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A. 	 LECTURA 1APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL 
DE DISTRICTE DE DATA 3 DESEMBRE DE 2015 i DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINARIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 15 DE FEBRER DE 2016. 

B. PART INFORMATIVA 

a) 	 Despatx d'ofici: 

1. 	 Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 
tramitats durant els mesas de novembre i desembre del2015 i gener del2016 

2. 	 RESTAR ASSABENTAT del Decret de I'Aicaldia de data 18 de gener de 2016, 
de nomenament de la consellera de BComú-E Sra. Laura Cañadas 1Pla ; de la 
resolució del regidor-presldent del Dlstricte de data 1 de febrer de 2016 de 
pressa de possessió; i de la resolució de la regidora del Districte de data 1 de 
febrer de 2016 per la qual s'estableix el régim de dedicació de la nova 
consellera. 

3. 	 RESTAR ASSABENT AT de la resolució de la regidora del Districte de data 1 de 
febrer de 2016 perla qual es nomena membre de la Comissió de Govern del 
Districte a la consellera Laura Cañadas i Pla en substitució del conseller Albert 
Pérez i Nuñez. 

4. 	 RESTAR ASSABENT AT de la resolució de la regidora del Districte de data 1 de 
febrer de 2016 per la qual es nomenen conselleres ponents en cadascun deis 
diferents ambits d'actuació sectorial. 

5. 	 RESTAR ASSABENT AT de la composició de la Junta de Portaveus del Districte 
de les Corts. 

6. 	 RESTAR ASSABENTAT de la representació corresponent als membres del 
Consell de Districte en el Consell Ciutada del Districte. 

7. 	 RESTAR ASSABENTAT de la integració en els consells de barri de Barri de 
Pedralbes, les Corts i de la Maternitat-Sant Ramón de la consellera Laura 
Cañadas i Pla designada per el seu grup municipal. 
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8. 	 RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la regidora del Districte de data 1 de 
febrer de 2016 per la que es designa a la consellera Laura Cañadas i Pla 
membre del Consell Sectorial i de la resolució de la regidora del Districte de la 
mateixa data per la que designa com a presidenta deis Consells Sectorials 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, d'Economia i Hisenda i !'Escolar a la consellera 
Laura Cañadas i Pla en substitució del conseller Albert Pérez Nuñez. 

9. 	 RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la regidora del Districte de data 1 de 
febrer de 2016 per la que es designa a la consellera Laura Cañadas i Pla 
membre de les Comissions Consultivas i de la resolució de la regidora del 
Districte de la mateixa data per la que designa com a presidenta de les 
Comissions Consultivas de Via Pública, Mobilitat i Presidencia, Medi Ambient 
Urbanisme i Obres, i Serveis a les Persones i Benestars Social a la consellera 
Laura Cañadas i Pla en substitució del conseller Albert Pérez Nuñez. 

10. RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la regidora del Districte de data 1 de 
febrer de 2016 per la que es designa a la consellera Laura Cañadas i Pla 
membre deis Consells d'Equipaments esportius i culturals i de la resolució de la 
regidora del Districte de la mateixa data perla que designa com a presidenta de 
tots els Consells d'Equipaments Esportius a la consellera Laura Cañadas i Pla en 
substitució del conseller Albert Pérez Nuñez i de tots els Consells d'Equipaments 
Culturals a la consellera Laura Cañadas i Pla en substitució de la consellera 
Tatiana Guerrero i Muñoz. 

11. RESTAR ASSABENTAT del Decret d'Aicaldia de data 	11 de febrer 2016, de 
nomenament de la consellera de C'S, la Sra. Sonia Reina Sánchez, en 
substitució del Sr. Germán Prado Pérez i pressa de possessió de la Sra. Sonia 
Reina Sánchez. 

b) Mesura de govern 

e) Informes. 

d) Informe de la regidora del Districte. 

C. PART DECISORIA 

1 Propostes d'acord : 

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

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

INFORMAR el Pla Especial Urbanistic per a l'ordenació territorial deis clubs 1 
associacions de consumidors de Cannabis a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal. 

C. Comissió Consultiva Serveis a les Persones 1 Benestar Social. 

2 Proposicions 

D. 	 PART D'IMPULS 1CONTROL 

a) 	 Proposicions 1Declaracions de grup. 

1.- CIU: " Que en un termini de temps no superior a 3 mesas es convoqui el Grup 
Impulsor i un nou Taller amb la ciutadania per reprendre el treball i donar impuls al 
desenvolupament de la superilla de La Maternitat, informant deis avenc;os en el 
següent plenari que se celebri a partir del compliment d'aquest termini. 

2.- C'S (transaccionada): "Que des del Districte es desenvolupin actuacions i 
mesures especifiques "dies de futbol" i que es faci juntament amb el F.C.Barcelona 
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perqué serveixi per conscienciar tots aquells que assisteixen als partits de futbol de 
la importancia de respectar tant els veYns com l'espai públic proper al Camp Nou: 

3.- PP:- Que el Govern del Districte de Les Corts instí 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 
I'Ajuntament de Barcelona per tal d'ubicar una nova lfnia d'educació secundaria de 
I'IES Les Corts i una escoJa bressol, a més de preservar els espais verds del conjunt 
patrimonial i impedir l'estacionament de vehicles al costat de la pista de basquet, i 
en el cas de no assolir un acord amb la Diputació, instar al Govern del Districte de 
Les Corts a garantir una ubicació per ambdós usos educatius a prop del Recinte de 
la Maternitat. 

4.- CUP-PA: "Instar al govern municipal del Districte de les Corts a un estudi als 14 
centres educatius públics (4 Escales Bressol Municipals, 7 Centres d'Educació 
Infantil i Primaria i 3 lnstituts d'Educació Secundaria) sobre les despeses assumides 
per cada associació de mares i pares a fi i efecte que hi hagi una visualització de les 
seves necessitats i posteriorment un pla per resoldre les dificultats que tenen aquest 
pilar de la comunitat educativa." 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

ERC-AM:" 1.- Que I'Ajuntament posi a l'abast de la ciutadania els mecanismes 
adients per dur a terme el procés constituent, garantlnt-ne la maxima participació i 
poder avanc;ar així cap a la plena soblrania del nostre país. 2 .- Que es materialitzin 
les actuacions oportunas entre I'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, per l'acompllment del pla de xoc social que emana de la resolució del 9 
de novembre , ates que aquestes dues administracions compartelxen 
responsabilitats de govern, per exemple a través del seus consorcis". 

2.- PSC: "Comprometre's com a Districte en la lluita contra el tratic i l'explotació de 
persones, especialment dones, i nens 1 nenes i contra la prostitució com a forma 
extrema de violencia de genere i desigualtat. Treballar per protegir les dones que 
exerceixen la prostitució 1 incrementar els recursos del programa ABITS per oferir 
recursos, atenció social, i programes d'inserció laboral, aixl com seguir coHaborant 
en la lluita contra el trafic de persones amb finalitat d'explotació sexual. Reclamar al 
govern de la ciutat que es produeixi un debat obert 1 amb totes les veus sobre la 
prostitució, compartint en taules de debat amb toles les forces politiques els 
informes existents sobre la prostitucló a la ciutat 1 elaborant aquells especffics 
necessaris per conéixer tot l'abast del fenomen al nostre Districte i ciutat, aixl com 
que faci també partícips als grups deis treballs de la recentment creada Taula 
técnica contra l'explotació d'esser humans. Enfortir la pressió policial i les vies 
judicials en contra de les mafies i els proxenetas i posar en marxa una actuació 
ferma contra els prostitu'idors (persones com compren prostitució ), la publicitat de 
prostitució 1 la utilització de les dones com a mer objecte sexual, des del 
convenciment que sense !'existencia de la demanda de prostitució i la legitimacíó 
social de la mateixa no existiría aquesta forma de violencia de genere i desigualtat. 
Elaborar des del Districte de les Corts una campanya específica de comunicació, 
dirigida als prostitu'idors- clients, en la que es transmeti que la seva participació es la 
que esta fent possible l'existéncia de trafic de persones i explotació sexual que 
comporta la prostítució. Donar trasllat d'aquesta proposició amb contingut de 
declaració institucional a I'Aicaldia de J'Ajuntament de Barcelona•. 

e) Precs 

1.- CIU: • Que el Govern del Districte de les Corts procedeixi en un perlode no 
superior a 2 mesos, a aplicar veritables polftiques de lluita contra l'incivisme i el 
desordre creixents en el nostre Districte, tot garantint la seguretat deis nostres ve'ins i 
ve'ines. Que abandoni la seva passivitat en aquest ambit i que en tot cas promogui 
tant la persecució d'aquestes condueles inclviques i violentes com la coordinació 
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entre els cossos de seguretat tant MM.EE i GU tot facilitant que puguin dura terme la 
seva feina ambla professionalitat que els caracteritza.» 

2.- C'S ( transaccionada): "Que amb la finalitat de garantir una bona convivencia es 
facin des del Districte actuacions per detectar els espais públics on hi hagi problemes 
i prevenir i evitar i evitar condueles incfviques i possibilitar d'aquesta manera tant la 
neteja i bon estat de conservació de l'espai públic afectat com la bona convivencia i 
el descans deis veTns i garantir doblement una pra.ctica de l'oci de manera sostenible 
i respectuosa per part de tothom i tractar també de millorar la situació del 
sensellarisme mitjan~nt els serveis socials". 

3.- C'S: "Que des del Districte s'analitzi la presencia d'autocaravanes al barrí de 
Pedralbes i es procedeixi a prendre les mides necessaries per regularitzar aquesta 
situació i evitar els assentaments no controlats a la via pública» 

4.- PP:" Que el Govem del Districte insti a la Generalitat de Catalunya a construir i 
posar en funcionament la residencia per a gent gran i per a persones amb 
discapacitat intel·lectual al carrer Benavent, i en cas, d'una resposta negativa per 
part del Govern de la Generalitat, que I'Ajuntament de Barcelona assumeixi el cost 
de la seva construcció, a carrec del corresponent reconeixement de deute per part 
de la Generalitat, garantint l'elaboració del projecte d'obres durant l'any 2016 i la 
posada en marxa de l'equipament en el segon semestre del 2018. 

5.- ERC-AM: "Que el Districte de Les Corts es comprometí a ampliar el projecte de 
patis oberts a altres instal·lacions deis equipaments educatius del Districte com 
poden ser auditoris, etc. Aquesta mesura ha d'anar acompanyada d'un augment de 

la partida pressupostaria en el manteniment deis centres". 

6.- PSC:u Que el Districte de Les Corts habiliti en un temps no superior a 3 mesas un 
espai adient i suficient al barrí de Sant Ramon on oferir el servei d'apats en 
companyia als ve"ins i les ve"ines de la zona, en les mateixes condicions que es fa a 
d'altres zones del districte. 

7.- PSC: "Que en un perlode, no maxim als sis mesas, es desenvolupi un projecte 
d'ocupació i distribució deis espais que queden lliures al Centre Cfvic Tomasa 
Cuevas - Les Corts, i que aquest projecte es realitzi en la comissió de seguiment 
d'aquest equipament i que, mentrestant i de forma immediata, es faci una acurada 
revisió a la gestió de !'empresa Project a través d'enquestes de valoració de la gestió 
i l'activitat a tots els usuaris aportant un informe amb el resultat d'aquestes 
valoracions." 

8.- CUP-PA: "Que el govern municipal del Districte de les Corts informi del espai de 
participació en marxa actualment als ve"ins i ve·ines deis barris de la Maternitat i Sant 
Ramon i de les Corts (mitjanyant els consells de barrí) per decidir i crear en comú 
uns barris amb turisme sostenible 

Preguntes 

1.- CIU: " Quin és el capteniment ae1 Govern pel que fa a continuar desenvolupant 
aquestes mesures al Districte de les Corts ( "Pia d'impuls i suport al comer~ de 
Barcelona i la mesura de govem "Et donem la mil') i quines iniciatives ha empes el 
govern del Districte per tal d'afavorir l'increment de consumidors cap al sector 
comercial, potenciar la visibilitat del comen;: de barrí i promoure l'associacionisme 
comercial? 

2.- PP: " Quants llocs de treball ha impulsat o creat el Govern en el Districte de Les 
Corts des de julio! de 2015 fins a l'actualitat i previst fins el juny 2016, detallats per 
programes ocupacionals i genere, i quina inversió s'ha destinat per aquest objectiu 
fins a l'actualitat i previst fins el juny de 2016? 

3.- ERC-AM: " Quines gestions s'estan duent a terme per tal d'instal-lar un espai 
d'estudi nocturn permanent al barri de Les Corts?"_ 
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4.- CUP-PA: "Quines solucions s'han trobat a les al·legacions veTnals sobre !'impacte 
de la construcció d'una residéncia d'ús turístic de 7 plantes en la trama histórica de 
les Corts?" 

e) Seguiment Proposicions 1Declaraclons de Grups 

1.- PP: Es requereix al Govern del Dlstricte que informl sobre les gestions realltzades 
i l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en el Consell Plenari del 
Districte de les Corts en sessió 8 d'octubre de 2015: 11 Instar al Govern del Districte a 
que completi el Pla urbanístic de la Colonia Gaste// en un termini maxim de dos anys, 
trobant una soluci6 satisfactoria per als veins i veiiles afectadas per exproplació o 
compensaci6, i dotant d'habitatge de protecci6 social a les zones establertes". 

2.- ERC-AM : "Que el Govem del Districte informi sobre les gestions dutes a terme 
per tal de donar compliment al prec acceptat en el Plenari del 8 d'octubre de 2015 
relatiu a la connexió d'intemet al barrí de la Mercé. (Que el Govern del Districte es 
comprometí abans de la finalitzaci6 de l'any 2015 a trobar una soluci6 a aquesta 
situaci6 que permeti als veiils i veiiles del barrí de la Merca de poder gaudir de 
connexió de banda ampla de qualitat i a comprometre's a implementar aquesta 
solució durant el primer trimestre de l'any 2016, per tal que a la finalitzaci6 del mes 
de mar~ de 2016 tots els veiils i veiiles del barrí de la Mercé puguin gaudir de 
connexió de banda ampla de qualitat). 

3.- PSC: 11 Que el govem del Districte informí de les accions fetes sobre aquesta 
proposició ( Proposíció aprovada en el Consell de Districte de 3 de desembre:" Instar 
al govem municipal a iniciar durant el 2016 el projecte per la construcci6 d'una 
escoJa bressol municipal en l'ambit de la Colónia Castells. Demanar, en un terrnini 
maxim de 2 mesos, que es presentin els estudis tecnics de viabilitat d 'aquest 
projecte i la proposta d'adequacions necessaries per que la construcci6 no afecti al 
desenvolupament d ela Colonia Castells.") 

4.- CUP-PA: "Quins han estat els resultats de les dues decisions preses per l'equip 
de govern: respecte a la Comissió de Seguiment entre les entitats, el consistori i els 
responsables de l'lnstitut Catala de la Salut i respecte als indicadors d'atenció 
especialitzada al Districte de les Corts ( prec acceptat en el Consell de Districte de 3 
de desembre de 2015: "Que el govem del Districte ens faciliti informació actualitzada 
mitjan9ant el Consorci Sanitari de Barcelona sobre la situaci6 de l'atenció 
especialitzada i hospitalaria del Dístricte de les Corts i s 'abordi aquest punt en el 
proper Consell de Salut i posant en marxa una comissi6 de seguiment especifica per 
tal de resoldre aquesta situaci6. 'J 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

1.- "Declaració Institucional per protegir i garantir els drets deis infants" 

2.- C'S:" Declaraciólnstitucional en commemoració de les vlctimes del terrorisme" 

3.- CUP-PA:" Declaració Institucional Saló de I'Educació de Barcelona lliure d'exércits per uns 
espais educatius sense armes" 

Barcelona, 29 de febrer de 2016 

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

del Districte 
/ 

) 

Francisco Sierra López 




