 
alterado la organización vital de los vecinos, sino que los perjuicios que han sido advertidos durante tanto 
tiempo han provocado un conflicto que se vio el otro día en la comisión de seguimiento, en la que muchos 
de los vecinos se levantaron y se fueron.  

 
Y podríamos añadir transparencia, podríamos añadir falta de aportación de los informes de 

Servicios Sociales, que se lo hemos pedido durante mucho tiempo, las convocatorias de las comisiones, 
pero lo vamos a dejar aquí de momento para reservarnos un tiempo para las siguientes intervenciones. 
Gracias». 

La consellera Míriam Casanova, portaveu del Grup Municipal del PP, afirma que el seu grup també 
presenta una proposta per reprovar el Govern per tres principals motius: per la falta de resposta a les 
necessitats del veïnat, per multiplicar els problemes de la gent en haver governat d’esquena a la ciutadania i 
per incomplir els acords adoptats en el Consell Plenari, fins i tot els compromisos que constaven en el seu 
programa electoral. 

 
Recorda que en l’informe del regidor ja s’han referit a tota una sèrie de fets amb relació a la falta de 

resposta a les necessitats del veïnat: la política de zero equipaments per als veïns, l’atenció social sota 
mínims, la incapacitat per fer de mediador i solucionar els conflictes veïnals o per impedir o frenar les obres 
il·legals, i la nul·la voluntat per reformar els carrers més importants i transitats, com l’avinguda Madrid i la 
travessera de les Corts.  

 
Pel que fa a multiplicar els problemes de la gent en haver governat d’esquena a la ciutadania, 

assenyala que han mencionat la implantació excessiva de carrils bici que no han estat demanats pels veïns i 
veïnes; el desplegament de la nova fase de la xarxa de bus, que ha estat objecte de nombroses queixes per 
part del veïnat, i els canvis en el sistema d’educació pública (espai Anglesola-Numància, escola Ausiàs 
March, fusió dels instituts).  

 
Assenyala que, abans d’entrar en el tercer punt, l’incompliment dels acords, voldria destacar la falta 

d’execució del Pla urbanístic de la Colònia Castells. Explica que el Govern d’Ada Colau va començar el 
mandat forçant pràcticament un canvi de fases amb la idea de poder avançar més en l’execució d’aquest 
pla, però que acaben el mandat amb la meitat dels pisos buits a l’edifici de reallotjament del carrer Entença 
amb Montnegre, tot i que pràcticament estava construït des de finals del mandat anterior. Remarca que, a 
més a més, no s’han enderrocat les cases buides i tampoc no s’ha començat a urbanitzar la zona verda.  

 
A continuació se centra en el punt d’incompliment dels acords que s’han adoptat en el Consell 

Plenari. Explica que totes les proposicions que ha presentat el seu grup en el Consell Plenari han estat 
aprovades, excepte una en què demanaven iniciar l’expropiació de les naus del carrer Maria Barrientos per 
començar a urbanitzar la zona verda. Remarca que, en canvi, no se n’ha executat cap, tot i haver comptat 
amb el vot favorable de la gran majoria de consellers i conselleres del Consell del Districte. Manifesta que 
consideren que això és una clara mostra de burla al Consell de Districte, màxim òrgan de les Corts, i de 
donar l’esquena no només a la majoria de consellers, sinó també a la ciutadania del districte, tenint en 
compte que els consellers són els representants dels veïns i veïnes. 

 
Explica que voldria recordar les propostes que han fet perquè almenys es pugui valorar si valien la 

pena: completar l’actual fase de la Colònia Castells; adjudicar tots els pisos a l’edifici de reallotjament al 
carrer Entença-Montnegre; crear una taula de conciliació entre les parts afectades pel projecte del 
supermercat; construir almenys una escola bressol pública; instaurar una línia de subvenció específica per 
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compensar les famílies que han hagut de pagar preus més alts a les escoles bressol a causa de la nova 
tarifació social; millorar la mobilitat, la seguretat, el civisme i la neteja en els entorns del Camp Nou els dies 
de partit de futbol; vincular jurídicament, en el cas que fos possible, o intentar destinar ja un import concret 
dels ingressos que s’esperen del futur Espai Barça a equipaments de barri; consensuar amb el veïnat el 
recorregut definitiu de l’H10, l’H8 i el 54; destinar més recursos policials i de prevenció a combatre els focus 
d’incivisme i d’inseguretat; posar en funcionament la residència-llar per a persones amb discapacitat 
intel·lectual; prohibir estacionar vehicles privats a l’interior del recinte de la Maternitat i, al mateix temps, 
dotar-lo d’equipaments de barri. Assenyala que es tracta d’una llista de bones propostes que ni tan sols han 
sabut per què el Govern no se les ha plantejat.  

 
Afirma que aquest grau d’irresponsabilitat del Govern es dona també en les seves pròpies 

propostes, tenint en compte que el programa electoral de BComú per al districte preveia elaborar un pla de 
mobilitat del districte que donés resposta als problemes actuals i anticipés les necessitats futures, millorar 
l’avinguda Madrid ampliant voreres, completar la remodelació de travessera de les Corts, augmentar les 
places de l’escola bressol, instar la Generalitat a construir l’IES al carrer Anglesola, recuperar l’edifici de 
Telefónica per a equipament, elaborar un pla d’equipaments a la Maternitat i Sant Ramon, i millorar els 
jardins de Clara Campoamor, que són actuacions que no s’han fet. 

 
Remarca que, en canvi, al web de Decidim Barcelona es diu que el Govern ha complert 

pràcticament totes les seves propostes, amb un grau d’execució del 80% del nou Pla d’equipaments 2016-
2026, quan gairebé no s’ha fet cap reunió; una execució del 80% de l’escola Anglesola i del 100% d’impuls 
a la creació d’un institut a l’espai Anglesola, quan no s’ha posat ni la primera pedra; una execució del 100% 
d’impuls del PERI Danubi, quan no es disposa d’aquest pla, i del 100% en la millora de la mobilitat en els 
entorns del Camp Nou els dies de partit de futbol i en la realització d’un estudi sobre desigualtats socials a 
les Corts. 

El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, afirma que hi ha nombrosos 
arguments per reprovar la gestió del Govern durant aquest mandat, tal com s’ha posat de manifest en el 
debat sobre l’informe del regidor, en el qual ha quedat reflectida la falta d’aprovació de les polítiques de 
BComú al districte per part de la majoria dels grups municipals. 

 
Opina que el Govern de Colau ha fracassat en diferents matèries, amb una falta de consistència en 

la gestió i en les propostes per a la ciutat. Es refereix a la falta d’avanços en polítiques socials efectives i a 
l’augment de la desigualtat. Explica que el Govern també ha decebut en les polítiques d’habitatge, amb un 
augment del 40% del preu del lloguer a la ciutat durant el mandat i la manca de creació de nou habitatge. En 
relació amb això, remarca que els 8.000 nous habitatges que es van prometre durant la campanya electoral 
es van rebaixar després a 4.000, i la realitat és que se n’hauran acabat fent uns 760, deixant els 82 solars 
municipals disponibles en simples anuncis de promeses. 

  
Explica que el Govern també ha fracassat en la política de seguretat, deixant minvats els efectius de 

la Guàrdia Urbana i menystenint i tenint una mirada contrària cap a aquest cos des d’un inici, mirada que 
sembla que ha rectificat en l’últim moment. Afirma que això ha fet que la inseguretat als carrers hagi passat 
de símptoma a realitat. Opina que la falta de seguretat és el gran problema per als partits d’esquerra, i que 
el fet de no exercir l’autoritat i la defensa de l’espai públic comporta precisament que augmenti la injustícia 
entre les diferents classes socials. 

  
Subratlla, però, que la proposta de reprovació que presenten com a Grup Municipal del PSC se 

centra en la falta de transparència del Govern al llarg del mandat. Afirma que el Govern va començar amb 
un «model de participació de gomets» i ha acabat no consultant res i, sobretot, no fomentant la participació, 
de la qual s’ha cansat massa ràpid. Explica que la frase típica de les entitats és: «No ho sabíem i això ja 
està decidit.» Posa com a exemples de falta de transparència i participació el conflicte entre l’Arquebisbat i 
els veïns, la Colònia Castells, el parc de les Corts, el parc d’Anglesola, els instituts Joan Boscà i Ausiàs 
March, la mobilitat amb el canvi de la xarxa ortogonal en el cas del H10 i el 54, la implementació dels carrils 
bici, i la falta de diàleg amb els grups municipals, informant-los sempre a posteriori.  

 
Així mateix, es refereix a l’actitud del Govern respecte a les propostes aprovades en els plens. 

Explica que moltes de les propostes que han presentat insten a millorar l’espai públic, ocupat sovint de 
manera irregular, a avançar en nous equipaments públics i a millorar a través del control l’acció del Govern, 
però que no s’ha informat de l’evolució d’aquestes propostes. Recorda que en el plenari del mes d’octubre 
van presentar una iniciativa en què demanaven un informe que reflectís l’estat de les diferents iniciatives 
presentades pels grups que havien estat aprovades, i que ni tan sols s’ha volgut traslladar això als grups. 
Així mateix, explica que al setembre van presentar una iniciativa en un ple extraordinari per conèixer l’estat 
de les retallades o reprogramacions que el Govern havia plantejat per al districte de les Corts i que, tot i que 
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alguns districtes van informar de l’estat de les inversions, a les Corts només van sentir retrets i no van 
obtenir aquest informe.  

 
Manifesta que ha passat el mateix pel que fa a nombroses iniciatives que ha presentat el seu grup o 

altres grups. En aquest sentit, pregunta què ha passat amb els estudis per a la futura escola bressol Danubi, 
sobre la qual es va dir que es tindria el projecte executiu al llarg del 2018; amb la participació que van 
demanar en relació amb l’espai esportiu de Bederrida; amb l’estudi per poder valorar el preu de la nova sala 
del pavelló de L’Illa que el Govern es va comprometre a portar al Ple per reformular el preu; amb 
l’homenatge a Clara Campoamor que el Govern va dir que faria al febrer per posar en valor el 85è aniversari 
del dret al sufragi de les dones; amb l’informe de la Guàrdia Urbana per potenciar la seguretat i la prevenció 
al districte a la nit i específicament durant els caps de setmana, i amb els reallotjaments de l’àmbit Europa-
Anglesola. Pel que fa a aquest darrer punt, explica que tenen dubtes que les persones que s’han de 
desallotjar estiguin reallotjades, per tal de poder començar la construcció de la futura escola.  

 
Afirma que, per tot l’exposat, aprovaran les altres reprovacions que s’han presentat. 

El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que no compartiran 
interpretacions exagerades de l’acció de Govern, fins i tot perquè els grups de l’oposició poden tenir-hi una 
part de culpa en no haver pogut arribar a acords amb el Govern per fer més coses al districte. Afirma que la 
pèrdua d’oportunitats és de tothom, ja que demanen al Govern accions que poden ser responsabilitat de 
l’Estat o de la Generalitat, que en un moment o altre han d’invertir en el benestar dels cortsencs i 
cortsenques. Explica que creuen que l’ús de paraules com usurpació, caos, violència, desgovern o 
separatisme desmereixen les necessitats en serveis socials, equipaments, habitatge i escoles bressol. 
Conclou que votaran en contra de les tres proposicions.  

 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, assenyala que en l’informe del 

regidor ja han pogut exposar la seva opinió respecte al mandat al districte de les Corts i han valorat que era 
un mandat amb manca d’obra de Govern, amb manca de transparència i, sobretot, amb manca de diàleg 
amb les entitats i amb els col·lectius que han batallat per la defensa del barri en qüestions que consideraven 
importants.  

 
Afirma que també s’han trobat amb una manca de resposta a iniciatives que ha presentat el seu 

grup. Explica que, per exemple, encara no saben si es disposa de l’informe de la Comissió del Nomenclàtor 
respecte a la plaça Carme Claramunt, i que després parlaran de la seguretat i el manteniment de l’espai de 
gossos de Bacardí, que cada dia està pitjor i és un tema sobre el qual ja han presentat diversos seguiments. 
Es refereix també a la manca de resposta a demandes ciutadanes molt concretes, com ara la situació de 
l’eruga processionària en diversos parcs del districte, especialment al parc de les Corts, un problema que, 
malgrat les queixes, no s’acaba de resoldre i que ha generat lesions als gossos. 

 
Manifesta que, tal com ja ha explicat abans, el seu grup entén que l’única forma de fer oposició és 

fer oposició responsable i propositiva, cosa que lliga amb la seva ideologia republicana i el seu concepte de 
servei a la ciutadania. Afirma que la seva feina al Districte és servir els veïns i veïnes de les Corts i, per tant, 
la seva tasca com a representants públics, ja sigui des del Govern o des de l’oposició, ha de ser denunciar 
tot allò que el Govern no fa i no tira endavant, per mala acció o per omissió, però també, sobretot, 
acompanyar totes aquestes denúncies amb propostes que serveixin per millorar la vida dels veïns i veïnes. 
Explica que, exemple, després de l’onada crítica que va generar una mala decisió sobre l’escola Ausiàs 
March i una mala forma de comunicar-la, van intentar fer la proposta d’institut-escola. En aquest sentit, 
afirma que creuen que no es pot criticar sense alhora proposar, si el que es vol és millorar la vida dels veïns 
i veïnes. A més, assenyala que han fet al·legacions a tots els projectes que han cregut que s’havien de 
millorar i han acompanyat els posicionaments de vot amb propostes i alternatives, tal com han fet abans 
amb el pla relatiu al Reial Club de Polo. Afirma que aquesta manera de fer és menys efectista i menys 
visible que presentar una proposició en què simplement es demana reprovar el Govern, però que 
segurament aquesta reprovació és menys efectiva per a la millora de la situació dels veïns i veïnes.  

 
Explica que no poden compartir una proposició com la del Grup de Cs, que barreja d’una manera 

bastant barroera problemes reals del districte amb problemes amb poca incidència al districte, com el 
narcotràfic o la usurpació d’habitatges, que no són equiparables a situacions reals com la manca d’escoles 
bressol o la manca de previsió del Pla d’equipaments. Afirma que fer escoles bressol sí que és una política 
feminista i de foment de la natalitat, a diferència del que fan líders del PP com Pablo Casado, intentant 
explicar a les dones què és un embaràs, o de Cs, parlant de conceptes com el feminisme liberal, que 
divergeix totalment de l’anàlisi que ells fan del feminisme. Remarca que, de fet, aquesta anàlisi només pot 
ser radical, en el sentit d’anar a l’arrel dels problemes i de les desigualtats. Opina que, per tant, la proposició 
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del Grup de Cs és poc rigorosa perquè barreja conceptes que no són comparables entre si, a banda de no 
fer cap proposta que pugui millorar la situació dels veïns i veïnes. 

 
Manifesta que també els sobta la proposició del Grup del PP, que ni tan sols conté una part 

expositiva, quan creuen que cal fer la feina amb argumentació. 
 
Respecte a la proposició del Grup del PSC, explica que en comparteixen l’esperit, en el sentit de 

constatar la manca de diàleg i transparència amb les entitats, però que tampoc no hi donaran suport perquè 
entenen que no aporta res de nou i busca simplement l’efectisme. Precisa que en aquest cas s’abstindran, 
mentre que votaran en contra de les altres dues propostes. 

La consellera Lídia Gàllego, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, assenyala que es tornen a 
trobar amb un plenari en què les proposicions de diversos grups coincideixen en el tema, i que no recorda 
cap mandat en què això hagi passat tan sovint. En aquest sentit, es refereix a un plenari extraordinari amb 
una proposició conjunta de cinc grups i a plenaris on quasi tots han coincidit en el tema, com en el cas del 
canvi de la xarxa de bus. Manifesta que, per tant, el Govern té «el mèrit» de fer posar d’acord l’oposició en 
molts temes de districte en els quals ha adoptat decisions de manera unilateral, menystenint no únicament 
els veïns i veïnes, sinó també el Consell Plenari, els acords adoptats i els mateixos grups que hi són 
representats per voluntat de la ciutadania a través de les eleccions, que són la màxima expressió 
democràtica. 

 
Explica que el fet que el seu grup avui no hagi presentat també una reprovació del Govern no vol dir 

que no faci mesos o anys que reproven diversos temes que han anat sorgint. Afirma que no ho han fet 
només des de la seva funció d’oposició i, per tant, de control al Govern, sinó també des del convenciment 
que les coses es podien fer millor i que el diàleg era la clau indispensable per aconseguir-ho, un diàleg del 
qual el Govern sempre ha fet sempre bandera i que ha quedat en una expressió buida de contingut. 

 
Assenyala que cadascuna de les tres proposicions tracta aspectes diferents de la política i la gestió 

municipals. Explica que el Grup de Cs fa èmfasi en alguns temes que han tingut més repercussió en l’àmbit 
de ciutat que no pas al districte, però que això no significa que el districte no hagi viscut alguna situació de 
les que s’esmenten, com alguna ocupació o un pis que s’utilitzava per al narcotràfic. Afirma que la laxitud 
del Govern per fer complir l’ordenança de civisme i el relaxament en la seguretat han provocat que la 
percepció d’inseguretat dels ciutadans de les Corts hagi augmentat. Manifesta que succeeix el mateix pel 
que fa a la mobilitat, àmbit en el qual s’han desatès les demandes veïnals, s’han fet carrils bici sense diàleg 
ni consens, s’ha implantat la xarxa de bus sense atendre les reivindicacions de veïns i veïnes, i ha 
augmentat la percepció de la circulació del trànsit com a problema.  

 
Explica que la proposició del Grup del PP tracta aspectes més genèrics que a simple vista podria 

semblar que obeeixen a l’opinió i la percepció de cadascú, però que han tingut proves d’aquestes 
afirmacions i podrien assignar exemples concrets a totes elles. Assenyala que, per exemple, parla de 
l’incompliment dels acords adoptats en el Consell Plenari, que és una afirmació compartida amb la 
proposició que presenta el Grup del PSC. Pel que fa a això, remarca que el Govern ni tan sols ha facilitat 
l’informe que el PSC va sol·licitar en el seu moment sobre aquesta qüestió. Afirma que si els grups es 
queixen, els veïns i les entitats del districte també en tenen motius, sobretot quan les taules de diàleg es 
converteixen en taules informatives i no s’atenen les seves reivindicacions. 

 
Remarca que, durant aquest mandat, l’educació ha estat motiu de controvèrsia greu al districte, amb 

incerteses, decisions unilaterals i manca de comunicació, de diàleg, d’acords i de concrecions. Afirma que 
altres exemples són Can Capellanets, la implantació de la xarxa de bus, la sessió sobre carrils bici o la 
Colònia Castells. Respecte a això, diu al regidor que sense la venda a la qual li agrada tant referir-se, avui 
no hi hauria dues escales construïdes per reallotjar afectats, una de les quals encara és buida.  

 
Subratlla que fer política és governar per a la ciutadania i amb ella i construir uns barris i una ciutat 

millors, que és el que no han vist en aquest mandat i han estat reivindicant que es fes, perquè, de fet, 
tampoc no han vist gaire obra de mandat. Conclou que, per tant, votaran favorablement les tres 
proposicions. 

El regidor del Districte, senyor Agustí Colom, remarca que els grups del PSC, de Cs i del PP tornen 
a coincidir en l’últim plenari del mandat, competint per veure qui és més dur i qui la diu més grossa contra el 
Govern. Afirma que en l’exposició de motius no hi ha arguments ni dades, i que part d’aquestes 
proposicions coincideixen en aspectes generals, però no fan referència al districte.  
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Assenyala que el Grup de Cs reprova el Govern, entre altres coses, per no acabar amb el 
narcotràfic, per la suspensió de llicències d’activitats o per no haver augmentat les places escolars 
públiques. Pregunta a la Sra. Reina de quin narcotràfic parla, i demana a la Sra. Gàllego que especifiqui el 
pis al qual s’ha referit, ja que no n’hi ha cap. Pel que fa a les suspensions de llicències, afirma que al 
districte no s’ha fet cap pla d’usos ni s’ha suspès cap llicència de restauració o de comerç de proximitat. 
Respecte a les places d’escola pública, destaca que han estat l’únic Govern que les ha incrementat, amb 
una nova línia d’educació secundària i una nova línia i mitja a l’educació infantil, en contra de diversos 
grups. Opina que, per tant, aquestes propostes de reprovació banalitzen la figura de la reprovació i són un 
insult a la intel·ligència i «politiqueria pura i dura». 

 
D’altra banda, recorda que les proposicions aprovades en el Consell Plenari del Districte no vinculen 

al Govern políticament ni jurídicament, tal com expressa la mateixa Gaseta Municipal quan les publica. 
Afirma que, a més, tampoc no afecten els mateixos grups municipals, que poden canviar de posició, tal com 
ha succeït en relació amb l’escola Anglesola, respecte a la qual alguns grups van votar coses diferents al 
Districte i en el Ple municipal.  

 
Assenyala que, atès que el Grup del PSC va formar part del Govern durant un any i mig, amb la 

proposició que presenta també es reprova a ell mateix. A més, remarca que cap entitat s’ha aixecat mai 
d’una reunió amb ell, mentre que no tothom pot dir el mateix dels seus regidors. Demana que, per tant, es 
mostri menys vanitat a l’hora de plantejar les coses. 

 
Explica que les reprovacions parlen de l’habitatge social, però que quan el Govern impulsa una 

mesura es descarta com a vàlida perquè es diu que no tindrà efectes. En relació amb això, subratlla que la 
immobiliària Engel & Völkers ha publicat avui que el 2018 el preu de l’habitatge a la ciutat de Barcelona va 
créixer un 2% i a l’àrea metropolitana un 10%. Manifesta que, per tant, altres governs de l’àrea 
metropolitana van tenir una situació pitjor en matèria d’habitatge.  

 
Respecte a la seguretat, afirma que la Sra. Reina falseja les dades del baròmetre, basades en 800 

entrevistes realitzades a la ciutat. Explica que, quan es pregunta als veïns de les Corts pel principal 
problema que els afecta, només el 2,4% es refereix a la seguretat. A més, afirma que en l’enquesta de 
serveis públics del 2018, amb 400 entrevistes fetes al districte de les Corts, el 5,9% dels veïns diuen que 
tenen un problema de seguretat, quan aquest percentatge era del 12,1% el 2014. D’altra banda, destaca 
que la nota que els veïns donen al Districte de les Corts és un 6,8, quan la mitjana a la ciutat és un 6,5, i 
quan aquesta nota era un 6,5 el 2014. Explica que, a més, la mitjana de l’any 2018 supera lleugerament la 
mitjana dels anys 2011, 2012 i 2013. Pel que fa al valor del 6,8 que donen els veïns de les Corts al Districte 
en termes comparatius, assenyala que es puntua amb un 5,6 la Generalitat i amb un 3,2 l’Estat espanyol. 
Diu a la Sra. Míriam Casanova, que si els veïns de les Corts suspenen el Govern del Districte amb un 6,8, 
aleshores al Govern de l’Estat li donen una nota miserablement baixa. 

 
Afirma que, amb totes les dades de què disposen, poden concloure que els veïns no reproven el 

Govern del Districte. 

La consellera Sonia Reina diu: «En poco tiempo intentaré solamente contestar al Sr. Colom y 
posicionar voto. 

 
Dice que no se le ha levantado nadie de ninguna reunión. Yo no sé de las reuniones que tenga 

usted con las entidades en las que no participo, pero, desde luego, en el debate del carril bici se levantaron 
muchos vecinos y se fueron. En la comisión de seguimiento de la línea de bus, se levantaron vecinos y se 
fueron. En la reunión para informar de las reformas del parque de Les Corts, se levantaron vecinos y se 
fueron. 

 
Ya sabemos que no les vinculan las proposiciones que se aprueban en el Consell Plenari, pero ni 

les vinculan las proposiciones ni les han vinculado las peticiones de los vecinos durante todo este tiempo. 
La reprobación es precisamente por su trayectoria, o sea, por la trayectoria del Gobierno durante estos 
cuatro años. Gracias.» 

 
La consellera Míriam Casanova manifesta que el Grup del PP fa un balanç negatiu del mandat i, per 

això, el tanca portant una proposta de reprovació del Govern. Explica que és cert que en el mateix full on 
presentaven la proposta no hi figuraven els arguments, però que al PP són persones previsibles i, per tant, 
no han canviat els arguments que han donat al llarg de totes les sessions del Consell Plenari. En aquest 
sentit, afirma que era fàcil saber els motius de la reprovació i, si no, se’ls podia haver trucat per esbrinar-los. 
A més a més, assenyala que han dedicat 15 minuts a explicar tots els arguments.  
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Remarca que no han fet valoracions sinó que han explicat fets, a diferència del regidor, que ha 
parlat d’«insults a la intel·ligència». En relació amb això, opina que el regidor, quan no sap ben bé què dir, 
entra en l’atac personal, fet que denota la manca d’arguments polítics.  

 
D’altra banda, afirma que el 8 de març explicaran les polítiques del seu grup en matèria d’igualtat 

entre homes i dones al Centre Cívic Can Deu, on comptaran amb la presència de la Sra. Dolors Montserrat, 
la portaveu al Congrés. Hi convida el Sr. Castellana i li diu que li agradarà escoltar les polítiques d’igualtat 
que ha desenvolupat ERC al Govern de la Generalitat. 

 
El conseller Carlos Hornero manifesta que presenten aquesta proposta de reprovació en l’àmbit de 

la transparència després de reiterades advertències al Govern des de fa un any i mig sobre la falta de 
transparència, que no és una invenció d’ell sinó un «runrun» generalitzat per part de les entitats del districte. 

 
El president pregunta als grups no proposants si volen afegir alguna cosa més.  
 
La consellera Lídia Gàllego explica, respecte a la petició que li ha fet el regidor, que hi ha diverses 

notícies el 2018 que vinculen el districte de les Corts amb compravenda de droga al carrer, i que recorda 
perfectament la presència d’un dispositiu policial als voltants del carrer Entença per entrar en un pis per 
aquest motiu.  

 
El regidor del Districte recorda que el Sr. Hornero va dir que l’informe que havia demanat havia estat 

proposat per ICV en el mandat anterior, però que no troben aquesta proposició i creuen que és inexistent. 
Manifesta que, per tant, li agradaria que, abans que acabi el mandat, el Sr. Hornero aclareixi si els va mentir 
o si els portarà la proposició que va dir que havia copiat d’ICV. 

  
En relació amb la intervenció de la Sra. Casanova, afirma que totes les dades que ell ha donat estan 

publicades, i que una enquesta a 400 veïns del districte de les Corts és força significativa. Reitera que en 
aquesta enquesta es valora el Govern de les Corts amb un 6,8, que és una nota superior a la de l’Estat i a la 
de la Generalitat. A més, recorda que la Sra. Ada Colau es va sotmetre a una qüestió de confiança i la va 
guanyar, mentre que el Sr. Rajoy va perdre una moció de censura.  

 
El conseller Carlos Hornero explica que no sap a què es refereix el regidor, però que, si li fa una 

petició per escrit, la respondrà sense cap problema. D’altra banda, demana al regidor que aclareixi a qui es 
referia quan ha dit que altres grups han tingut entitats que se’ls han aixecat de la taula. 

 
 El president indica que, amb el vot a favor dels grups del GMD, PP, Cs i PSC i els vots en contra de 
la CUP, ERC i BComú la proposta de Cs següent: Reprobar la gestión municipal en el distrito de Les Corts y 
constatar que tras cuatro años de legislatura el Gobierno municipal ha incumplido las promesas de: - 
Garantizar la seguridad en las calles mediante el incremento de la presencia policial y la coordinación entre 
diferentes cuerpos de seguridad para acabar con la okupación ilegal, la usurpación de viviendas y el 
narcotráfico.- Dotar de vivienda de alquiler social para las personas vulnerables y aquellas que sufren 
situaciones de emergencia. - Ha provocado la suspensión arbitraria de licencias de actividad perjudicando al 
comercio y la restauración.- Ha dejado de invertir en los equipamientos del distrito, no dotándole de un plan 
de equipamientos, ni de guarderías, ni de nuevos centros cívicos, ni ha incrementado las plazas escolares 
públicas. - Ha empeorado la movilidad en el distrito, tanto por la arbitraria implementación de carriles bici sin 
consenso, como la puesta en marcha de las nuevas líneas de bus que han perjudicado a los vecinos de Les 
Corts”. 

El president indica que, amb el vot a favor dels grups del GMD, PP, Cs i PSC i els vots en contra de 
la CUP, ERC i BComú la proposta del PP següent: “El Consell de Districte acorda: Reprovar el Govern del 
Districte per la falta de resposta a les necessitats del veïnat de les Corts, per multiplicar els seus problemes 
al governar d’esquena a la ciutadania, i per incomplir els acords adoptats en el Consell Plenari i els del seu 
propi programa electoral”. 

 
El president indica que, amb el vot a favor dels grups del GMD, PP, Cs i PSC i els vots en contra de 

la CUP i BComú i l’abstenció d’ERC la proposta del PSC següent: “Reprovar el Govern del Districte de les 
Corts per la falta de transparència que ha tingut amb les entitats del districte de les Corts, així com amb els 
grups municipals” 
 
 

4. ERC: El Districte de les Corts iniciarà una ronda de diàleg abans d’acabar el mandat amb la part 
impulsora del projecte, és a dir, la Fundació Sant Josep Oriol, i les parts que han presentat 
al·legacions al projecte, és a dir, les entitats veïnals i els grups municipals d’ERC i de la CUP, així 
com també amb la resta de grups municipals, per tal de consensuar un projecte que garanteixi la 
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viabilitat del projecte de Residència de Gent Gran a les Corts i la conservació del patrimoni 
arquitectònic del districte. 

 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, agraeix la presència dels veïns i 

veïnes de la zona dels carrers Remei, Galileu i voltants, que fa quatre anys que lluiten insistentment per un 
projecte a la propietat de l’Arquebisbat de Barcelona que sigui amable amb el veïnat i que garanteixi unes 
mínimes condicions de manteniment del patrimoni i d’establiment d’un equipament que millori el barri.  

 
Afirma que aquest conflicte ja fa quatre anys que dura i que tenen la sensació que, més enllà que 

s’ha marejat la perdiu i s’ha anat canviant d’arguments segons evolucionava el mandat, estan exactament 
en el mateix punt en què es trobaven al principi. Explica que a principis de mandat els veïns van veure grues 
que començaven a fer obres al carrer Remei i van alertar el Govern i els diversos grups municipals, i va 
resultar que s’estaven fent unes obres sense llicència, vinculades a un Pla especial urbanístic aprovat a 
finals del mandat anterior. Recorda que van demanar un procés de mediació i que aquest procés es va 
reduir a contractar una empresa perquè mitjancés entre els veïns i el Bisbat, com si l’Ajuntament no formés 
part de la situació. Pel que fa a això, opina que l’Ajuntament, independentment de l’equip de Govern que va 
impulsar aquest Pla especial urbanístic o que hi va donar el vistiplau, ha de fer-se’n responsable i intentar 
ajudar els veïns i veïnes. 

 
 Explica que uns mesos més tard es van trobar amb un protocol entre l’Ajuntament i el Bisbat, fet 

sense diàleg amb els veïns, que va canviar l’ús de l’equipament, però que, més enllà d’això, no suposa 
grans canvis respecte al projecte anterior. Manifesta que, finalment, es va presentar una reforma del Pla 
especial urbanístic, pactada entre el Govern municipal i el Bisbat, que es va sotmetre a votació al Districte, 
on els grups de la CUP i de Cs van votar-hi en contra i el mateix grup de Govern es va abstenir. Explica que 
fa poques setmanes, just abans de la Comissió d’Urbanisme a l’Ajuntament de Barcelona, el Govern, en lloc 
de respondre a les al·legacions presentades per les entitats veïnals i els grups municipals de la CUP i 
d’ERC, va demanar la suspensió del procés.  

 
Afirma que tenen la sensació que el Govern s’ha desentès d’aquest tema perquè el gestioni el 

proper Govern. Explica que, en tot el procés, des del seu grup han parlat clar amb tothom i que, fins i tot, no 
s’han posat d’acord amb els veïns en alguns aspectes. Subratlla que creuen que la seva obligació no és dir 
que sí a tothom, sinó argumentar les coses i, sobretot, generar diàleg entre aquella ciutadania que es 
mobilitza i els grups municipals. Afirma que també tenen clar que aquest tema s’ha fet servir com a arma 
electoralista. En aquest sentit, assenyala que votar en contra del projecte al Districte i després votar en 
contra de la suspensió del procediment és una incoherència que no aporta res. 

 
Manifesta que saben que la situació legal és complicada i que s’ha aconseguit un canvi 

transcendental, com és el canvi d’ús, però que el que ha faltat i continuen demanant és diàleg per tal 
d’aconseguir dos objectius: d’una banda, mantenir el patrimoni històric de les Corts, i de l’altra, garantir la 
viabilitat d’un projecte de residència de gent gran, que podria ser una solució parcial a la manca de 
residències per a gent gran del sistema públic al districte. 

El president dona la paraula a les persones del públic que han sol·licitat intervenir en aquest punt. 

La Sra. Marta Olich agraeix al Grup d’ERC que hagi presentat aquesta proposició, tot i que volen 
deixar clar que ja s’havia demanat el que es planteja fa més d’un any i mig i que no s’ha complert la creació 
de la comissió de seguiment. Afirma, però, que estan a favor del diàleg, que de fet és el que volen. Explica 
que no estan en contra d’una residència, que creuen que pot ser positiva per al barri, però que volen que no 
es produeixi cap tipus de destrucció del patrimoni arquitectònic i dels jardins. 

 
Lamenta que el regidor del Districte s’hagi absentat perquè volen adreçar-li una petició. Assenyala 

que potser el fet que no hi sigui demostra també la manca d’interès que ha tingut el Sr. Colom per aquest 
tema. Explica que li volen demanar que, independentment de la suspensió del projecte, es comprometi a 
donar resposta a les al·legacions presentades pels veïns. Manifesta que també li volen preguntar si coneix 
l’existència i el contingut de la denúncia de disciplina urbanística que han interposat els veïns per la 
destrucció continuada del patrimoni arquitectònic i dels jardins, i quina resposta hi està donant el Districte. 
Afirma que fa dues setmanes hi ha hagut novament unes obres il·legals i que també tenen intenció de 
denunciar-les. 

 
El Sr. Joan Hernández assenyala que cal separar l’ús de l’edifici del fet que hi ha un edifici protegit 

que és patrimoni de tot Catalunya, de tot Espanya i de tot el món, i que el Govern hauria d’actuar davant la 
destrucció de patrimoni i l’existència d’obres il·legals, però que també demanen l’actuació de tots els altres 
partits perquè creuen que no ho han fet amb prou contundència. Assenyala que hi ha una nova denúncia, tal 
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com ha dit la veïna que ha intervingut anteriorment, però que no hi ha cap contesta, de manera que 
desconeixen si s’ha posat una multa o no. A més, remarca que no només es tracta de Can Capellanets, sinó 
també de la masia Can Planes, la Maternitat i el Frenopàtic. Afirma que, a part de la responsabilitat que té 
l’equip de Govern davant d’aquesta situació de destrucció de patrimoni, també hi ha una responsabilitat dels 
altres partits. 

 
La Sra. Felisa Marco opina que aquest cas és un exemple més del que ha passat amb les obres 

il·legals al districte de les Corts. Explica que, per exemple, no s’ha fet cas d’edificis d’envergadura com els 
del recinte de la Maternitat, on el poc que resta dempeus es deu a la lluita dels veïns des de fa 20 anys. 
Afirma que les obres il·legals han estat la tònica general i que, per tant, les reprovacions que han fet alguns 
grups polítics són merescudes, atesa la falta d’implicació del Govern actual. Explica que, com que això ja no 
té solució, vol que els nous grups polítics entrin al Districte sabent que els veïns fa 20 anys que lluiten i 
s’assabenten de les obres il·legals. Lamenta que hagin de ser els veïns els que vigilin i denunciïn aquestes 
obres, quan no són tècnics i no cobren per això.  

 
Afirma que aquest cas ha de servir per saber que volen que es consensuïn amb els veïns les 

qüestions relatives al patrimoni de les Corts des d’un bon principi i que no es permeti que es malmeti i es 
deteriori res d’aquest patrimoni, que al districte és molt escàs. Demana sensibilitat de cara als nous 
projectes municipals i que els representants electes a les Corts s’impliquin en el districte i siguin accessibles 
per als veïns, tenint en compte que Casa Gran no ha fet cap cas al districte. A més, opina que l’absència del 
regidor del Districte en aquests moments s’adiu amb el paper que ha fet durant tot el mandat, que ha estat 
el de no ser-hi i no assabentar-se de res. 

 
El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, felicita la plataforma veïnal de 

Can Capellanets per haver aconseguit la suspensió de la llicència d’obres perquè l’Arquebisbat resolgui els 
problemes que té en relació amb els informes, així com per la denúncia que ha portat a la Fiscalia. 

 
Manifesta que votaran a favor de la proposició perquè estan totalment d’acord que es faci una ronda 

de diàleg abans d’acabar el mandat. A més, recorda que a l’informe del regidor ha preguntat com seguiran 
els consellers i conselleres els projectes i actuacions durant els mesos d’inactivitat institucional, que és una 
qüestió que també afecta aquesta ronda de diàlegs sobre el projecte de Can Capellanets. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, explica que no està d’acord amb 

el portaveu del Grup d’ERC que es continuï igual que al principi del mandat en aquest tema. Afirma que s’ha 
produït una modificació substancial en relació amb les alçades previstes al carrer del Remei, que era un 
motiu pel qual el seu grup havia votat en contra de la modificació del PGM en el mandat anterior, i en relació 
amb l’activitat.  

 
Explica que parteixen d’una negociació complicada, tenint en compte el que es va donar al privat en 

el mandat anterior, i que no sap si el que s’ha aconseguit en aquest mandat és suficient, però que està 
d’acord en dos aspectes. Afirma que, d’una banda, és imprescindible la inspecció per part de Patrimoni de 
l’estat actual d’aquest edifici protegit i que el Govern en presenti un informe, i que, de l’altra, el Govern ha de 
respondre les al·legacions que han presentat els grups i, sobretot, les entitats veïnals. En relació amb això, 
recorda que un dels motius pels quals el seu grup ha presentat una reprovació és la falta de diàleg i de 
transparència que moltes entitats han posat de manifest, sobretot durant el darrer any i mig.  

 
Manifesta que donen suport a la iniciativa i que estan disposats a fer les reunions que siguin 

necessàries, en aquest mandat o en el següent, per tal de mantenir un diàleg i, sobretot, aclarir els dos 
punts que ha comentat sobre la inspecció i l’informe sobre l’estat de l’edifici i les respostes tècniques a les 
al·legacions presentades. 

 
La consellera Míriam Casanova, portaveu del Grup Municipal del PP, assenyala que el Grup del PP 

ja va presentar un prec en el Consell Plenari del 2 de març de 2017 en què demanava al Govern que fes de 
mediador entre les dues parts per assolir un projecte al més consensuat possible, garantint la legalitat i, al 
mateix temps, la bona convivència al barri. Manifesta que, des d’aleshores, gairebé en cada sessió del 
Consell Plenari han anat recordant al Govern del Districte la necessitat de fer de mediador en aquest 
projecte.  

 
Afirma que el Sr. Castellana ha explicat bé el fet que el Govern ha demostrat la seva incapacitat per 

mitjançar entre les dues parts, i que el resultat és que avui sembla que la «patata calenta» passa al proper 
govern.  
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Recorda que la suspensió de la tramitació es va fer el passat mes de febrer en el darrer Ple 
municipal, al·legant com a motiu que la Fundació de l’Arquebisbat no havia presentat l’informe per garantir 
la protecció d’una filera d’arbres. Explica que el Grup del PP es va abstenir en aquella votació a Casa Gran 
perquè els va semblar estranya la manera com es va fer la tramitació, ja que l’expedient conté un informe de 
la gerent d’Urbanisme que diu que s’ha sol·licitat l’informe pertinent a la Fundació de l’Arquebisbat, però, en 
canvi, no hi ha cap justificació de la petició que s’ha fet. D’altra banda, manifesta que els sorprèn que 
l’Arquebisbat o la Fundació trigués un any i mig a presentar el nou projecte per complir amb els 
requeriments del nou protocol, que no quedés inclòs aquest informe i que després, en tota la tramitació per 
a l’aprovació definitiva, tampoc no s’aportés l’informe.  

 
Afirma que, en qualsevol cas, es tracta de tenir més temps per incorporar modificacions al projecte i 

intentar arribar entre tots a un projecte més consensuat. Explica que creuen que el Govern ha de donar 
resposta a les al·legacions presentades, especialment les de les comunitats de veïns afectades, i que la 
resposta tècnica pot ajudar a millorar el projecte i a trobar el consens necessari. Opina que també és 
important que el Govern presenti un informe sobre l’estat de l’edifici protegit i dels jardins i que, en definitiva, 
continuï fent de mediador entre les dues parts, si és que ho ha fet, per tractar d’arribar a un projecte al més 
consensuat possible.  

 
Conclou que la seva proposta va una mica més enllà d’iniciar una ronda de diàleg, però que els 

sembla bé per començar i, per tant, donaran suport a la proposició del Grup d’ERC.  
 
Finalment, demana al Govern que respongui si veritablement no ha donat resposta a les diferents 

denúncies que ha fet la Coordinadora d’Entitats de Veïns de les Corts sobre presumptes obres il·legals.  
 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, afirma: «Vamos a ver, nos sorprende 

la proposición de ERC hoy, y además después del alegato que ha hecho de esa proactividad en política y 
demás tan característica de ERC. Julio de 2017, ya lo ha dicho además la compañera del PP, se aprobó por 
este Consell Plenari una proposición de Cs que solicitaba la constitución de una mesa de diálogo entre las 
partes en conflicto a fin de llegar a una solución que fuera conforme para todos, tanto para los vecinos como 
para el Arzobispado, y que respetara el patrimonio del distrito, proposición que fue aprobada por 
unanimidad y que nunca se llevó a cabo. Y así lo hemos continuado solicitando hasta el último pleno, en 
diciembre de 2018, en el que votamos en contra de la modificación del plan urbanístico. Junto con la CUP, 
fuimos los dos únicos grupos de este Consell Plenari que votamos en contra de esa modificación. Y nos 
abstuvimos el otro día por los motivos que ha mencionado la compañera del Grupo del PP, que no voy a 
repetir para no perder el tiempo de intervención.  

 
Tenemos el informe, y lo hemos hablado muchas veces, que me parece superimportante, que es el 

informe de la síndica que dice que esas licencias adolecían de defectos en el tema de la conservación del 
patrimonio. Es evidente que el informe de cómo está la situación de los jardines ahora es importante, pero 
solo hace falta darse una vuelta por Can Capellanets para ver cómo están en este momento los jardines 
que tenían que estar protegidos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿Esta propuesta que presenta ERC 
casi dos años después de la que presentamos nosotros qué garantía de cumplimiento, si se aprueba en 
este Plenario, va a tener si llevamos dos años sin que se realice, ni la del PP ni la de Cs? Y no creo que sea 
una pregunta baladí porque, salvo error, y además ya lo ha dicho antes el regidor, no tienen ninguna 
vinculación jurídica ni política. Lo que sí que espero es que, ya que ha habido intervenciones de los vecinos 
que le han pedido explicaciones respecto a los trámites y el tema de Can Capellanets, por lo menos a ellos, 
no a los grupos políticos, sí que se les dé respuesta y se acabe configurando esa mesa que venimos 
pidiendo desde hace dos años. Evidentemente, nuestro voto no puede ser otro que a favor.»  

 
La consellera Lídia Gàllego, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, saluda els veïns que els 

acompanyen, i assenyala que tornen a debatre un tema del qual ja han parlat molt durant aquest mandat. 
Remarca que a data d’avui encara no tenen una resolució ferma sobre aquest tema i que sembla que 
estiguin sumits en el «dia de la marmota». Recorda que el seu grup ha reiterat diverses vegades, d’una 
banda, l’existència d’uns drets edificatoris que té la propietat sobre els terrenys segons el que s’estableix al 
PGM del 1976 i concretats en un pla especial; i de l’altra, la reivindicació veïnal que qüestiona la volumetria i 
la protecció de l’edifici protegit i del jardí en els projectes que han anat coneixent.  

 
Afirma que, tot i algunes modificacions del projecte original tant pel que fa als usos com pel que fa a 

l’arquitectura del projecte, el desacord continua viu. Explica que el seu grup segueix pensant que el projecte 
que es planteja de residència amb plataforma de serveis és bo per a les Corts i perquè les persones grans 
que requereixen aquests serveis puguin continuar gaudint de la seva autonomia, però que també entenen 
que no s’ha completat la mediació a la qual es va comprometre el Govern. Opina que cal asseure’s amb les 
dues parts, trobar els punts de confluència i intentar arribar a acords, sobretot quan les posicions han estat 



 

37 
 

sempre tan allunyades i quan el Govern ha fet sempre bandera política de la necessitat d’escoltar, de 
dialogar i d’atendre les reclamacions veïnals. Explica que són escèptics respecte a aquest darrer punt, en 
vista de les situacions que han viscut al Districte, però que mai no s’ha convocat la comissió de treball o 
taula de diàleg que es va acordar en el Plenari que es crearia, de manera que no hi ha hagut cap espai de 
participació per debatre, explicar i fer propostes.  

 
Manifesta que valoren positivament l’aprovació de la suspensió del Pla especial urbanístic, ja que 

els dona més temps per parlar i mirar d’arribar a acords. Explica que, de fet, ja era aquest el seu objectiu, tal 
com ho van manifestar al plenari del desembre quan es van abstenir respecte a la modificació del Pla 
especial urbanístic. Afirma que, tanmateix, des del dia de la votació de la suspensió no n’han tingut cap més 
notícia ni resposta a les al·legacions. Opina que allargar aquest tema indefinidament és un perjudici seriós 
per a totes les parts i també per a la ciutadania, que es podria beneficiar dels serveis que oferiria la 
residència i plataforma de serveis. Manifesta que, per tant, cal esforçar-se per arribar a un acord que 
garanteixi els drets del propietari, però que també sigui respectuós amb l’entorn i garanteixi la protecció del 
patrimoni catalogat. Conclou que votaran a favor de la proposició del Grup d’ERC.  

 
El Sr. Antoni Coll, portaveu del grup municipal del Govern, remarca que fa gairebé més de quatre 

anys que parlen d’aquesta situació, que parteix de l’aprovació d’un planejament determinat en el mandat 
anterior.  

 
Explica que li sap greu el to que ha utilitzat la Sra. Marta Olich en la seva intervenció perquè creu 

que el Govern ha estat absolutament receptiu als veïns. Afirma que el regidor ha estat disposat a veure’s 
amb ells sempre que ha estat necessari i que ell s’hi ha reunit i hi ha tingut contacte per carta o correu 
electrònic. Subratlla que, per tant, han dialogat amb els veïns i han parlat de les seves reclamacions 
constantment durant tot el mandat.  

 
Destaca que durant aquests quatre anys han mantingut un diàleg permanent amb les dues parts i 

han aconseguit modificar la volumetria del projecte a través del protocol, que és una cosa que no havia 
aconseguit ningú. En relació amb això, precisa al Sr. Castellana que el protocol no canvia els usos sinó la 
volumetria del planejament, i que els usos s’han modificat per la pressió que han fet els veïns i el Govern a 
través de la possible utilització hotelera del que el Bisbat volia fer en aquella proposta. 

 
Explica que la suspensió es va fer en el darrer plenari del Consell Municipal arran d’una demanda 

d’aclariment que s’havia fet a l’aprovació inicial i que el Bisbat no ha complert. Afirma que, per tant, es va fer 
la justificació d’aquesta demanda de suspensió a través de l’informe pertinent, i que això els dona un temps 
que val la pena que intentin aprofitar. D’altra banda, assenyala que les al·legacions sempre es responen en 
el moment en què es presenta l’aprovació definitiva d’un planejament. Explica que en aquests moments, 
amb el planejament suspès, Urbanisme està estudiant les tres al·legacions presentades: una de la CUP, 
una d’ERC i una dels veïns, que va acompanyada d’un dictamen patrimonial fet per un arquitecte que 
Urbanisme ha rebut. Indica que el Districte també ha rebut aquest dictamen perquè l’ha demanat als veïns. 
Manifesta que, a partir d’aquest moment, el primer que han fet és una inspecció de la situació en què es 
troba actualment el convictori, els jardins i tot plegat. Afirma que aquesta inspecció ja està feta i en breu 
tindran els informes corresponents. D’altra banda, explica que, atesa la suspensió del planejament, 
demanaran a Urbanisme que es responguin les al·legacions abans d’esperar el procés d’aprovació 
definitiva.  

 
Manifesta que, pel que fa a la proposició, s’abstindran, ja que consideren que arribar a un consens 

en aquest moment és molt difícil, tenint en compte que els veïns han presentat una denúncia a la Fiscalia i 
que el Bisbat considera que els seus drets s’estan vulnerant i no està disposat a retocar el projecte que ha 
presentat. Explica que continuaran dialogant amb el Bisbat i amb els veïns, com sempre han fet, però que 
creuen que, davant una situació tan enquistada, també cal que els partits polítics es posicionin respecte al 
projecte plantejat. 

 
El conseller Jordi Castellana assenyala que ja sabien que no presentaven una proposta nova o 

innovadora, però que creu que ha estat útil perquè han pogut sentir coses que potser poden aportar llum en 
una nova ronda de diàleg. D’altra banda, remarca que si no s’hagués votat la suspensió del planejament, 
s’hagués aprovat per silenci administratiu. 

 
Insta a aprofitar aquesta suspensió per dialogar. Explica que no saben si poden garantir un resultat 

diferent del que hi ha, però que, com a mínim, cal parlar i intentar arribar fins allà on es pugui. Finalment, 
demana que la resposta a les al·legacions no arribi 48 hores abans de la celebració de la Comissió 
d’Urbanisme, tal com acostuma a passar, per poder disposar de temps per fer-ne una anàlisi abans de 
l’aprovació definitiva.  
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El president declara aprovada amb el vot favorable de tots els grups, tret l’abstenció del grup 

municipal del Govern, proposició d’ERC següent: “El Districte de les Corts iniciarà una ronda de diàleg 
abans d’acabar el mandat amb la part impulsora del projecte, és a dir, la Fundació Sant Josep Oriol, i les 
parts que han presentat al·legacions al projecte, és a dir, les entitats veïnals i els grups municipals d’ERC i 
de la CUP, així com també amb la resta de grups municipals, per tal de consensuar un projecte que 
garanteixi la viabilitat del projecte de Residència de Gent Gran a les Corts i la conservació del patrimoni 
arquitectònic del districte” 
  

5. CUP: El Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que les direccions dels 
instituts presentin el nou projecte educatiu de l’institut fusionat en el Consell Escolar del Districte. 

- El Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que el nou projecte 
educatiu d’institut fusionat tingui en compte l’opinió de les famílies, mitjançant les AMPA, 
en la seva realització. 
- El Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que tots aquests 
processos participatius s’han de fer abans de la jornada de portes obertes del nou institut 
fusionat. 
- El Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que exposi la seva 
previsió d’utilització de l’edifici de l’Escola Ausiàs March per a ensenyament obligatori 
d’ESO i postobligatori de batxillerats i cicles formatius de formació professional del 
districte de les Corts. 
 

1. (Prec) GMD: Que el Govern del Districte de les Corts, en un termini màxim de 15 dies a partir de 
la celebració d’aquest Consell Plenari de Districte, comparteixi i lliuri a les forces polítiques 
representades en aquest Consell Plenari un informe on es reculli el pla o la planificació que en 
matèria educativa està previst per als propers anys tant per a l’escola pública com per a la 
concertada al districte de les Corts. 

 
El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, explica que aquesta tarda han 

parlat amb el Govern i han arribat a la transacció d’eliminar el segon punt del text, que diu «que tots aquests 
processos participatius s’han de fer abans de la jornada de portes obertes del nou institut fusionat», per una 
qüestió de temps, ja que la jornada de portes obertes és la setmana vinent.  

 
Recorda que el passat 10 de gener es van assabentar de la fusió dels instituts Ausiàs March i Joan 

Boscà i que, fins al moment, els grups municipals han tingut una primera reunió amb el Consorci d’Educació 
perquè els expliqués el projecte, i una reunió del Consell Escolar que va tenir lloc ahir, en la qual es va 
ampliar una mica la informació sobre els passos que segueixen les direccions dels centres pel que fa a 
aquesta fusió. Afirma que és obvi que tots els grups municipals desitgen que aquest projecte surti bé i que 
les famílies, l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis participin en la seva definició.  

 
Explica que aquesta proposició té com a objectiu que tothom participi en la definició del nou institut 

fusionat i, també, determinar com en faran el seguiment els grups municipals fins que no es constitueixi el 
nou Ple del Districte. 

El president indica que a la Junta de Portaveus es va acordar tractar el prec del Grup Municipal 
Demòcrata conjuntament amb aquest punt.  

 
El conseller Cristian Sais, del Grup Municipal Demòcrata, manifesta que han detectat molta 

precipitació en aquest projecte d’unificació d’instituts i en l’erradicació de les unitats de referència que 
comporta. Afirma que al Consell Escolar que va tenir lloc ahir se’ls van explicar alguns dels motius pels 
quals s’ha pres aquesta decisió i que els van sorprendre. Tot seguit exposa el prec. 

 
El president dona la paraula a les persones del públic que han sol·licitat intervenir.  

El Sr. Gian-Lluís Ribechini assenyala que la preocupació dels pares i mares per l’educació al 
districte ha comportat la constitució d’Ampes Unides, que ja no agrupa només les escoles sinó també tots 
els instituts, de manera que tota l’escola pública del districte s’aplega en una única plataforma.  

 
Afirma que els preocupa el fet de constatar que el Consorci d’Educació no planifica. Explica que en 

la reunió del Consell Escolar que es va fer ahir va semblar que la decisió d’unificar els instituts era fruit d’una 
«confluència dels astres», ja que es va dir que era el moment oportú per dur a terme aquesta unificació 
perquè un director marxava i l’altre es jubilava. Pregunta si, per tant, no s’hauria fet en cas que no es 
donessin aquestes circumstàncies.  
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D’altra banda, explica que en el Consell Escolar de desembre es va dir que hi ha una previsió de 

315 alumnes de cara al curs 2020-2021, però que, amb la fusió que es farà de 6 grups més 4 n’hi haurà 
300. Pregunta si, per tant, s’augmentarà la ràtio o es farà «un bolet». 

La Sra. Felisa Marco lamenta que s’adoptin decisions tan ràpid en relació amb l’educació quan cal 
planificar molt bé, i que no s’hagi comptat amb els pares i mares, segons el que ha sentit dir. Opina que 
fusionar dos instituts amb aquestes presses no millora la qualitat de l’educació, com tampoc ho fa tot allò 
que representi estalviar diners, massificar, despersonalitzar l’educació i arribar menys als alumnes, que 
necessiten una atenció individualitzada. Afirma que les problemàtiques de l’educació són cada cop més 
complexes i que la qualitat de l’educació és més important que fer quadrar els números. Manifesta que 
voldria saber si els pares realment estan d’acord amb aquesta fusió i si s’ha demostrat que és una opció 
millor des del punt de vista educatiu.  

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, pregunta al Govern quan ha 

estat informat d’aquest nou projecte per part del Consorci d’Educació, ja que, segons el que li consta, el dia 
9 el Consorci ho va notificar al professorats dels dos instituts i el dia 10 ho va notificar per correu electrònic, 
sense previ avís, a les famílies, que es van quedar astorades. Explica que el dia 10 tots els pares es 
preguntaven què havia passat i per què s’havia fet tot tan ràpid. Opina que tot aquest procés fa pensar si 
caldria reprovar el Consorci d’Educació per la manera com ha gestionat aquest assumpte.  

 
Afirma que el fet que tres projectes comparteixin un mateix espai pot ser viable en la teoria, però 

que en la pràctica resultarà un veritable problema, tenint en compte que, per exemple, hi ha línies de 
l’institut Ausiàs March amb matèries específiques d’anglès o que n’hi ha d’altres que no tenen llibres digitals. 
A més, remarca que encara no se sap quin projecte s’oferirà a les famílies el proper dilluns. Opina que és 
una vergonya el que està fent el Consorci d’Educació en els instituts de referència del districte, a banda de 
la imatge que dona en dir que s’ha obert una paret i els dos centres ja estan units. Afirma que l’objectiu no 
hauria de ser unir els instituts físicament, sinó evitar la preocupació de les famílies, que ara mateix no saben 
què passarà amb els seus fills i quin projecte de futur tindran, i que fins i tot estan dubtant de la direcció dels 
dos instituts i s’estan plantejant la possibilitat de canviar-los de centre.  

 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, explica que en el Consell Escolar 

del Districte d’ahir es va parlar d’aquesta fusió, i que l’AMPA, una direcció dels dos centres, els professors, 
un alumne i els grups municipals també van exposar quina visió en tenien. Assenyala que, a l’hora de tractar 
aquest tema, cal separar dues qüestions. Opina que el projecte a llarg termini, amb l’obertura del ventall 
d’oferta d’ensenyaments postobligatoris i l’enfortiment de potencialitats dels projectes d’ensenyament 
secundari obligatori als dos instituts, genera bastant consens i, en general, resulta bastant engrescador per 
als equips directius, els equips docents, els alumnes i la resta de la comunitat educativa. Afirma, però, que 
l’element central del debat és com s’està treballant la informació. Explica que, de fet, ahir també es va 
comentar que els equips directius han establert el mecanismes adients per informar correctament les 
famílies i poder respondre tots els neguits que els puguin sorgir. Remarca, però, que sempre parlen del 
Consorci contra el Districte, quan l’Ajuntament és part del Consorci. Afirma que l’obligació del Consorci és 
planificar l’oferta educativa a la ciutat de Barcelona i l’obligació del Districte, com a entitat que forma part del 
Consorci, garantir que els processos de participació en l’àmbit de proximitat siguin adients. 

 
Manifesta que, per tant, creuen que el que s’ha de fer és garantir que aquest projecte sigui 

compartit, que hi participin tots els agents de la comunitat educativa i que acabi tirant endavant de la millor 
manera possible. D’altra banda, explica que estan totalment d’acord en l’últim punt de la proposició, que 
parla de l’edifici de l’escola Ausiàs March. Remarca que, de fet, en cada plenari insisteixen en la seva idea 
de l’institut escola. Finalment expressa el vot favorable a la proposició. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, del Grup Municipal del PP, agraeix les intervencions del Sr. Ribechini 

i la Sra. Marco. 
 
Manifesta que, atès que ahir es va constituir el nou Consell Escolar, voldria agrair la dedicació dels 

membres sortints del Consell i desitjar molta sort i èxit als nous membres. 
 
Afirma que no saben quina posició adoptar respecte a la proposició perquè tenen informació 

contradictòria. Explica que en el Consell Escolar d’ahir es va aportar informació, per exemple sobre 
l’augment de l’oferta postobligatòria, i que, tot i que algunes de les intervencions van ser a favor del projecte, 
també hi va haver molts dubtes, sobretot per part de les famílies. Assenyala que això es deu, entre altres 
coses, al descontentament de les famílies i a la falta d’informació.  
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Manifesta que, adoptant la idea del conseller Hornero, voldria proposar una transacció del text per 
introduir la reprovació del Consorci d’Educació en la proposició. D’altra banda, remarca que en el fons estan 
parlant també del Govern, ja que el Consorci d’Educació està integrat per la Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona. Opina que, per tant, aquest tema també és responsabilitat del Govern de BComú, i recorda que 
amb l’escola Ausiàs March ja es va produir aquesta mateixa manca de transparència i precipitació. Explica 
que ahir va preguntar diversos cops pels motius de la fusió i que la gerent del Consorci va dir, segons va 
entendre, que s’havia decidit fer-la ara perquè s’estava a punt de jubilar el director d’un institut i acabava 
d’arribar una nova directora a l’altre institut. Pregunta, doncs, si no es faria la unificació en cas que un 
director no es jubilés i no hi hagués una nova directora, i si una proposta que en teoria ha de ser positiva per 
als estudiants depèn d’aquesta circumstància.  

 
D’altra banda, pregunta per què, si ja feia temps que es parlava d’aquesta idea, no s’ha tingut en 

compte els pares, els professors i la resta de la comunitat educativa per fer el projecte. En aquest sentit, 
recorda que al Consell Escolar que es va fer al desembre no se’n va dir res, quan en teoria va ser al 
desembre quan es va començar a parlar amb els directors de les escoles. Reitera que s’ha tornat a actuar 
amb manca de transparència i precipitació, amb una decisió unilateral de la qual els pares s’han assabentat 
en una Audiència Pública. Manifesta que, per tot l’exposat, votaran a favor de la proposició. 

 
El president pregunta al Sr. Faustino si accepta la transacció in voce que s’acaba de plantejar. Atès 

que el Sr. Faustino la rebutja, pregunta al Grup del PP si manté el vot favorable.  
 
El conseller Xavier Cañigueral confirma el vot favorable. 
 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, afirma: «Empezaré la intervención 

enlazando con el final de la intervención del Grupo del PP. Efectivamente, el 4 de febrero fue cuando se nos 
reunió a los grupos municipales con el Consorci y con el Gobierno a la vista de la noticia que había salido 
en prensa —esa forma que tenemos habitualmente de enterarnos los grupos municipales de las cosas del 
Distrito, que es por los medios de comunicación— y nos convocaron. En el grupo que tenemos comentamos 
qué era lo que estaba pasando y nos convocaron para el 4 de febrero. La sorpresa, al menos para mí, el 4 
de febrero fue que cuando vino el Consorci, que, como ya han dicho y no está de más repetirlo, es 60% 
Generalitat y 40% Ayuntamiento, por lo tanto, también es responsabilidad suya, y si no tenían esa 
información, responsabilidad por no tenerla, porque no solamente es el hacer, sino el controlar la gestión.  

 
Pues cuando llegamos a la reunión vinieron los del Consorcio, estaba el director del Boscà —que 

ayer no estaba—, estaba la directora del Ausiàs March ayer, pero no estaba en la reunión del 4 de febrero, 
no hay manera de encontrar a los dos directores a la vez. Y sí que es cierto que en esa reunión —lo 
manifestaron así— se dijo que la idea de hacer la fusión era por la jubilación del director del Joan Boscà, 
que antes de jubilarse le hacía muchísima ilusión llevar a cabo este proyecto. Es cierto lo que ha dicho el Sr. 
Ribechini, las intervenciones ayer fueron muy surrealistas, y lo que le hizo muchísima ilusión de todo el 
proyecto, que no explicaron, porque aparte de hablar de lo mismo que nos explicaron el 4 de febrero, que es 
nada, era que se había tirado la pared que separa los dos institutos y físicamente esto le había generado 
una emoción… la señora estaba muy emocionada. Yo me emocionaría si tuviera el proyecto físicamente en 
la mano. Se le pidió al Consorcio en la reunión que tuvimos el 4 de febrero. Yo les pedí expresamente cuál 
era el proyecto que tenían. La respuesta que me dieron en ese momento fue: «No podemos dar ningún 
proyecto porque todavía no está hecho», todavía no está hecho. Ayer volvieron a explicar exactamente lo 
mismo que nos explicaron el 4 de febrero. Documentación, cero. ¿Tenemos que fiarnos de que realmente 
se vayan a hacer así las cosas? Pues no, porque si la dinámica que ha ocurrido en esta circunstancia es el 
oscurantismo en cuanto a la información. La información que se nos da es como si nos quisieran vender 
algo que va a funcionar muy bien, pero en el fondo lo que están diciendo es que para el curso que viene no 
tienen proyecto y que en las puertas abiertas, que son la semana que viene, tampoco van a saber qué 
explicarle a las familias. Eso sí, que tendremos tres institutos a la vez. 

 
El voto es a favor.»  
 
El conseller Cristian Sais expressa el vot favorable del seu grup. 
 
Manifesta que fa seves les afirmacions que han fet tant Cs com ERC respecte al procés fallit de 

comunicació pel que fa a aquest projecte. Afirma que ha estat un procés improvisat i que sorprenen els 
motius de la fusió dels instituts. A més, assenyala que en el Consell Escolar del desembre es va parlar de 
les unitats de referència, que entén que ara, amb aquesta fusió, queden una mica desvirtuades. Explica que 
no entén aquesta improvisació i que, per això, el motiu del prec del seu grup és que se’ls informi de la 
planificació educativa que hi ha de cara al futur. D’altra banda, remarca que l’Ajuntament de Barcelona té la 
direcció del Consorci.  
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La consellera Laura Cañadas, del grup municipal del Govern, precisa que no és veritat que 

l’Ajuntament tingui la direcció del Consorci d’Educació, ja que no hi ha una direcció sinó una presidència, 
que deté la Generalitat i en aquest cas ERC. Afirma, però, que és cert que la participació de la Generalitat i 
l’Ajuntament en el Consorci és del 60% i el 40%, respectivament. A més, manifesta que han assumit totes 
les decisions que s’han anat prenent en temes d’educació i que, quan les han considerat positives, també 
les han explicat i n’han fet bandera. En aquest sentit, recorda que quan es va fer el plenari extraordinari 
d’educació van defensar l’augment de places públiques al districte de les Corts. 

 
Assenyala que farà una petita cronologia sobre com s’ha informat les famílies, els representants 

polítics i les AMPA sobre la fusió dels dos instituts. Explica que el Consorci es va començar reunint amb les 
direccions per veure com valoraven el projecte. En aquest sentit, i en relació amb una pregunta dels grups 
de Cs i PP, subratlla que la directora d’ensenyaments postobligatoris va deixar clar que la fusió no es feia 
perquè un director d’institut es jubilés. Afirma que aquesta proposta ja s’havia plantejat diverses vegades en 
els darrers anys, però que ara, després de diverses propostes, és valorada positivament per la Inspecció 
dels dos centres, les dues direccions i dos els equips directius. 

 
Explica que, atès que en les reunions amb les direccions i la Inspecció es va veure que era un 

projecte viable, es va decidir fer les reunions amb els dos claustres. Assenyala que, atès que es tracta de 
claustres de més de 100 professors i professores, van decidir fer una carta a totes les famílies dels centres 
perquè no se n’assabentin per altres bandes, i abans, per deferència, van avisar les presidències de les 
dues AMPA dels centres. Explica que, en fer la carta, la notícia va sortir a la premsa, i des del Districte, 
veient que les coses es precipitaven, van convocar els grups municipals a una reunió, en la qual el Consorci 
va explicar el projecte. Afirma que, després, van convocar totes les AMPA del districte i Ampes Unides a 
través d’un missatge de correu específic. 

 
Manifesta que el Govern dona suport a la proposició perquè entenen que no és un tema tancat i que 

poden seguir treballant-hi. 
 
El conseller Marc Faustino explica que han reprovat el Govern tantes vegades i han parlat tant de 

l’escola Ausiàs March que creu que el que han de fer ara és, com a mínim, intentar seguir aquest procés de 
fusió durant el període d’inactivitat institucional que hi haurà fins al setembre. En aquest sentit, pregunta de 
quina manera seguiran aquest i altres projectes els consellers actuals, i remarca que és important que se’ls 
respongui abans que acabi el mandat. 

 
Agraeix els vots de tots els grups i les paraules del Sr. Ribechini, que és una persona que participa 

activament en el Consell Escolar del Districte.  
 
El president dona la paraula al Sr. Ribechini, que vol tornar a intervenir. 
 
El Sr. Gian-Lluís Ribechini explica que ahir la seva filla li va dir que havia passat de l’institut Joan 

Boscà a l’institut Ausiàs March, i que la directora del centre es va sorprendre quan va arribar dimarts al matí 
i es va trobar un forat entre els dos instituts. Pregunta si el Districte ja sap que s’ha fet aquest forat i els 
alumnes poden anar d’un lloc a l’altre, tenint en compte les conseqüències que se’n poden derivar en cas 
que es produeixi algun incident. En aquest sentit, pregunta a qui hauria de denunciar si a la seva filla li 
passés alguna cosa a l’institut Ausiàs March, on no hauria de ser-hi.  

 
El president pregunta a la Sra. Cañadas si accepta el prec del Grup Municipal Demòcrata.  
 
La consellera Laura Cañadas explica que el 2017 ja van presentar una mesura de govern que recull 

la planificació educativa dels propers anys. Assenyala que pot tornar a enviar el document, però que està 
publicat i va passar pel Plenari del Districte. 

 
El president constata que s’accepta el prec. 
 
El conseller Cristian Sais precisa que la presidència del Consorci d’Educació és de la Generalitat; la 

vicepresidència, de l’Ajuntament, i la direcció, a proposta de l’Ajuntament. Assenyala que la Sra. Mercè 
Massa, com a gerent, és qui s’ocupa de la direcció d’aquest organisme. Afirma que, per tant, no ha dit cap 
mentida.  

 
Pel que fa al forat entre els dos instituts, explica que vol suposar que hi ha un permís d’obres i que 

tot s’ha fet degudament, ja que, independentment del percentatge de l’Ajuntament en el Consorci, qui té 



 

42 
 

l’obligació de vetllar pel que passa a l’escola pública i a l’escola concertada del districte de les Corts és el 
Districte, que és el fil conductor de la ciutadania escolar, els pares i mares i les escoles. 

 
Opina que és evident la precipitació i l’electoralisme d’aquesta mesura improvisada, tenint en 

compte que en el Consell Escolar del desembre es va parlar extensament de les unitats de referència i que 
aquell programa ara queda buit de contingut. D’altra banda, assenyala que la mesura de govern sobre 
educació que es va presentar el 2017 no recollia la fusió dels instituts. 

  
Conclou que el Govern improvisa, no planifica i sempre busca un culpable extern, en aquest cas el 

Consorci, quan el problema és la seva inactivitat, falta de transparència i demagògia, i el seu populisme en 
la comunicació de les mesures del Consorci.  

 
 El president declara aprovada per unanimitat la proposició del grup municipal de la CUP següent: “El 
Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que les direccions dels instituts presentin el 
nou projecte educatiu de l’institut fusionat en el Consell Escolar del Districte. - El Districte de les Corts insta 
el Consorci d’Educació de Barcelona que el nou projecte educatiu d’institut fusionat tingui en compte l’opinió 
de les famílies, mitjançant les AMPA, en la seva realització. - El Districte de les Corts insta el Consorci 
d’Educació de Barcelona que tots aquests processos participatius s’han de fer abans de la jornada de portes 
obertes del nou institut fusionat. - El Districte de les Corts insta el Consorci d’Educació de Barcelona que 
exposi la seva previsió d’utilització de l’edifici de l’Escola Ausiàs March per a ensenyament obligatori d’ESO 
i postobligatori de batxillerats i cicles formatius de formació professional del districte de les Corts”.  

 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

c) Precs 
 

 
2. GMD: Que el Govern del Districte informi del nombre exacte d’habitatges de lloguer assequible 

destinats a la gent jove que en aquest mandat s’han incorporat a la Borsa d’Habitatge de Lloguer, 
i quants d’ells es troben situats al districte de les Corts. 

El conseller Èric Manzano exposa que presenten aquest prec atès que l’increment dels preus de 
l’habitatge de lloguer i de compra al districte i a la ciutat en els últims anys afecta espec ialment la gent jove, 
dificultant la seva emancipació; atès que el Sr. Javier Burón, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament, va 
reconèixer a la Comissió d’Economia i Hisenda del passat 15 de gener que l’Ajuntament segueix comprant 
habitatges mitjançant el programa 100x1000, iniciat en el mandat passat, i atès que l’alcaldessa Colau va 
prometre la construcció de 4.000 habitatges públics i acabarà el mandat havent-ne construït menys de 700 a 
tota la ciutat. Tot seguit formula el prec. 

El conseller Antoni Coll manifesta que accepta el prec perquè donarà la informació que es demana. 
 
Precisa que des del 2009, amb la creació del Consorci d’Habitatge de Barcelona, la Borsa Jove 

d’Habitatge gestionada fins a aquell moment per la Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Borsa de Lloguer Social de Barcelona es van unir i es va crear la Borsa d’Habitatge de Lloguer de 
Barcelona, dedicada a tots els col·lectius de la ciutat que necessiten habitatge. Afirma que, per tant, no hi ha 
una política específica de creació d’habitatge per a joves a la borsa de lloguer. Explica que en aquests 
moments, atesa la problemàtica d’augment del lloguer a la ciutat, la Borsa d’Habitatge de Lloguer es destina 
sobretot a evitar la pèrdua d’aquest habitatge i a intentar eixugar aquest problema.  

 
Informa que a la ciutat hi ha hagut 469 contractes, dels quals 81 s’han destinat específicament a 

col·lectius i a unitats familiars de menys de 35 anys a tota la ciutat. Explica que aquesta borsa de lloguer ha 
estat més difícil a les Corts perquè habitualment els propietaris se’n van directament al mercat lliure de 
lloguer a causa dels preus, i que en aquest moment a les Corts hi ha 7 habitatges d’aquestes 
característiques destinats a joves. 

El conseller Èric Manzano opina que, tenint en compte que a les Corts hi ha prop de 20.000 joves, el 
fet que només 7 tinguin accés al lloguer social és un balanç pèssim. Assenyala que, tot i que BComú ha fet 
servir l’habitatge i els desnonaments com a cavall de batalla per arribar a l’alcaldia, el preu del lloguer a la 
ciutat ha pujat al llarg del mandat. A més, afirma que el Govern va prometre la construcció de 8.000 
habitatges de lloguer social i no ha arribat a 700, i que prop del 80% dels lloguers que s’ha dit que s’estan 
donant provenen del mandat de Xavier Trias. Opina que s’ha fet una gestió pèssima en matèria d’habitatge 
a la ciutat, i anima el Govern a fer més pisos per a joves, ja que gairebé la meitat del sector poblacional 
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d’entre 16 i 34 anys, quan té accés a un habitatge, passa a estar en la franja de persones en risc de 
pobresa. 

3. Cs: Que, por parte de este Gobierno se proceda a reforzar la seguridad en el distrito, 
estableciendo una actuación con carácter de urgencia en la zona de Benavent / Travessera de les 
Corts / Cerámicas Vicens, tanto en el ámbito de la seguridad para los vecinos, como en el ámbito 
de los servicios sociales de los menores que usan ese espacio para el consumo de alcohol y 
estupefacientes. 

 
La consellera Sonia Reina afirma: «Es el que consta en la pantalla y viene no solamente por la 

última Audiencia Pública, en la que los vecinos nos explicaron cómo está el edificio que está en Travessera 
de les Corts-Benavent, sino que ya llevamos varias audiencias públicas en las que Anna Ramon ha puesto 
de manifiesto la problemática que hay en Cerámicas Vicens, donde se encuentran jeringuillas, donde hay un 
grupo de menores que se esconden allí, y es por eso por lo que solicitamos una actuación con carácter de 
urgencia en la zona.»  

 
El conseller Antoni Coll manifesta que no pot acceptar el prec perquè no cal fer una actuació amb 

caràcter d’urgència. Explica que fa setmanes que controlen aquest espai, arran de les peticions que hi ha 
hagut per part de l’associació de veïns. Afirma que hi actuen les patrulles de la Guàrdia Urbana de dia i de 
nit, la policia de barri i els Mossos; que es tracta aquest tema de manera habitual a la taula de coordinació 
policial que hi ha cada 15 dies, i que han demanat als serveis de prevenció i atenció a la drogodependència, 
així com a educadors socials, que visitin la zona i facin un estudi de la situació. Explica que els serveis 
tècnics també hi han anat per veure si s’havia de fer algun tipus d’actuació, i que també han treballat amb 
els propietaris de l’edifici en qüestió. Afirma que, a més, han demanat als serveis de neteja que prestin més 
atenció a aquest espai, ja que també hi havia queixes en relació amb la brutícia que hi havia. Assenyala que 
duen a terme totes aquestes actuacions de manera permanent, i que la mateixa Sra. Anna Ramon ha 
reconegut fa poc que darrerament ha millorat molt l’espai.  

 
Manifesta que el sobta el to alarmant del prec, ja que el col·lectiu que s’ha trobat allà és el d’uns 

adolescents que, com a molt, prenen una cervesa o tenen una actitud una mica festiva. Opina que, per tant, 
no se’ls ha de tractar de drogodependents ni de consumidors d’estupefaents.  

 
La consellera Sonia Reina respon el següent: «El tema del tono, lo percibe por el tono que cree que 

yo le he puesto al prec, pero, vamos a ver, ¿Anna Ramon nos ha manifestado o no nos ha manifestado 
durante varias audiencias públicas el tema de las jeringuillas? ¿Es o no un tema de drogas? Sí, ¿qué les 
cuesta reconocerlo? Si nadie les está echando la culpa, lo único que se les está pidiendo es que actúen, y si 
han actuado en este caso, nos congratulamos de que lo hayan hecho, pero reconozcan que existe un 
problema y que para ese problema hay que hacer intervenciones de seguridad a la vez que con Servicios 
Sociales. Gracias.» 

 
4. PP: Instar el Govern del Districte a presentar un Pla de pacificació i millora de l’espai públic del 

casc antic de les Corts abans de finalitzar el mandat, per tal de garantir el descans i la millora de 
la qualitat de vida del seu veïnat i del voltant. 

 
El conseller Xavier Cañigueral manifesta que en aquest prec recullen les reclamacions que han fet 

diversos veïns, entre altres espais a l’Audiència Pública, així com part d’un prec que el seu grup va 
presentar el passat mes de maig sobre temes de seguretat, en el qual una de les mesures que demanaven 
era pacificar i esponjar determinades actuacions musicals i festives que se celebren al districte, ja que 
afecten la qualitat de vida dels veïns. Tot seguit formula el prec.  

 
El conseller Antoni Coll afirma que són conscients de la pressió que hi ha sobre la plaça Concòrdia i 

el nucli antic del barri de les Corts i que, per això, van atendre la petició de reunir-se amb els veïns i mirar de 
quina manera podien actuar. Explica que, arran d’aquella reunió, ja han demanat al Servei de Gestió de 
Conflictes que en les properes setmanes faci un treball d’observació i de diagnosi i un projecte de millora i 
actuació, per tal d’anar amb aquest projecte a una futura reunió amb tots els col·lectius implicats, que no 
només són els veïns, sinó també tots els actors i entitats que volen utilitzar aquest espai.  

 
Manifesta que no accepta el prec pel termini que planteja, ja que difícilment s’hi podrà donar 

compliment abans del final del mandat. 

El conseller Xavier Cañigueral agraeix les accions que el Govern ha dut a terme, però lamenta que 
no s’accepti el prec. Opina que, tenint en compte que encara queden tres mesos per al final del mandat, hi 
ha temps per fer un pla de pacificació, i més quan el Govern ja ha començat a reunir-se amb els agents. 
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Demana que, en tot cas, s’informi els grups de totes les accions que es duguin a terme en relació amb el 
prec. 

5. PP: Que el Govern del Districte insti el Govern de la Generalitat que l’Incasòl, propietari del primer 
edifici de reallotjament del Pla de la Colònia Castells, ubicat a travessera de les Corts, 334-338, 
posi a disposició del veïnat al voltant de les 100 places d’aparcament buides a preus raonables.  

La consellera Míriam Casanova explica que, després de més de vuit anys des que es van adjudicar 
els pisos a una primera part de les famílies afectades per l’expropiació de la Colònia Castells a l’edifici de 
reallotjament de travessera de les Corts 334-338, es van assabentar pels veïns que van assistir a la 
comissió de seguiment del Pla de la Colònia Castells que hi ha unes 100 places d’aparcament sense cap ús 
en aquesta promoció. Manifesta que, per tant, presenten aquest prec per garantir una bona gestió pública, i 
tenint en compte que la falta d’aparcament per a vehicles al districte és la principal preocupació del veïnat i 
que la implantació de molts carrils bici ha comportat l’eliminació de més de 450 places d’aparcament a la via 
pública. Tot seguit formula el prec. 

El conseller Antoni Coll manifesta que accepten el prec perquè, de fet, ja han instat la Generalitat, 
en concret l’Incasòl, perquè posi en lloguer públic aquestes places d’aparcament. Explica que l’última 
comercialització que es va fer d’aquestes places va ser del 27 d’octubre de 2017 fins al 26 d’octubre de 
2018, quan estaven en lloguer, però que es va aturar la comercialització per valorar-ne els preus. Afirma 
que, segons els han dit, a partir de finals d’aquest mes o a principis del següent es tornarà a posar al públic 
l’oferta de places, amb un preu d’arrendament de 88 euros mensuals més IVA i un preu de venda d’uns 
22.000 euros. 

 
La consellera Míriam Casanova agraeix l’acceptació del prec i, sobretot, que ja s’hagi fet la gestió i 

que aquestes places d’aparcament puguin ser utilitzades pel veïnat en breu. 
 
D’altra banda, opina que seria convenient fer un seguiment d’aquesta qüestió, tenint en compte 

diversos episodis que demostren la incompetència de l’Incasòl en matèria de gestió pública. En aquest 
sentit, recorda que el 2014 l’Incasòl es va desfer de sòl públic per construir pisos de venda lliure al carrer 
Entença. Afirma que, per tant, seria bo impulsar algun tipus de conveni de col·laboració, incloent-hi fins i tot 
una comissió de seguiment. 

6. ERC: El Districte de les Corts es compromet a iniciar abans de finalitzar el mandat els estudis i 
treballs pertinents per tal d’instal·lar un pas de vianants amb semàfor al carrer Numància entre 
travessera de les Corts i el carrer Marquès de Sentmenat. 

 
El conseller Jordi Castellana assenyala que el seu grup havia presentat un prec bastant similar al 

que ha presentat el Sr. Cañigueral anteriorment i que, per tant, els agradaria estar-ne informats. 
 
Pel que fa a aquest prec, manifesta que el carrer Numància és un carrer amb una densitat de 

circulació molt elevada, ja que és una de les principals vies d’entrada a la ciutat des de la banda de la 
Diagonal, i que l’amplada i la distància entre semàfors fa que els vehicles circulin a una gran velocitat. 
Assenyala que, a més, té un carril bus i un carril bici en doble sentit. Explica que entre el carrer Marquès de 
Sentmenat i la travessera de les Corts hi ha més de 250 metres sense cap pas de vianants, i que el fet que 
hi hagi una parada d’autobús a una banda, l’accés a la plaça de les Corts a l’altra, el CAP, l’escola bressol i 
altres serveis importants provoca que els veïns i veïnes creuin pel mig del carrer, amb el perill que això 
comporta. Afirma que per això demanen que s’estudiï instal·lar un pas de vianants en aquest àmbit que 
permeti creuar el carrer Numància sense haver de fer voltes de més de 400 o 500 metres per poder accedir 
a l’altra banda del carrer.  

El conseller Antoni Coll manifesta que accepten el prec. Destaca que, de fet, el Districte de les Corts 
és un dels districtes on es fan esforços per treballar el tema dels semàfors en diversos vials, tot i ser una 
responsabilitat que correspon més aviat a l’Àrea de Mobilitat. Explica que tenen una llista de semàfors 
pendents i que, amb la inversió de manteniment i obra pública, cada any en fan un o dos com a mínim, cosa 
que no fan altres districtes que esperen que la llista vagi avançant a través de l’Àrea de Mobilitat. Afirma que 
la demanda que formula el prec ja se’ls havia plantejat i està inclosa a la llista. Explica que ara prioritzen dos 
semàfors que provenen de l’estudi del Camí Escolar i que es preveu instal·lar aquest any. Conclou que 
faran l’estudi que es demana i intentaran instal·lar el semàfor aquest any. 

 
El conseller Jordi Castellana agraeix l’acceptació del prec, i demana que, com a mínim, s’iniciï 

aquest estudi abans que acabi el mandat. 
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7. ERC: El Districte de les Corts iniciarà abans de finalitzar el mandat els treballs de forma dialogada 
amb els veïns i veïnes afectats, la propietat de la nau situada a travessera de les Corts 27, les 
entitats veïnals i els grups municipals per tal de consensuar un projecte que permeti la 
desafectació dels habitatges que preveia la MPGM de l’any 2010 i mantenir la proposta d’espai 
verd i d’equipaments prevista.  

 
El conseller Jordi Castellana indica que aquest prec té relació amb el projecte urbanístic de Danubi. 

Recorda que el gener de 2018 es va anunciar a la premsa l’acord que desencallava el planejament 
urbanístic de l’illa delimitada pels carrers Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig i travessera de les Corts, i en 
virtut d’aquest acord la part demandant del pla urbanístic en demanava la suspensió, fet que ha portat a la 
situació actual. Explica que demanen que es deixin d’anunciar a la premsa coses que no són del tot segures 
i que s’intenti treballar conjuntament per intentar garantir al màxim el dret de tothom a tenir un habitatge i 
poder solucionar els problemes urbanístics que provoca el Pla general metropolità del 1976. 

 
El regidor del Districte, senyor Agustí Colom, manifesta que aquest tema l’ha estat portant ell 

directament i que, en el seu moment, van explicar als grups municipals que estaven treballant amb la 
propietat per intentar que s’aturés la sentència. Explica que els grups sabien que estaven treballant per 
arribar a un acord en el qual es demanava la suspensió, i que de fet es va fer, però el jutge no la va admetre 
a tràmit. Recorda que també van tenir una reunió amb els veïns i que es va convocar els grups a un Consell 
de Barri per explicar-ho, en el qual es va dir que l’error que havia portat a aquesta situació era el partidisme 
per part tant de les propietats com dels diversos grups. 

 
Explica que en aquests moments hi ha un recurs que ha estat admès a tràmit i que, per tant, el que 

han de fer és dedicar tot l’esforç a fer que aquest recurs arribi a un bon resultat. A més, afirma que al febrer 
van tornar a parlar amb els veïns i que, per tant, estan en un diàleg constant amb ells. Insisteix, però, que en 
aquests moments no s’han de plantejar cap altra alternativa que guanyar el recurs.  

 
El conseller Jordi Castellana manifesta que no sabia que el recurs havia estat admès a tràmit, fet del 

qual es congratulen, i que ningú no ha posat mai en dubte la feina tècnica dels Serveis Jurídics, dels Serveis 
Urbanístics i del Districte i l’Ajuntament. Explica que el que volen és parlar i consensuar, estar informats i 
poder treballar aquest tema conjuntament, i no pas fer-ne cap ús partidista.  

 
El regidor afirma que estan informant els grups del procés, i que entre tots plegats han de 

tranquil·litzar els veïns i treballar conjuntament. Assenyala que l’admissió del recurs és una qüestió recent i 
que informaran de qualsevol novetat que hi pugui haver. 

 
Conclou que, per tot l’exposat, no acceptaran el prec. 

 
8. CUP: Que el Govern del Districte de les Corts informi els grups municipals de l’impacte social 

aconseguit d’aquest punt d’informació mòbil sobre drets laborals a treballadores de la llar així com 
si es tornarà fer l’acció a la primavera d’aquest any 2019 al districte de les Corts. 

El conseller Marc Faustino felicita el Govern per la campanya que ha iniciat sobre els drets laborals 
de les treballadores de la llar, que s’ha fet tant a Sarrià-Sant Gervasi com a les Corts, i demana que es 
faciliti als grups municipals informació sobre l’impacte social que ha tingut. A més, recorda que al novembre 
es va dir que es tornaria a fer aquesta acció a la primavera d’enguany. D’altra banda, torna a preguntar com 
seguiran aquestes actuacions els consellers i conselleres mentre no s’iniciï el nou mandat. 

La consellera Laura Cañadas accepta el prec. Explica que, atès que no creu que convoquin un 
òrgan específic per explicar aquest punt, pot enviar l’informe que ha treballat el Departament de 
Transversalitat de Gènere, que és el que s’ocupa d’aquest punt informatiu, les xerrades i les diverses 
actuacions. Assenyala que aquesta actuació era un projecte pilot que es va fer a Sarrià-Sant Gervasi i a les 
Corts, i que se n’ha de fer una valoració tècnica interna per veure com seguirà. Afirma que, de moment, pot 
facilitar l’informe que tenen perquè els grups el puguin consultar i els puguin fer arribar possibles dubtes. 

 
El conseller Marc Faustino agraeix l’acceptació del prec, i pregunta si es preveu fer una nova acció a 

la primavera o encara no se sap.  
 
La consellera Laura Cañadas respon que no està tancat.  
 

9. CUP: Que el Govern del Districte de les Corts prengui les mesures oportunes perquè no es donin 
mesures d’assetjament immobiliari en el districte de les Corts. 
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El conseller Marc Faustino explica que aquest prec tracta de la notícia que ha sortit a la premsa i 
que han denunciat les associacions veïnals del districte en relació amb els problemes que tenen dues 
persones llogateres de l’edifici Picadero a qui es vol expulsar de casa seva. Demana quines mesures 
s’estan adoptant des del Districte per tal d’aturar aquesta possible pressió. 

El president dona la paraula a dues persones del públic que han sol·licitat intervenir en aquest punt.  

La Sra. Adela Angelet, representant de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de les 
Corts, assenyala que aquest tema s’ha convertit gairebé en una notícia de la pàgina de successos dels 
diaris. Explica que les veïnes estan rebent constrenyiments de desnonament, una d’elles per a l’1 de juny, i 
que aquesta situació ha sortit en dues audiències públiques i ara ja té un caràcter urgent.  

 
Demana que tots els grups polítics es pronunciïn unànimement pel que fa a aquest tema perquè, si 

no, el Barça en fa cas omís. Explica que, com que l’edifici Picadero pertanyia a diferents propietaris, el 
Barça els va indemnitzar i va traspassar l’obligació de reallotjament als propietaris, defugint així l’obligació 
establerta en els compromisos de la modificació del PGM. 

 
Opina que en aquests moments convé, en primer lloc, una mesura urgent perquè s’acabin els 

burofaxos i les amenaces a les veïnes. D’altra banda, assenyala que el Pla especial del carrer Anglesola era 
de gestió privada tutelada per l’Ajuntament, i que en aquests moments pràcticament tots els veïns viuen a 
casa seva després d’una gestió que ha durat entre 10 i 15 anys, o en alguns casos menys, però amb un 
resultat final molt positiu. 

El Sr. Joan Hernández recorda que, quan es va parlar de l’Espai Barça, hi va haver un compromís 
en relació amb l’edifici Picadero. Afirma, però, que ara hi ha una alarma social i unes persones que estan 
patint. Manifesta que tots els veïns demanen que el Govern del Districte lideri immediatament una acció 
perquè aquestes persones deixin de patir aquesta pressió, que al seu parer es pot qualificar d’assetjament 
immobiliari. 

 
El conseller Antoni Coll explica que són conscients de la situació d’aquestes dues veïnes de l’edifici 

Picadero perquè han tingut contacte amb elles, així com amb la Sra. Angelet. Afirma que han parlat amb 
Urbanisme perquè aquest tema el tracten directament amb els advocats d’Urbanisme i amb les persones 
afectades i el seu advocat, amb qui es reuniran la setmana que ve o la següent. 

 
Afirma que el Barça no està actuant correctament pel que fa a aquesta qüestió, tot i que l’autor 

d’aquest assetjament immobiliari és el propietari del pis. Explica que el Barça no pot traspassar la 
responsabilitat del reallotjament dels llogaters ni del compliment de la Llei d’urbanisme i el planejament, i 
que és això el que estan treballant amb els Serveis Jurídics d’Urbanisme, amb les llogateres i amb el seu 
advocat. Remarca que és evident que el Barça ha de complir estrictament el que diu el planejament que es 
va aprovar en el seu dia i que, per tant, n’estan fent el seguiment. Finalment, convida la Sra. Angelet a ser 
present a les properes reunions que faran per tractar aquest tema.  

El conseller Marc Faustino manifesta que entén que, amb l’acceptació del prec, el Districte 
assegurarà que el Barça, o el privat, tingui l’obligació de reallotjar totes les persones llogateres de l’edifici 
Picadero.  

d) Preguntes 
 

1. Cs: - ¿Cuál ha sido el importe global de todas las adjudicaciones vinculadas con los 
carriles bici en Les Corts, tanto referidas al estudio, ejecución e implantación de los 
carriles bici en el distrito de Les Corts, incluido y desglosado por estudios de viabilidad, 
redacción de proyecto, ejecución de obras, etc.? 
- Y, respecto a las liquidaciones de las citadas obras, ¿cuál ha sido el importe final que 
se ha liquidado de todas las adjudicaciones vinculadas con los carriles bici en Les Corts, 
tanto referidas al estudio, ejecución e implantación de los carriles bici en el distrito de les 
Corts, incluido y desglosado por estudios de viabilidad, redacción de proyecto, ejecución 
de obras, etc.? 
 

El conseller Jorge Carlos Feijóo formula la pregunta. 
 
El conseller Antoni Coll manifesta que, atès que la resposta és una mica llarga, enviarà al Grup de 

Cs la resposta per escrit demà mateix. Explica que, no obstant això, pot comentar que l’import global de les 
adjudicacions vinculades amb els carrils bici de les Corts és de 2.490.000 euros, i l’import total de les 
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adjudicacions liquidades és en aquests moments de 4.037.000 euros. Assenyala que el que enviarà és un 
llistat amb el cost de cadascun dels carrils bici i la liquidació pertinent.  

 
2. PSC: Quantes de les 4 sancions per demanda de prostitució imposades durant l’any 

2018 han estat al districte de les Corts i quines altres mesures contra els prostituïdors 
s’han realitzat? 

El conseller Carlos Hornero formula la pregunta. 

La consellera Laura Cañadas assenyala que suposa que la pregunta es refereix a demandes de 
serveis sexuals a la via pública, ja que la prostitució no és una activitat il·legal.  

 
Destaca que l’Ajuntament de Barcelona va crear en aquest mandat la Unitat de Tràfic d’Éssers 

Humans per lluitar contra l’explotació sexual a la ciutat, un instrument que ha millorat la coordinació entre 
àrees, cossos policials i entitats socials per atendre de manera integral, des del vessant psicològic, social i 
jurídic, les potencials víctimes de tràfic d’éssers humans, sent un actor de referència amb personal format 
específicament per atendre víctimes d’explotació sexual. Afirma que, només en el primer any de 
funcionament d’aquest servei, ja s’han atès més de 100 dones que es trobaven en aquesta situació. 

El conseller Carlos Hornero explica que s’estima que més de 50.000 persones a l’any ingressen a 
Espanya com a resultat del tràfic d’éssers humans, i unes 500.000 a Europa. Afirma que Espanya s’ha 
convertit en destí preferent del tràfic de dones per a l’explotació sexual i que entre el 90% i el 95% de les 
dones prostituïdes són víctimes d’aquest tràfic. Així mateix, remarca que el consum de prostitució a Espanya 
és 10 punts superior a la mitjana europea. 

 
Opina que, en el cas de Barcelona, no només hi ha desídia institucional sobre aquest tema, sinó una 

defensa de la prostitució com a activitat per part del Govern municipal, que defuig aquest debat. Explica que 
l’alcaldessa distingeix entre tràfic i prostitució, però que la seva actitud de suport al discurs de qui vol 
normalitzar la compra de sexe i la relació de dominació que hi és implícita és incompatible amb la creença 
en les relacions igualitàries. Assenyala que el 2018 només s’han imposat quatre multes a clients a través de 
l’ordenança, que va incloure aquesta possibilitat com una forma també de conscienciar. Afirma que en 
aquests moments o s’aposta pel feminisme, per la igualtat, per no retrocedir en els drets de les dones i de la 
societat, en l’avortament, en la política contra la violència de gènere i en la paritat, o, si no, la societat 
tornarà a temps passats per ser molt més desigual i perdre les llibertats conquerides. 

La consellera Laura Cañadas remarca que l’Ajuntament ha creat una unitat específica justament per 
evitar que hi hagi abusos i violència contra les dones a la ciutat.  

 
Precisa, novament, que les quatre multes a què es refereix el Sr. Hornero són per demanda de 

serveis sexuals a la via pública. 
 

3. PSC: Quantes construccions d’habitatge públic s’han iniciat durant el mandat 2015-2018 
al districte de les Corts i quants habitatges representen –detallant-ne el règim (tinença, 
reallotjament, lloguer...)? 

El conseller Carlos Hornero formula la pregunta. 

El conseller Antoni Coll afirma que les polítiques d’habitatge han estat una de les prioritats d’aquest 
Govern, però que aquestes polítiques no són únicament responsabilitat de l’Ajuntament sinó que haurien de 
ser compartides per altres administracions, com la Generalitat i l’Estat. Remarca, però, que malauradament 
la màxima promoció de les polítiques d’habitatge s’ha fet des de la ciutat.  

 
Destaca que l’Ajuntament ha comprat uns 5.000 nous habitatges; que s’ha creat la normativa del 

30% d’habitatge protegit per a totes les noves promocions d’habitatges, que es destinarà a habitatge de 
lloguer públic; que la normativa del tempteig i retracte ha permès comprar i adquirir habitatges que després 
han passat a formar part del parc públic, i que s’han mobilitzat habitatges a través de la Borsa d’Habitatge 
de Lloguer. 

 
Explica que en aquest mandat no s’ha construït habitatge públic a les Corts, però que s’han adquirit 

45 pisos per a reallotjament, que són els que es van comprar a l’Incasòl i que han facilitat la gestió del 
reallotjament dels primers reallotjats del passatge Piera i del carrer Taquígraf Serra, i que permetran 
començar el reallotjament de la fase següent a l’inici del proper mandat.  
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El conseller Carlos Hornero remarca que l’Ajuntament ha fet zero construccions a les Corts i s’ha 
limitat a rehabilitar 45 pisos ja construïts que han passat de la Generalitat a l’Ajuntament. Manifesta que, en 
vista d’aquestes dades, espera que el PSC es pugui ocupar dels propers reallotjaments. Recorda que el seu 
grup, conjuntament amb el grup de Govern, van iniciar en el seu moment el projecte de la Colònia Castells, 
que ha anat creant parc públic d’habitatge. Afirma que, tot i que aquesta creació d’habitatge s’ha fet a un 
ritme molt inferior al que haurien desitjat, no van paralitzar aquest procés, tal com ha fet el Govern actual.  

 
El conseller Antoni Coll remarca que l’obtenció de 45 pisos per al reallotjament d’afectats urbanístics 

permetrà tenir en el proper mandat la gran reserva de sòl per a habitatge públic que hi ha al carrer Entença, 
on es disposarà de tota una illa de cases per fer habitatge públic de lloguer a la ciutat. 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts informi de l’estat d’execució de la següent 

proposició aprovada en el Plenari del dia 13 de desembre de 2018: 
Que el Govern del Districte de les Corts desenvolupi la proposició aprovada per 
unanimitat al darrer Plenari del Consell Municipal de Barcelona del passat 23 de 
novembre i, amb caràcter immediat –no més enllà d’una setmana–, creï un grup de 
treball amb els veïns afectats pel desplegament de les fases 4 i 5 de la NXB, on hi siguin 
representades totes les plataformes i iniciatives veïnals de les Corts (Change.org de les 
Corts, així com la totalitat de les associacions de veïns/comerciants i d’altres interessats, 
dels tres barris del districte de les Corts), en relació amb les línies de bus 54, H10, H8, 
D20 i V1, i la prova pilot de la futura D30, entre altres, i es faci un veritable procés 
participatiu, on s’estudiï quines són les mesures correctores adients per restablir els 
serveis que oferien les diferents línies afectades en atenció a les necessitats reals dels 
veïns de les Corts. 
 

El conseller Cristian Sais presenta el seguiment de la proposició. 
 
El president dona la paraula a les persones del públic que han sol·licitat intervenir en aquest punt. 
 
La Sra. Felisa Marco manifesta que el Govern ja ha escoltat les queixes i reivindicacions dels veïns, 

i que, per tant, l’únic que ha de fer és recuperar la xarxa d’autobusos que hi havia anteriorment. 
 
El Sr. Joan Hernández explica el comitè d’empresa de TMB li va dir que el desplegament de la nova 

xarxa de bus s’havia fet per motius econòmics, i no pas en benefici de la ciutadania, tal com se’ls havia dit.  
 
Afirma que no hi ha participació ni informació sobre el desplegament de la nova xarxa d’autobusos. 

Explica que ells són una associació que ha seguit aquest tema i, en canvi, no han rebut cap informació o 
invitació del Districte per participar-hi. Manifesta que, si una associació no té dret a estar informada ni a 
participar, no sap què fan en el Consell Plenari. Demana que se’ls mantingui informats, no només d’aquest 
tema sinó també d’altres. 

 
El conseller Antoni Coll recorda que quan es va presentar aquesta proposició es van comprometre a 

treballar en una comissió amb totes les entitats de veïns que havien participat fins a aquell moment en el 
procés participatiu que es va fer per discutir la implantació de la nova xarxa de bus. En aquest sentit, explica 
que al gener van convocar una trobada amb totes les entitats i veïns que havien treballat en aquest tema, i 
que en aquella reunió es van aportar possibles millores d’algunes línies i d’alguns estudis. Afirma que ara 
estan treballant aquestes millores amb Mobilitat i que es concretaran en les properes setmanes. Explica 
que, per exemple, estan treballant les noves parades de la línia 54, que acostaran la parada i l’intercanvi 
amb el CAP i els serveis de l’hospital de nens; una nova parada de l’H8 a travessera de les Corts, ja que 
des del carrer Comte Güell fins a Maternitat no n’hi ha cap; l’intercanviador de Sagrat Cor al Clínic, que 
ajudarà a fer el traspàs amb l’H8, i una parada al carrer Capità Arenas. A més, destaca que també estan 
treballant amb Mobilitat una possible línia de barri que uneixi tots els equipaments, i que faran una propera 
trobada amb les entitats. 

 
El conseller Cristian Sais agraeix les explicacions. Manifesta que seguiran aquest tema, i demana 

que si hi ha alguna altra reunió es convoqui també els grups municipals. 
 

2. PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions realitzades i l’estat 
d’execució del prec següent aprovat en el Consell Plenari del Districte de les Corts en 
sessió 2 de març de 2016: Que el Govern del Districte de les Corts insti la Diputació de 
Barcelona a cedir l’ús de l’edifici central o un altre espai en edificis del recinte de la 
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Maternitat a l’Ajuntament de Barcelona per tal d’ubicar-hi una nova línia d’educació 
secundaria de l’IES Les Corts i una escola bressol, a més de preservar els espais verds 
del conjunt patrimonial i impedir l’estacionament de vehicles al costat de la pista de 
bàsquet, i en el cas de no assolir un acord amb la Diputació, instar el Govern del Districte 
de les Corts a garantir una ubicació per a ambdós usos educatius a prop del recinte de la 
Maternitat. 

 

La consellera Míriam Casanova indica que hi ha un error en el text, ja que la iniciativa sobre la qual 
demanen el seguiment no era un prec sinó una proposició.  

 
El president dona la paraula a les persones del públic que han sol·licitat intervenir en aquest punt. 
 
La Sra. Felisa Marco opina que el recinte de la Maternitat no hauria de servir per acollir 

dependències administratives i cotxes, sinó per donar servei a la ciutadania, amb equipaments com escoles 
bressol i la línia de l’institut. Afirma que, a més, cal conservar-ne el patrimoni. D’altra banda, demana que, 
en relació amb el pla de l’Espai Barça, s’intenti aconseguir un poliesportiu.  

 
El Sr. Joan Hernández recorda que ja han repetit moltes vegades que la seva associació no forma 

part de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de les Corts. Explica que ho diu perquè el Govern 
continua avisant la Coordinadora quan fa reunions i a ells no els diu res.  

 
Pel que fa a aquest punt, afirma que es continua destruint patrimoni a la Maternitat i no reben cap 

informació sobre aquesta qüestió. Explica que s’ha destruït part de les rajoles de l’edifici de cuines que 
Patrimoni demanava que es conservés i es continuen fent obres.  

 
Manifesta que, atès que aquest és l’últim plenari del mandat, volen donar les gràcies als tècnics i als 

treballadors del Districte, i desitjar sort a les persones que no continuaran en el Consell del Districte en el 
proper mandat. 

 
El conseller Antoni Coll afirma que és normal que el recinte de la Maternitat sigui un tema recurrent 

perquè és un espai amb interès pel seu patrimoni, els seus jardins i els possibles usos que podria tenir, però 
que la realitat és que és propietat de la Diputació, on tots els grups municipals hi estan representats. Opina 
que, per tant, seria bo portar al Ple de la Diputació el debat sobre què s’ha de fer amb el recinte de la 
Maternitat, i si val la pena que la Diputació, com a administració pública, dediqui aquest espai a obrir-lo a la 
ciutat, o si se’l vol continuar quedant per instal·lar els seus equipaments. Assenyala que hi ha hagut unes 
poques excepcions quan han pressionat molt per poder ubicar-hi algun equipament, com va passar amb la 
cessió del Pavelló de Ponent per a l’ampliació de les línies d’institut arran de la proposició del Grup del PP. 
Explica que treballen amb la Diputació tot el que poden i que el patrimoni està absolutament controlat, però 
demana a tots els grups que obrin aquest debat a l’administració on correspon fer-lo per veure què vol fer 
exactament amb aquest recinte. 

 
La consellera Míriam Casanova assenyala que des del Grup del PP han presentat la proposició a 

Casa Gran i també iniciatives a la Diputació. Explica que van pensar que la millor manera d’acabar aquest 
mandat era amb una de les propostes més boniques que han presentat al Districte de les Corts. Afirma que 
el Govern d’Ada Colau ha mantingut aquest recinte com un espai més aviat descuidat i oblidat, mentre que 
si el seu grup pogués tenir una certa capacitat de decisió en el nou Govern, faria tot el possible perquè fos 
un espai emblemàtic i de gaudi per als veïns del barri, i posaria fi a les obres il·legals. Explica que, a més 
dels nombrosos casos que s’han produït en els edificis protegits, els preocupa que les obres que s’han dut a 
terme al Pavelló Central no estiguessin incloses en la llicència. 

 
Manifesta que ells destinarien el Pavelló Central a una escola bressol municipal, tenint en compte 

que ja tenia un ús educatiu perquè hi havia la UNED i, gràcies al fet que l’Ajuntament va oferir un edifici 
municipal, la UNED es va poder traslladar. Opina que, per tant, seria lògic que fos l’Ajuntament qui decidís 
l’ús del Pavelló Central, en comptes de permetre que es destini a dependències administratives de la 
Diputació. A més, afirma que no es pot tolerar que el solar que hi ha al costat de la pista de bàsquet s’utilitzi 
d’aparcament en superfície de vehicles privats, quan, a més a més, té qualificació urbanística d’equipament. 
En relació amb això, proposa que s’intenti acordar amb la Generalitat que es destini a residència i centre de 
dia. 

 
3. ERC: Que el Govern del Districte de les Corts informi de l’estat d’execució del següent 

prec aprovat en el Plenari del dia 8 de maig de 2018: El Districte de les Corts instarà i 
promourà una trobada entre usuaris de l’espai per a gossos situat als Jardins Bacardí i 
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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 mateixos gossos com per a les persones 
que els hi acompanyen en un termini màxim d’un mes. (Transacció) 

 

El conseller Jordi Castellana remarca que han plantejat aquest tema diverses vegades, però que tot 
segueix igual. Manifesta que espera que avui se’ls pugui donar alguna novetat. 

El conseller Antoni Coll recorda que van comentar que s’estava fent una diagnosi sobre les millores 
que s’havien de fer a les deu àrees de gossos de tots els districtes en el marc d’un grup de treball específic 
al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals en el qual hi havia entitats com Espai 
Gos i d’altres que representen els propietaris de gossos. Afirma que aquesta diagnosi ja s’ha fet i que, pel 
que fa als Jardins Bacardí, es preveu que en les properes setmanes o el proper mes es duran a terme unes 
obres de millora respecte a les queixes que van presentar els usuaris. Assenyala que el Districte va atendre 
aquests usuaris i els va demanar que fessin una llista de propostes, i la van traslladar a l’esmentat Consell, 
que ha fet un informe de les millores que s’han de fer a cada àrea.  

 
Informa que als Jardins Bacardí es farà la resolució de la trobada de la rampa d’accés amb la sorra 

per evitar el perill de relliscades; el sòcol; la barana de la rampa; suports verticals de la barana arrodonits, i 
la safata interior de la font amb problemes d’obturació per facilitar-ne el buidatge. Explica que també es 
retiraran dos dels elements de joc; es posarà una doble porta que faltava a la banda del jardí; es millorarà el 
confinament de la sorra per evitar que es desplaci a la zona de plantació dels arbustos, i es farà la 
substitució de la protecció de l’arbrat. Afirma que amb tot això s’aconseguiran ja unes certes millores de 
l’espai, que després s’hauran de valorar amb els usuaris. 

 
Reconeix que tot aquest procés ha estat molt lent i ha faltat agilitat a l’hora de respondre a les 

peticions que s’havien fet. 

El conseller Jordi Castellana manifesta que es congratulen que finalment s’hagi pogut trobar una 
solució. Constata que s’ha actuat amb bastanta lentitud en aquest tema i, també, que l’estat actual de 
deteriorament del parc, un any després de ser inaugurat, requerirà més actuacions de manteniment que les 
actuacions adreçades a resoldre problemes. Explica que, per exemple, hi ha tubs de rec mal col·locats i que 
la tela de sota la sorra ja està treta. Afirma que cal tenir-ho en compte per evitar tornar a fer obres en va.  

4. PSC: Que el Govern del Districte de les Corts informi de les accions fetes sobre la 
proposició aprovada al Consell de Districte del passat 8 de maig de 2018 següent: Instar 
la Comissió de la ponència del Nomenclàtor que es tramiti el canvi de nom del carrer 
Institut del Frenopàtic pel nom de carrer Juan Miguel Gervilla. 

El conseller Carlos Hornero pregunta per l’estat de la proposició que és objecte de seguiment. 

La consellera Laura Cañadas manifesta que sempre que s’aprova algun canvi de nomenclatura al 
districte eleven la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. Explica que han fet recordatoris en aquest sentit, 
no només en relació amb el nom de Juan Miguel Gervilla, ja que també estan pendents de passar per la 
taula del Nomenclàtor els noms d’Oriol Riba i Arderiu i Josep Canals Mercader. Afirma que, quan es trobi la 
Ponència del Nomenclàtor, podran donar una resposta sobre quina valoració n’ha fet. Explica que han tornat 
a reclamar-ho a principis de gener i a finals de gener, i que els han dit que segurament la Ponència es 
reunirà el mes d’abril per valorar totes aquestes peticions.  

El conseller Carlos Hornero pregunta si la Ponència del Nomenclàtor no s’ha tornat a reunir des del 
passat 8 de maig, o és que encara no ho ha tramitat. Destaca que aquesta proposta compta amb el suport 
dels sindicats de la Guàrdia Urbana per poder fer un homenatge pòstum a la figura de Juan Miguel Gervilla. 
Demana que, a través de l’Alcaldia, es pugui també formular la petició i la reunió de la Ponència del 
Nomenclàtor per canviar el nom d’aquest carrer. 

La consellera Laura Cañadas explica que van elevar la proposta en el seu moment i que la 
Ponència del Nomenclàtor es va reunir posteriorment, però que té molts altres temes de ciutat. Afirma que 
des del Districte han demanat que a la propera reunió es tractin els noms de carrers que han proposat.  

 
5. CUP: Quines són les accions fetes per tal de donar compliment a la proposició aprovada 

al Consell de Districte del passat 8 de maig de 2018 següent: Que el Districte de les 
Corts afirma el seu compromís amb la necessitat d’enriquir la vida comunitària a l’aire 
lliure i en un espai públic més esportiu, i per tal de fomentar-lo l’equip de govern 
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presentarà en el plenari del mes de desembre de 2018 una proposta d’un nou espai de 
lliure ús esportiu, sense comptar nous patis oberts a les escoles, per a cada un dels 
barris del districte de les Corts. 

El conseller Marc Faustino felicita el Govern per la inauguració de la zona esportiva del parc de la 
Bederrida, però recorda que el seu grup volia que hi hagués una proposta d’espai esportiu a l’aire lliure i 
gratuït per a cada barri de les Corts. Manifesta que, en canvi, no tenen constància de les altres dues 
propostes. 

El conseller Antoni Coll afirma que una de les propostes ja s’ha consolidat amb l’obertura de 
Bederrida, on hi ha una pista d’atletisme, dues pistes de bàsquet, una pista de futbol sala, dos espais de 
cal·listènia i tres taules de ping-pong, entres d’altres. Destaca que, des que s’ha obert aquest espai, registra 
una bona assistència i l’estan començant a conèixer els veïns. A més, explica que a la Colònia Castells s’ha 
instal·lat un nou grup de cal·listènia; al carrer Pisuerga amb avinguda Xile, un espai d’aparells per fer 
exercicis per a totes les edats, i també al carrer Pisuerga, davant de l’escola Pau Romeva, una taula de 
ping-pong. 

 
Afirma que la cerca d’espais d’esports és una prioritat i que estan treballant per buscar-los, però que 

al districte no podran tenir una altra instal·lació tan gran com la de Bederrida, que és l’espai d’ús lliure 
esportiu més gran de la ciutat, a banda de ser important de cara al dret a l’ús esportiu de manera lliure a 
l’espai públic. Explica que, tanmateix, continuen treballant per trobar espais a altres zones del districte on 
poder ubicar petites instal·lacions esportives d’aquest tipus. 

 
El conseller Marc Faustino lamenta que no es pugui disposar d’aquests espais en aquest mandat, 

així com de la zona de bany per a l’estiu que es va aprovar.  
 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
Declaració institucional de condemna al règim de Nicolas Maduro 
 

El president explica que hi ha quatre declaracions institucionals que han obtingut les majories 
suficients per ser llegides en el Consell Plenari.  

 
Assenyala que la primera és una declaració institucional per condemnar el règim de Nicolás Maduro, 

i que hi ha una paraula demanada per part del públic. Indica que primer es farà la lectura de la part dels 
acords de la declaració i després s’obrirà un torn de paraula per als grups que no hagin signat aquesta 
declaració.  

 
Llegeix la declaració:  
 
«El Distrito de Les Corts condena el régimen de Nicolás Maduro por la violación sistemática de los 

derechos humanos y libertades fundamentales que sumen a los venezolanos en una grave crisis 
humanitaria. 

 
 Condenar los incidentes acaecidos con la ayuda humanitaria que ha llegado a Venezuela en los 
últimos días e instar a todas las instituciones internacionales, ante la situación de emergencia, a garantizar 
la entrada de esta para el pueblo venezolano. 

 
 Instar al presidente interino Guaidó a que, de acuerdo con las previsiones constitucionales de la 
República de Venezuela, convoque unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de 
acuerdo con los estándares democráticos internacionales.» 

 
Tot seguit dona la paraula a la persona que ha sol·licitat intervenir. 
 
El Sr. Juan Diego González agraeix que se’ls doni l’oportunitat de poder explicar el que passa al seu 

país. Manifesta que forma part dels 4 milions de veneçolans que s’han vist forçats a sortir del seu país, dels 
quasi 300.000 veneçolans que avui són a Espanya i dels prop de 20.000 veneçolans que són a Barcelona. 
Afirma que s’han vist obligats a deixar el seu país a causa de la greu crisi humanitària que pateix, i que 
volen que es conegui la veritat del que està passant.  

 
Explica que avui la majoria dels veneçolans guanya 5 euros al mes, i que els hospitals no tenen les 

medicines més bàsiques, com ara l’acetaminofèn o la insulina, ni llits per als pacients. Afirma que sovint el 
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personal mèdic ha de posar cartrons al terra per atendre els pacients i utilitzar cistelles per a la fruita i la 
verdura per posar els nadons. Manifesta que, a més, sovint els cirurgians han d’operar sense llum a causa 
del col·lapse del sistema elèctric per motius lligats a la corrupció. Afirma que en el Govern de Nicolás 
Maduro no només hi ha corrupció, sinó també narcotraficants. Pel que fa a això, explica que dos nebots de 
l’esposa de Nicolás Maduro estan condemnats per narcotràfic a Nova York.  

 
Afirma que hi ha prou arguments i proves per dir que les eleccions del 20 de maig, no reconegudes 

per Espanya ni per la gran majoria de països del món, van ser fraudulentes i que, per tant, el nou període 
presidencial de Nicolás Maduro és il·legítim. Explica que, segons la Constitució i les lleis de Veneçuela, 
correspon al president de l’Assemblea Nacional assumir aquestes funcions.  

 
Manifesta que el passat 23 de febrer es va fer un primer intent per introduir ajuda humanitària al 

país, i que, en aquell intent, Nicolás Maduro va cremar menjar davant de persones afamades i medicines 
davant de persones malaltes. Explica que sap que Nicolás Maduro dirà que es vol imposar una intervenció 
humanitària per part dels imperis d’Europa o dels Estats Units, però que la intervenció humanitària és un 
clamor del poble veneçolà. Afirma que estaran eternament agraïts a tota la comunitat internacional que se 
solidaritzi amb el missatge de la intervenció humanitària. Manifesta que sap que a Catalunya hi ha posicions 
polítiques molt fortes en els diferents grups, però que no dubta que s’assolirà un acord unànime en el Ple 
respecte al repudi a la «narcotirania» de Nicolás Maduro i al suport a l’ajuda humanitària per resoldre la crisi 
a Veneçuela. 

 
El president pregunta si algun grup no signant de la declaració vol intervenir. 
 
El conseller Marc Faustino manifesta que des de la CUP envien una salutació fraternal al legítim 

Govern de la República Bolivariana de Veneçuela. 
 

 Declaració institucional de defensa del drets i llibertats 
 
La vicepresidenta, Sra. Àngels Ventura, llegeix la declaració: 
 
«1. Donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març de 2019, facilitant que 

les treballadores del districte es puguin adherir a les convocatòries. 
 

 2. Mostrar el màxim reconeixement a la lluita feminista i a tots els col·lectius feministes que treballen 
per assolir la igualtat efectiva de drets entre totes les persones. 

 
 3. Donar promoció a totes aquelles iniciatives que tinguin lloc al districte de les Corts i que siguin 
realitzades per les entitats i dones dels nostres barris. 

 
4. Instar el Govern del Districte i de la ciutat, actual i futurs, a desenvolupar totes les polítiques 

públiques amb perspectiva de gènere i interseccional, prioritzant la lluita contra la violència masclista, el 
foment de l'ocupació femenina i contra la feminització de la pobresa. 

 
 5. Continuar exercint la personació de l'Ajuntament en el casos penals d'assetjament laboral. 

 
 6. Fer arribar aquests acords al Plenari de l'Ajuntament de Barcelona i al conjunt de sindicats i 
col·lectius convocants.» 

 
El president dona la paraula als grups que no han signat aquesta declaració.  
 
La consellera Sonia Reina afirma: «Cs participará, como siempre hemos hecho, en todos los actos 

institucionales y manifestaciones para celebrar el Día Internacional de la Mujer, reivindicar la libertad, la 
igualdad y el feminismo liberal. Apoyamos la igualdad real entre hombres y mujeres todos los días, no solo 
el 8 de marzo, y seguiremos luchando por la igualdad con políticas públicas sobre la conciliación, igualdad y 
apoyo a las familias, como incrementar las semanas por paternidad, promover un pacto nacional por la 
racionalización de horarios, la conciliación laboral o medidas para erradicar la brecha salarial.  

 
Como liberales convencidos, creemos en la libertad de cada uno a decidir qué hace el 8 de marzo. 

Y, por supuesto, respetamos, como no puede ser de otra manera, la convocatoria de huelga y el derecho a 
ejercerla, pero creemos que no es el camino adecuado. Además, nos parece un grave error en la lucha 
hacia la igualdad real mezclar un tema tan serio con otras disputas ideológicas como las que obran en el 
expositivo de la declaración, tales como «explotación capitalista, racista, etcétera». Por todo ello, no vamos 
a suscribir, y no hemos suscrito, la declaración institucional.»  
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La consellera Míriam Casanova manifesta que la consellera del Grup de Cs ho ha explicat tan bé 

que des del Grup del PP se sumen al que ha dit.  
 

Declaració institucional de suport a la vaga feminista del dia 8 de març de 2019 
 

La vicepresidenta, Sra. Àngels Ventura, llegeix la declaració: 
 
«Que les nostres institucions de ciutat, districtes inclosos, i els seus representants polítics es 

comprometin de manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les institucions, tots aquells 
plantejaments, propostes polítiques i actituds autoritàries que atemptin contra els valors democràtics de 
cohesió i convivència que com a societat ens hem dotat. 

 
 Denunciar l'actuació d'aquelles formacions polítiques que accepten la connivència amb partits 
d'extrema dreta impregnant-se del seu discurs, normalitzant les seves propostes i arribant a acords polítics 
que suposen un blanqueig del feixisme i un atac contra els drets individuals i col·lectius de tota la ciutadania. 

 
 Que les nostres institucions de ciutat, districtes inclosos, i els seus representants polítics es 
comprometin de manera ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals deis seus ciutadans, els 
individuals i els col·lectius. 

 
 Que les nostres institucions de ciutat, districtes inclosos, i els seus representants polítics es 
comprometin de manera ferma i efectiva a afrontar els reptes de l'agenda de ciutat partint de la base del 
respecte i defensa dels principis esmentats. 

 
Assumir el compromís, des de la diversitat democràtica, de continuar implementant polítiques en 

defensa de la diversitat sexual i la identitat de gènere, els feminismes, la interculturalitat i la defensa de la 
llibertat religiosa en un marc de laïcitat i els drets de les minories amb l'objectiu de fer de Barcelona la 
capital de la llibertat i els drets civils i polítics.» 

 
El president pregunta si algun grup no signant vol intervenir. 
 
La consellera Sonia Reina manifesta: «Cs, como partido demócrata, liberal y progresista, condena 

cualquier ideología que suponga la incitación al odio o promueva vulnerar la ley, la Constitución y los 
derechos fundamentales. Tenemos un firme compromiso en la lucha contra el populismo y también contra el 
nacionalismo y el separatismo. Y por coherencia, no podemos suscribir esta declaración institucional porque 
no vamos a blanquear ni colaborar en blanquear a través de ella las conductas y manifestaciones de 
quienes vulneran los derechos fundamentales e incitan al odio y ensalzan a personas como Companys y su 
defensa de la raza catalana frente a la inmigración, Junqueras y su supremacismo genético del ADN, o 
Torra y su considerarlos “bestias con tara en el ADN”. Sería interesante que reflexionaran y algunos de los 
firmantes se preguntasen por sus acompañantes, que son los condenados por terrorismo Otegui, Sastre o 
Bentanachs, o los grupos xenófobos de la ultraderecha europea. 

 
Presidente, yo pediría respeto al resto de grupos. Nosotros hemos escuchado estoicamente la 

mayoría de declaraciones que han estado haciendo durante muchísimo tiempo, insultos aparte, tanto a este 
grupo como a otros grupos de este Distrito, y pediría que dejaran el resto de grupos de estar continuamente, 
como están ahora, riéndose, insultando y llamando la atención. Yo pediría que se respetara a todos, como 
hemos respetado nosotros.» 

Declaració institucional de compromís d’una llar residència per al proper mandat 

El president llegeix la darrera declaració institucional, signada per tots els grups: 

«Tots els grups municipals que componen el Consell del Districte de les Corts es comprometen a 
treballar conjuntament per fer efectiva durant el proper mandat l'expropiació del solar qualificat parcialment 
d'equipament, comprès per les finques del carrer Pintor Ribalta 10-12 i Pintor Ribalta 14-16, amb la finalitat 
d'ubicar-hi, entre altres equipaments públics, una llar residència per a persones amb discapacitat 
intel·lectual de 24 places, sota el model de conveni a tres bandes entre la Federació Plataforma d’Entitats 
de Persones amb Discapacitat del Districte de Les Corts, la Generalitat, el Districte i l'Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat.» 

 
Tot seguit dona la paraula a una persona del públic que ha sol·licitat intervenir. 
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El Sr. Miquel Madrigal, president de la Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb 
Discapacitat del Districte de Les Corts, agraeix el treball que han fet aquests últims mesos tots els grups, 
que han estat capaços de trobar una proposta comuna. Manifesta que confia que en el proper mandat 
podran veure l’inici de les obres i que això permetrà que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin 
gaudir d’un lloc on viure de manera digna en funció de les seves necessitats. Es congratula que s’acabi el 
mandat amb una iniciativa com aquesta, en què tots estan d’acord, i afirma que ha portat unes ampolles de 
cava per celebrar-ho. 

 
El president informa els consellers que hi ha convocat un ple extraordinari l’11 de juny per tramitar 

expedients i traslladar les actes, i desitja molt sort a tothom en la campanya electoral.  

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 00.05 hores. 

 
 

Vist-i-plau 
 
El regidor president del       La secretària  
Consell del Districte     
    
 
Francisco Sierra López      Meritxell Cusí i Pérez 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


