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Es presenta a continuació el 3r informe d’estat d’execució del Pla d’Actuació del Districte de 

les Corts 2008-2011, corresponent al 1r semestre del 2009. 

 

L’anàlisi de les línies i mesures que es presenten, aprovades pel Consell Plenari del districte 

de desembre de 2007, és la descripció quantitativa i qualitativa de l’estat d’execució del pla 

de l’any 2008 i del 1r semestre 2009, ja que cada informe que es presenta és acumulatiu als 

altres informes presentats fins aleshores. 

 

L’informe conté 6 línies estratègiques i 191 mesures concretes,  a l’haver incorporat respecte 

a l’anterior informe una línia nova. 

  

INTRODUCCIÓ 
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DESCRIPCIÓ QUANTITATIVA DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PAD  LES CORTS  

1 r SEMESTRE 2009 

 

 

6%

87%

7%

Benestar i Cohesió Territorial
1r semestre 2009

Fet

En marxa

Pendent

De l’àrea de Benestar i Cohesió Territorial  

estan en marxa 26 mesures, 2 estan 

pendents  i  2 finalitzades. 

 

32%

59%

4% 5%

Medi Ambient
1r semestre 2009

Fet

En marxa

Pendent

Risc

De l’àrea de Medi Ambient  estan en 

marxa 13 mesures, 1 està pendent , 1 en 

risc i  7 finalitzades. 
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100%

Hisenda i Promoció econòmica
1r semestre 2009

Fet

En marxa

Pendent

De l’àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica  

estan en marxa el total de les 16 mesures i 

0 de finalitzades. 

 

18%

75%

3% 4%

Habitatge, Urbanisme i Règim 
Interior

1r semestre 2009

Fet

En marxa

Pendent

Risc

De l’àrea d’Habitatge, Urbanisme i Règim 

Interior  estan en marxa 54 mesures, 2 

estan pendents, 3 en risc i 13 finalitzades. 
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4%

96%

0%

Acció Social i Ciutadania
1r semestre 2009

Fet

En marxa

Pendent

De l’àrea d’Acció Social i Ciutadania  estan 

en marxa 22 mesures i  1 finalitzada. 

 

14%

71%

4%
11%

Prevenció, Seguretat i Mobilitat
1r semestre 2009

Fet

En marxa

Pendent

Risc

De l’àrea de Prevenció, Seguretat  i 

Mobilitat  estan en marxa 20 mesures, 1 

està pendent, 3 en risc i  4 finalitzades. 
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DESCRIPCIÓ QUALITATIVA DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PAD  LES CORTS  

1 r SEMESTRE 2009 

 



  BENESTAR  I COHESIÓ TERRITORIAL 

1 Benestar i Cohesió territorial (Educació, Cultura i Benestar)

Educació 

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

1.18 1 1

Nous canals per tal de què les escoles 

enforteixin les entitats de voluntariat 

aquestes facilitin educació en valors

2/2010
Fase de disseny de la creació d'una comissió de treball al voltant dels valors de cooperació i 

solidaritat. 

1.19 1 2
Difondre oferta activitats socials del Dte. 

als centres educatius
4/2010 Es continua treballant en els projectes engegats

1.20 1 3 Fer Catàleg de tots els centres del Dte. 1/2011

1.21 1 4
Estudi tècnic per millorar  la seguretat a 

les sortida-entrada a les escoles
1/2011 Fet l'estudi, en fase de valoració  per planificació execució

1.22 1 5
Grup de treball en el Consell Escolar pel 

seguiment de l'absentisme escolar
1/2011 Es continua treballant per poder presentar un informe final

2.14 1 6
Obertura de patis escolars fora d'horari 

lectiu
1/2011

Consolidat el pati obert del CEIP les Corts i les activitats en família en horari de caps de setmana a 

d'altres patis escolars.Proposta d'accions de treball per a l'obertura d'un nou pati al barri de Sant 

Ramon-Maternitat 

10.19 1 7
Concretar al Consell Escolar els nous 

camins escolars a implantar
1/2011

Treball amb centres educatius i secretaria de prevenció per a la implantació de senyalització 

adequada a l'entorn dels l'equipament, donat que no hi ha cap demanda d'implantació del Camí 

Escolar per part de cap centre.

Dones 

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

1.10 1 8
Reforçar el PIAD amb nou programa de 

difusió
4/2010

Es continua treballant amb un conjunt de proposta globals de difusió en coordinació de la direcció 

del PIAD i la Regidoria de la Dona

1.11 1 9
Difusió sobre l'eradicació de la violència 

de gènere
4/2010

S'ha dissenyat un projecte de formació interna pels tècnics i tècniques del districte que està previst 

portar-lo a terme el proper any 2010

1.34 1 10
Incloure perspectiva de gènere a les 

polítiques del districte
1/2011 Línia transversal

1.35 1 11
Potenciar programes de formació en 

TIC
1/2011

Es continua treballant en la línia engegada el 2008, amb cursos específics a l'Aula de Noves 

Tecnologies

codi
mesura

codi
mesura

1 de20



  BENESTAR  I COHESIÓ TERRITORIAL 

Joventut

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

1.1 1 12 Crear Punt d'Informació Juvenil 1/2010
Nova orientació, aglutinar en un únic ple el P I J, Casal de joves i annex Bacardí. Elaboració 

d'aquest nou plec per convocar concurs en el 2n semestre 2009 i posada en funcionament el 2010

1.3 1 13 Treball en xarxa de les entitats joves 1/2011
S'ha treballat en el marc de l'assemblea  del casal de joves i organització de  l'activitat del carnaval. 

S'ha treballat amb els grups de diables i signat un acord de col·laboració pel Drac de les Corts

1.4 1 14
Signar Acord de col·laboració entre les 

entitats de la Plataforma
4/2010

Es disposa d'un primer esborrany d'acord i s'està treballant en aquest moment amb la Direcció de 

joventut.

1.5 1 15

Difusió, coneixement i desenvolupament 

dels projectes i activitats de les entitats 

juvenils i entitats del lleure

4/2010
S'està treballant en el Pla de difusió de les activitats de les entitats del districte que està previst 

presentar com a proposta en la propera Comissió de Via Pública

1.6 1 16
Impulsar nou habitatge de lloguer per a 

joves
1/2011

De moment no s'ha iniciat cap planejament que permeti impulsar la previsió de nou habitatge per a 

joves

nou 2n 

semestre 

2008

Nou espai per a joves al Barri de la 

Maternitat-Sant Ramon
1/2010

Nova orientació, aglutinar en un únic ple el PIJ, Casal de joves i annex Bacardí. Elaboració d'aquest 

nou plec per convocar concurs en el 2n semestre 2009 i posada en funcionament el 2010. Línia 

conjunta amb la 1.1

Cultura

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

12.3 1 17
Consolidar la Comissió de Lectura 

Pública
1/2011

S'està estudiant conjuntament amb les biblioteques si la comissió de lectura pública passa a formar 

part de la comissió de cultura del dte i així treballar conjuntament els temes

14.6 1 18
Difondre el patrimoni històric i cultural 

del districte
1/2011

S'han portat a terme els tallers didàctics previstos: Taller les Corts parla (5 grups, 92 alumnes), 

Taller Descobreix l'Arxiu (17 grups, 427 alumnes), Itineraris al Recinte de la Maternitat (4 grups, 120 

alumnes) i i itineraris al casc antic (3 grups, 58 alumnes) i han continuat les tasques d'edició de les 

publicacions proposades. Estan en marxa diverses publicacions: llibre La Maternitat i Sant Ramon 

(en impremta), Quadern Transports i mobilitat a les Corts (maquetació final), el llibre La presó de 

Dones de les Corts (en marxa estudi) i el llibre Dones de les Corts (en marxa treball de camp) 

15 1 19
Recuperar la memòria històrica donant 

compliment a la llei
1/2011

S'ha procedit a la retirada del monument a Primo de Rivera, ubicat a l'Av. Josep Tarradellas. Iniciats 

els treballs tècnics per a concretar la millor ubicació de la placa-senyalització de l'antiga presó de 

dones.

codi
mesura

codi
mesura

2 de20



  BENESTAR  I COHESIÓ TERRITORIAL 

 Participació ciutadana

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

12.1 1 20 Enfortir els consells sectorials 1/2011
S'ha portat a terme la diagnosi i s'han iniciat els treballs d'actualització del registre municipal 

d'entitats del districte.

12.2 1 21
Potenciar els òrgans de participació del 

districte, impulsant un treball en xarxa
4/2010

Elaborada la fitxa i model de memòria pels òrgans de participació del dte.S'està treballant amb el 

recull de dades i projectes dels diferents òrgans de participació del dte per a l'elaboració de la 

memòria anual.

12.5 1 22
Diagnosi de situació i necessitats del 

teixit associatiu
2/2009

Finalitzat 2n semestre 2009.Finalitzada la diagnosi del teixit associatiu del districte i exposades les 

conclusions als 4 centres cívics i a la biblioteca Miquel Llongueres, i un acte de retorn per a tots els 

participants de la diagnosi.

12.7 1 23 Impulsar els Consells de Barri 3/2009
Aprovada inicialment la modificació de les NPC i NRPD que preveuen la creació dels Consells de 

Barri.Pendent d'aprovació definitiva, la modificació de les normes.

12.8 1 24
Crear la Comissió de Municipis 

Limítrofs (municipis i districtes)
1/2011

Finalitzat 2n semestre 2009.S'informa periòdicament de les actuacions que poden afectar als 

altres municipis. Amb aquest criteri s'actua sobre Can Rigal de manera homogènia a tota la 

parcel·la tot i pertànyer a 2 municipis diferents.

12.9 1 25

Aprovar reglament de funcionament 

dels Consells sectorials i comissions de 

treball

4/2009
Es disposa d'una proposta tècnica de Reglament tipus.La proposta de reglament tipus es preveu 

sotmetre a aprovació  a l'últim semestre de 2009

12.10 1 26

Millorar sistema de convocatòria a les 

sessions participatives del districte 

(web)

4/2010

S'han començat a emprar els mitjans electrònics (correu) per a la  convocatòria dels membres dels 

Consell Plenari, Junta de Portaves i Comissió de Govern. Quan finalitzi el procés d'actualització del 

Registre Muncipal d'entitats es podrà anar implementant la convocatòria electrònica a la resta 

d'òrgans de participació 

14.4 1 27
Donar a conèixer les entitats i els seus 

serveis a través dels mitjans municipals
1/2010 S'ha continuat incorporant en cada butlletí mensual l'entrevista, a una entitat del districte.

14.5 1 28 Difusió de les activitats de les entitats 1/2010

Es presenta el mes de juliol la proposta del  el pla de difusió de les activitats d de les entitats del 

dte.S'ha donat suport al projecte "Les Corts CC" que respon a aquest objectiu i s'està treballant en 

un conveni de col·laboració. 

Cooperació internacional

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

12.6 1 29
Consolidar el Consell de Solidaritat i 

Cooperació
1/2011

S'han realitzat 2 Consells. S'han afegit 2 entitats més al Consell : SDRCA i Tazumal.S'ha realitzat 

un Concursa de dibuix infantil entorn la solidaritat i la cooperació a la Mostra d'Entitats de maig

codi
mesura

codi
mesura

3 de20



 MEDI AMBIENT

2 Medi ambient

Verd i biodiversitat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

8.2.5 2 1
Estudiar  i revisar urbanització Jardins Vicens i 

Vives, per fer-lo accessible
4/2010 0 Es disposa de projecte executiu.Obres pendent d'inici

9.2.1 2 2 Disseny participatiu del futur Can Rigal 4/2009

Acord Plenari de dte. Les Corts de 7 de maig, de la creació de la 

comissió participativa per a l'elaboració del projecte. S'està treballant 

amb BIMSA i Parcs i Jardins un document de criteris per iniciar els 

treballs amb la comissió

9.2.2 2 3 Nou hort urbà i zona verda a Av Pearson 1/2008 Finalitzat el 1r semestre 2008

9.2.3 2 4 Trasllat i millora de l'hort urbà Torre Melina 4/2008 Finalitzat el 2n semestre 2008

9.2.4 2 5
Millora zona verda entorn Monestir de 

Pedralbes
4/2010

9.2.5 2 6 Millora del verd al voltant pl. Sòl de Baix 4/2009 x

9.2.6 2 7
Recuperar espai públic dels Campus 

Universitaris
4/2009

Es continua treballant en el marc de la Comissió conjunta amb les 

Universitats. Redactat projecte urbanització C. Baldiri Reixac (acta 

inicii d'obres 8 de juny de 2009) i c. Pascual i Vila. C. Martí i 

Franquès segueix a bon ritme. Presentació Patrimoni minuta 

escriptures cessió UB. En tràmit d'escripturació i inscripció les 

cessions d'espais públics.

9.2.7 2 8 Millora entorn antic Monument als Caiguts 1/2011
Concreció actuacions, en fase de redacció de projecte d'obres. 

Previst iniciar obres quan finalitzi les obres a l'estació de Metro.

9.2.8 2 9 Millora Jardins Goday i Casals 4/2010 En fase de redacció de projecte per Parcs i Jardins. 

11.6 2 10 Creació de nova àrea d'esbarjo pels gossos 4/2011
En fase de redacció de projecte per Parcs i Jardins. Area gossos 10 

districtes finals 2009 a març 2011

Manteniment i Neteja
Neteja i recollida

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

8.3 2 11

Desenvolupar un nou Pla de Manteniment 

Integral de l'Espai Públic i millora del mobiliari i 

arbrat

1/2011

Concretades 23 actuacions en el Dte:  - 2008 obres executades al c. 

Abadessa Olzet. - 2009 obres previstes c. Robert Gerar, Arizala, 

Felipe de Paz i Av. Josep Tarradellas

Recursos i reciclatge
Consum i estalvi 

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

7.1 2 12
Campanya per la reducció del consum elèctric i 

estalvi d'aigua
1/2011

S'està treballant en un Pla de Medi Ambient intern del Districte en el 

que s'incorporen diverses línies per aconseguir la reducció del 

consum elèctric i l'estalvi d'aigua.

7.2 2 13
Bombetes de baix consum a l'enllumenat de 

Nadal
1/2011

Finalitzat 1r semestre 2009. Durant cada campanya de Nadal es 

fan les inspeccions per comprovar el seu compliment

codi

mesura

codi

mesura

codi

mesura

4 de20



 MEDI AMBIENT

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

10.1.4 2 14 Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil 3/2010

Finalitzat 1r semestre 2009.Estudi de les ubicacions actuals 

realitzat. Les propostes de millora s'executaran en el marc del 

desplegament de la nova contracta de neteja.

10.2.1 2 15 Estudi per implantar recollida pneumàtica 2/2009

Finalitzat 1r semestre 2009.S'ha encarregat un estudi/informe al 

Sector de Medi Ambient, el resultat del qual conclou que no és viable 

la implantació del sistema de recollida pneumàtica al districte.

10.2.2 2 16 Revisar recollida selectiva al Casc antic 4/2009
Finalitzat 1r semestre 2009.Es va fer l'estudi i s'han implantat les 

millores. S'ha descartat la implantació de la recollida pneumàtica.

10.2.3 2 17
Posar punts de recollida selectiva d'objectes 

petits als CC, biblioteques, etc
4/2010

Nou punt verd al Districte situat als Jardins Bacardí en obres i 

treballar conjuntament amb el Sector per l'execució del proejcte 

d'instal·lació de punts de recollida en els equipaments (objectiu 

incorporat ene l pla de Medi Ambient del dte.)

10.2.4 2 18
Revisar i ampliar, si s'escau,  freqüència 

buidatge de papereres
4/2008

Finalitzat 1r semestre 2009.S'ha fet la revisió i s'han ajustat les 

millores que han estat possibles, tot esperant el desplegament de la 

nova contracte de neteja.

Sensibilització i Agenda 21

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

10.1.1 2 19
Difusió del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat (Ag 21)
4/2010

S'ha difós per totes les entitats presents a la mostra d'entitats  

informació sobre el compromís.

10.1.2 2 20 Desplegar el programa d'Oficina Verda 1/2011

S'ha creat fitxes homologades del pla d'acció agenda 21 amb els 

continguts del nostre pla . S'ha deixat de comprar paper blanc.  Línia 

incorporada en el Pla de Medi Ambient del dte.

10.1.3 2 21 Impulsar l'Ag 21 Escolar 1/2011
S'ha començat a treballar amb les escoles a nivell d'informació i 

assessorament i amb el proejcte "cuidem el planeta".

10.1.5 2 22
Treballar amb les entitats el desenvolupament 

sostenible de la Festa Major
1/2011 Línia incorporada en el Pla de Medi Ambient del dte.

codi

mesura

codi

mesura

Residus

5 de20



 HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

3 Hisenda i Promoció econòmica (Promoció Econòmica)
Promoció econòmica i ocupació

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

5.1 3 1

Recursos per la orientació 

laboral i professional, 

demanant i impulsant una 

OTG al dte.

1/2011

S'ha començat a treballar amb Bcn Activa per impulsar al dte, el Programa "Activa't per 

a l'ocupació" amb la localització d'una ubicació per instal·lar un punt d'informació.Durant 

el període novembre'08-maig'09 hi ha hagut 700 persones del dte que han participat en 

aquest programa, per a l'orientació laboral i professional i de foment de l'ocupació.

Comerç i Mercats municipals
Comerç i consum

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

4.1 3 2
Consolidar l'eix comercial 

Sants-Les Corts
1/2011

Consolidació del funcionament intern de l'eix. Creació de comissions per àmbits . 

Creació d'una base de dades d'associats. 

4.2 3 3
Suport a les activitats de les 

associacions de comerciants
1/2011

Unificació campanyes de promoció del comerç. Impuls de noves campanyes de 

promoció .Valoració de campanyes efectuades al llarg del 2009

4.3 3 4

Vetllar per  un impacte 

comercial positiu  del futur 

projecte Barça

1/2011
S'ha començat a treballar amb el grup de treball dins de la Comissió de seguiment del 

Projecte, amb assistència de representants de les associacions de comerciants

4.4 3 5

Potenciar l'associacionisme 

comercial i el petit comerç de 

barri (Casc Antic)

1/2011
Finalització de l'estudi del casc antic i conclusions. Contacte amb noves activitats 

econòmiques. Campanya amb bars i restaurants de la zona.Valoració de l'estudi

4.5 3 6
Fer Plànol Comercial i 

Turístic del Dte. 
2/2010

Reunions de treball i consens amb representants del comerç. Recull propostes 

d'interès. Recerca d'informació per a la base de dades.Incorporació d'informació 

d'interès a la base de dades

4.6 3 7

Impulsar la Campanya de 

Normalització Lingüística de 

Comerços

1/2011

Acord eix comercial i Centre de Normalització Lingüística. Estudi del comerç immigrant 

a la zona de l'eix comercial. Campanya amb bars i restaurants.Retorn valoració de la 

campanya

4.7 3 8

Reforçar i promoure 

iniciatives innovadores dels 

centres comercials

1/2011 Acció conjunta amb els 3 centres comercials.

4.8 3 9
Integració del comerç 

regentat per immigrants
1/2011

Estudi del comerç immigrant que hi ha a l'entorn de l'eix comercial i detecció en altres 

zones comercials. Foment de l'associacionisme entre el comerç immigrant . Difusió dels 

recursos lingüístics que hi ha per a no catalano parlants. Anàlisi de l'estudi realitzat

4.9 3 10
Impulsar el nou eix comercial 

Europa-Anglesola
1/2011 Estudi de l'activitat econòmica-comercial  de la zona

4.15 3 11
Recull fonts bàsiques d'ajut 

al comerç (guia)
1/2011

S'ha fet arribar Informació d'ajuts per al comerç i pimes a les diferents associacions de 

comerciants del districte.Recull d'informació

codi

mesura

codi

mesura
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 HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

4.10 3 12

Millora de lla neteja, 

enllumenat, a recollida 

d'escombreries als eixos 

comercials

1/2011

Reunions de treball i consens amb representants del comerç. Recull propostes 

d'interès.S'executaran les millores en el marc del desplegament de la nova contracta de 

neteja i recollida.

4.11 3 13
Millorar i ampliar les zones 

de càrrega-descàrrega
1/2011

S'executaran les millores en el marc del desplegament de la nova contracta de neteja i 

recollida.

4.12 3 14
Promoure el comerç just i 

sostenible
1/2011 Línia incorporada en e Pla de Medi Ambient

4.13 3 15
Revisar Pla d'Usos per evitar 

concentració sectorial
4/2009

Es va presentar el document de criteris.S'està treballant en la proposta d'articulat de la 

modificació

Mercats

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

4.14 3 16
Potenciar el mercat de Les 

Corts i les seves activitats
1/2011

Participació en el Consell de Comerç. Participació en el programa de Barcelona Activa. 

Participació en activitats de districte. 

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

4 Habitatge, Urbanisme i Règim interior (Urbanisme i Infraestructures)

Habitatge i Paisatge urbà

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

8.4.1 4 1

Política Construcció 

habitatge de protecció i 

reallotjament . 

Desenvolupament PERI 

EUROPA- ANGLESOLA

1/2011
Projecte Urbanització aprovat. Projecte reparcel·lació aprovat definitivament. El proper 

mes es convocarà reunió informativa

8.4.2 4 2

Política Construcció 

habitatge de protecció i 

reallotjament . 

Desenvolupament PERI 

COLÒNIA CASTELLS

1/2011
Obres finalitzades edifici reallotjament. Aprovat inicialment el nou projecte 

d'expropiació de la 1a fase. Es continua treballant en el marc de la Comissió Mixta.

8.4.3 4 3

Política Construcció 

habitatge de protecció i 

reallotjament . 

Desenvolupament PERI 

BACARDÍ

1/2011
Construcció edifici habitatge de reallotjament executat i ocupat. Iniciat el procediment 

d'expropiació de la darrera fase (zona verda) del PERI

14.3 4 4
Creació de Oficina 

Habitatge 
2/2009 Finalitzat 2n semestre 2008.Oficina oberta el 7 de gener de 2009

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

Urbanisme i Obres Urbanisme i Infraestructures

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

8.2.1 4 5 Arranjament Pl. Can Rosés 4/2010 Projecte executiu pràcticament finalitzat. Inici d'obres gener 2010

8.2.2 4 6
Arranjament Pl. Dr. Ignasi 

Barraquer
4/2009 Adjudicades les obres. Projecte executiu redactat . Pendent inici d'obres

8.2.3 4 7
Arranjament Zona Entença-

Av. De Sarrià
4/2009 Redactant Projecte Parcs i Jardins

8.2.4 4 8

Col·laborar Dte. Eixample 

per retirada monument a 

José Antonia Primo de 

Rivera i la seva 

reurbanització

3/2008
Finalitzat 1r semestre 2009.Desmuntatge executat i reurbanització per a la seva 

integració a l'entorn. Pendent de finalització.

8.5 4 9
Actualitzar Mapa Fibra 

Òptica
4/2009 Iniciat estudi tècnic

9.3.2 4 10.1
Continuar expropiacions: 

PERI Bacardí
4/2011

Expropiat i enderrocat totes les finques corresponents a l'àmbit d'equipaments de 

futura residència i centre de dia per a la gent gran. També executat l'àmbit d'habitatge. 

Expropiat i enderrocat les finques del c. Benavent 34, 36, 36b, 38 i 40. En tràmit final 

l'expropiació de la darrera finca del c. Benavent 28-32 (Darrera fase d'execució del 

Peri per obtenir el sòl de la zona verda) 

9.3.1 4 10.2

Continuar expropiacions: C. 

Danubi (de Trav. De Les 

Corts a C. Cardenal Reig)

4/2011 x
S'ha valorat amb l'AVV no iniciar cap expropiació fins no fer una anàlisis  urbanístic 

del Sector.

9.3.3 4 10.3

Continuar expropiacions: 

Trav. De Les Corts - Av. St 

Ramon.

4/2011 X

S'ha acordat amb l'AVV no iniciar aquesta expropiació per la desproporció del seu 

cost i es mirarà d'ampliar al màxim possible, la vorera en el projecte dels entorns de 

l'estació de la L-9

14.2 4 11

Garantir informació als 

afectats dels plans 

urbanístics

1/2011

Informació a les comissions de treball i a les comissions consultives.Es continua 

treballant en el marc de les corresponents comissions de seguiment i comissions de 

treball.

6.1.1 4 12
Portal del Coneixement. 

Campus Diagonal Sud
1/2011

Senyalització per a vianants: modificacions derivades de la marxa de Movistar.   

Signatura conveni Bederrida: aparcament provisional comunitat universitària. Anàlisi 

mobilitat i neteja (sistemes i distribució contenidors).

6.1.2 4 13
Portal del Coneixement. 

Campus Diagonal Nord
1/2011

Senyalització per a vianants: implantació al Campus Nord.   Signatura conveni 

Bederrida: aparcament provisional comunitat universitària. Can Rigal: habilitació 

provisional del solar com aparcament públic (fins nov. 2010). 

6.1.3 4 14
Seguiment obres Campus 

Diagonal
1/2011

Programació rehabilitació porta illa Solé i Sabarís. Seguiment obres Baldiri Reixac, 

Pascual i Vila. Definició morfologia Pau Gargallo i Alfambra d'acord amb els 

requeriments universitats.

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

Les Corts

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

8.1.1 4 15

Urbanització i millora c/ 

Novell (entre Vallespir i 

Guitard)

4/2009 Finalitzat 1r semestre 2009

8.1.2 4 16

Urbanització i millora c/ 

Caballero (entre Guitard i 

Nicaragua)

4/2010 Projecte executiu redactat.Pendent d'inici la licitació per executar les obres

8.1.3 4 17

Urbanització i millora c/ 

Evarist Arnús (entre 

Vallespir i Guitard)

4/2009 Finalitzat 1r semestre 2009

8.1.5 4 18

Urbanització i millora c/ 

Taquígraf Martí (de Joan 

Güell a Galileu)

4/2009 Obres en execució

8.1.6 4 19

Urbanització i millora 

Travessera de les Corts 

(d'Av. Sarrià a Numància)

1/2011

8.1.7 i 8.1.4 4 20

Urbanització i millora c/ 

Taquígraf Garriga (d'Av. 

Sarrià a 

Numància).Urbanització i 

millora c/ Berguedà (entre 

Trav. Les Corts a Taquígraf 

Garriga)

4/2009 Obres en execució. C. Berguedà executat

8.1.8 4 21
Urbanització i millora c/ 

Anglesola (a Dr. Ibáñez)
1/2011

Projecte aprovat.En coordinació l'inici de les obres d'urbanització amb la construcció 

dels equipaments

8.1.9 4 22

Urbanització i millora Av 

Madrid (entre Gran Via 

Carles III i Numància)

1/2011
Iniciats els treballs de coordinació amb Sants i BIMSA per començar la licitació de la 

redacció del projecte.

8.1.10 4 23

Reordenació c/ Prat d'en 

Rull (entre Travessera i 

Taquígraf Garriga)

4/2008 Finalitzat 1r semestre 2009

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

La Maternitat i Sant Ramon

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

8.1.11 4 24

Urbanització i millora Ptge. 

Regent Mendieta (d'Av. 

Madrid a Regent Mendieta)

1/2009 Obres en execució

8.1.12 4 25

Urbanització i millora c/ 

Comte Güell (de Trav. Les 

Corts a Av. De Madrid)

2/2009 Finalitzat 1r semestre 2009

8.1.13 4 26

Urbanització i millora c/ 

Emèrita Augusta (d'Av. De 

Madrid a Felipe de Paz)

2/2009 Finalitzat 1r semestre 2009

8.1.14 4 27

Urbanització i millora Ptge. 

Jaume Roig (d'Av. De 

Madrid a Felipe de Paz)

4/2009 Obres en execució

8.1.15 4 28

Urbanització i millora c/ 

Salvador Cardenal (de 

Maternitat a Sabino de 

Arana)

3/2009 Obres en execució

8.1.16 4 29
Urbanització i millora c/ 

Menéndez Pelayo 
4/2010 Pendent inici execució obres de millora de la urbanització provisional

8.1.17 4 30
Urbanització i millora c/ 

Martí i Franques
4/2010 Execució d'obres

8.1.18 4 31

Estudi de  confortabilitat i ús 

dels elements per a la 

millora al c/ Pintor Pahissa

4/2011 Estudi redactat.En fase d'execució de les millores

Pedralbes

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

8.1.19 4 32

Urbanització i millora c/ Jordi 

Girona (de Gran Capità a 

Tinent Coronel Valenzuela)

4/2009 Obres en execució

8.1.20 4 33

Urbanització i millora Ptge. 

Ametllers (d'Ametllers a Av. 

Pearson)

4/2009 Obres pendent d'inici aquest estiu

8.1.21 4 34

Urbanització i millora zona 

Gran Capità (d'Av. 

D'Esplugues a Cavallers)

2/2011 En fase de redacció de projecte

8.1.22 4 35
Connexió c/ Font del Lleó-

Caterrera de les Aigües
4/2010 En estudi en coordinació amb el Consorci del Parc de Collserola

Pla d'Equipaments
Desenvolupar el pla d'equipaments

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

2.1 4 36 Actualitzar i aprovar PED 4/2010
Finalitzada la fase d'anàlisi  i coneixement. S'ha conclòs la 3a fase.Pendent 

presentació a la Comissió de Seguiment amb les propostes de futurs equipaments.

2.22 4 37
Edició mapa-guia 

d'equipaments i serveis
4/2009 S'està treballant en disseny de la guia d'equipaments del districte

codi

mesura

codi

mesura

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

2.2 4 38

Impulsar construcció 

residència i centre de dia 

GG c/ Benavent

1/2011 En fase de redacció de projecte executiu

2.3 4 39

Impulsar construcció llar-

residència malalts mentals 

c/ Equador

4/2010 Finalitzat el 2n semestre 2008

2.4 4 40

Impulsar construcció 

Centre salut mental i 

trasllat CAP Montnegre a 

c/ Equador

4/2010 Finalitzat el 2n semestre 2009

2.5 4 41
Nova biblioteca de districte 

c/ Comtes de Bell-lloc
1/2011

Fet el programa funcional.En fase de redacció de projecte en coordinació BIMSA i el 

Consorci de Biblioteques

2.6 4 42
Nova ludoteca infantil c/ 

Guitard
4/2009 Projecte executiu redactat. Pendent inici d'obres, en tràmit de licitació.

2.7 4 43

Obtenir i cedir sòl a la 

Generalitat per IES Europa-

Anglesola

4/2010 En tràmit fase de gestió urbanística

2.8 4 44

Trasllat i ampliació escola 

bressol Xiroi a Europa-

Anglesola

4/2010 En fase de redacció de projecte i Pla especial

2.9 4 45

Impulsar trasllat i millora 

Escola educació especial 

Esclat a c/ Guitard

3/2009
Obres finalitzades. Previst trasllat aquest estiu i en funcionament el Setembre d'aquest 

any 2009

2.10 4 46
Impulsar trasllat Escola 

Paideia
4/2009 Es continua treballant en la búsqueda d'un solar.

2.11 4 47
Recuperar Casa Hurtado 

com equipament
1/2011

S'està treballant amb un Acord amb la comunitat de propietaris per tal d'evitar un pleit 

pel què fa a una part de la propietat i concretar possibles usos.

2.12 4 48
Recuperar edifici Telefònica 

C. Bordeus com equipament
1/2011 X

De les reunions amb Telefònica i Patrimoni s'ha conclòs que la impossibilitat d'espai a 

recuperar de Telefònica no és el suficient avui per avui per poder generar una espai 

d'equipaments

2.13 4 49
Nou edifici administratiu per 

ampliar Seu Dte.
4/2011 Projecte executiu redactat. Obres pendent de licitació

2.15 4 50
Restauració i millora del 

Monestir de Pedralbes
1/2011 Executant obres de rehabilitació de l'arxiu i Torre  de Sant Rafael

2.16 4 51

Seguiment del futur projecte 

Barça enriqueixi la xarxa 

d'equipaments

4/2009 S'ha començat a treballar amb el grup de treball de la Comissió 

2.17 4 52

Impulsar una nova escola 

bressol a La Maternitat i San 

Ramon

4/2009

En el document inicial de revisió del Pla d'Equipaments (previst presentar-ho a la 

comissió properament) es concreta una proposta d'una nova escola Bressol al barri 

de la Maternitat i Sant Ramon

2.18 4 53

Estudiar la possible 

reubicació  CAP La 

Maternitat

1/2011

Signat un nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat amb data 

8.10.2008, en el qual apareix el compromís de reserva d'espai per a poder donar 

resposta a les previsions de necessitats futures amb nou CAP a les Corts (ABS 4c) 

per a substituir l'actual

2.19 4 54
Estudiar la possibilitat d'una 

pista d'skate al districte
1/2011 S'ha començat a treballar en el document de criteris per a la redacció del projecte.
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

2.20 4 55

Treballar per aconseguir la 

cessió a la ciutat de la 

Caserna del Bruc

1/2011

2.21 4 56
Nova ubicació Casal de 

Joves
1/2011 Finalitzat 2n semestre 2008

6.2 4 57

Acord amb les Universitats 

pel futur ús dels veïns i 

veïnes, de les instal·lacions 

esportives universitàries

4/2011 S'està treballant a la Comissió Universitats.

nou 2n 

semestre '08

Escola Bressol Municipal 

dintre Ceip Barcelona
4/2011 Planejament en tràmit i redacció de projecte

nou 2n 

semestre '08

Llar residència persones 

amb discapacitat al c. 

Anglesola

4/2011 S'ha començat a treballar en el document de criteris amb BIMSA i Acció Social

Pla de millores dels equipaments

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

9.1.1 4 58
Reforma i millora del pavelló 

de l'Illa
1/2011 Efectuant estudi de viabilitat tècnica

9.1.2 4 59
Remodelació Arístides 

Maillol
4/2010

Finalitzada la 1a fase amb la instal·lació de la gespa artificial.En marxa la 2a fase de 

remodelació dels vestuaris existents, previsió execució d'obra estiu 2009

9.1.3 4 60

Millora acústica i 

manteniment al CC Les 

Corts

1/2011

9.1.4 4 61
Finalitzar rehabilitació i 

recuperació CC Can Deu
4/2008 Finalitzat 1r semestre 2008

9.1.6 4 62
Millores dels Casals de la 

Gent Gran
1/2011 S'està portant a terme un estudi de les necessitats

9.1.7 4 63

Revisió dels espais 

esportius escolars per 

facilitar si s'escau la seva 

obertura als esports d'equip

4/2010
Es van executar el 2008 les reformes en el Ceip Les Corts. S'estan estudiant la resta 

de centres.

nou  1r 

semestre 

2008

Trasllat i nova ubicació CSS 

Zona Oest per aplicació del 

nou model de Serveis 

Socials

4/2009 Obres en execució

nou  1r 

semestre 

2008

Trasllat i nova ubicació CSS 

Zona Est per aplicació del 

nou model de Serveis 

Socials

4/2009 Obres en execució

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

Règim interior

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

13 4 66

Treballar per desenvolupar 

l'Estatut del Conseller de 

Dte.

4/2008
Finalitzat 2n semestre 2008. Aprovat per Acord del Consell Plenari del 

30/05/2008. Entra en funcionament 1 de gener del 2009

14.7 4 67

Presentar document de 

Seguiment de l'estat 

d'execució del PAD

4/2008 Presentat informe 1r i 2n semestre 2008 i 1r semestre 2009

Atenció a la ciutadania

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

14.1 4 68
Millorar atenció ciutadana 

potenciant mitjans telemàtics
2/2010

Cal destacar que en projecte s'ha incorporar la possibilitat d'incrementar el número de 

quioscos a 3. 

codi

mesura

codi

mesura
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 ACCIÓ SOCIAL  I CIUTADANIA

5 Acció Social i Ciutadania

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

1.9 5 1

Creació de noves places de 

residència i centre de dia , i 

apartaments tutelats per a 

gent gran i habitatge 

dotacionals per  a persones 

amb discapacitat

1/2011

Planificada la llar residència per persones amb discapacitat al c. Anglesola. L'estudi 

del Pla d'Equipaments que es presentarà properament, planteja la necessitat d'una 

nova residència per a gent gran.

1.12 5 2

Programa de seguiment de 

persones que viuen soles en 

situació precària

1/2011
Iniciat l'anàlisi tècnica per incorporar-ho com una línia específica en el Pla d'Acció 

Social del districte

3 5 3

Impulsar el pla comunitari 

juntament "Bons veïns, millor 

barri"

1/2011
Finalitzada la fase de diagnosi. S'està treballant en diferents línies d'actuació que 

seran informades en el corresponent Consell Sectorial

1.31 5 4
Promoure el voluntariat 

social a tots els àmbits
1/2011 Aquesta línia queda incorporada dins la número 3 del PAD/ 5.3 de l'informe del PAD

Infància

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

1.2. 5 5

Participació entitats en la 

millora dels serveis d'infància 

i projecte de nova ludoteca 

1/2011
S'ha treballat amb les diferents entitats el projecte de la Ludoteca, que està pendent 

d'inici d'obres

codi

mesura

codi

mesura
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 ACCIÓ SOCIAL  I CIUTADANIA

Gent gran

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

1.7 5 6

Foment de l'activitat cultural 

per a la gent gran  i de la 

tasca aules d'extensió 

universitària

1/2011
En fase de disseny de les activitats a implementar pel proper trimestre centrant-nos en 

l'optimització en l'activitat d'inauguració de les aules.

1.8 5 7
Treball en xarxa dels CGG a 

través del Consell
1/2011

S'han realitzat 3 activitats conjuntes: Mostra d'Entitats, Jornades de Gent Gran ,Visita 

a la  Fira d'Abril consolidant-se com a activitats referencials del treball en xarxa dels 3 

Casals

1.32 5 8
Activitats intergeneracionals 

(infants i gent gran)
1/2011

Es realitza l'activitat de gent gran i contes amb un gran èxit i editant un llibre amb els 

contes realitzats.Es troba en estudi un nou projecte d'apadrinament d'avis

1.25 5 9

Act. que integrin a la gent 

gran en grups potenciant 

actituds saludables 

1/2011 Realitzem caminada a la Maternitat conjuntament amb l'àmbit de Salut

Persones amb discapacitat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

1.13 5 10

Programa de sensibilització i 

coneixement dels diferents 

col·lectius amb discapacitats

1/2011

A maig del 2009 s'ha fet una convocatòria del Consell Sectorial de Persones amb 

discapacitat (25/02/2009) d'on han sortit quatre subcomissions de treball. S'ha fet una 

primera convocatòria de les 4 subcomissions; dues el 23/3/2009 i dues el 30/3/2009. 

Segueixen activades les subcomissions de treball per tractar els següents temes: 

Actes pel dia internacional de les persones amb discapacitat; seguiment del PAD i Pla 

d'equipaments; Formació; Elaboració de document de suport a les tres EEE pel tema 

de l'escola inclusiva. 

1.14 5 11

Programa d'adaptació de 

barreres (espai públic i 

equipaments)

4/2010 Redactant estudi tècnic. S'està planificant l'execució del Pla de Millores

1.15 5 12 Itineraris de semàfors sonors 1/2011 S'està treballant amb el Sector de Mobilitat el disseny del projecte

1.16 5 13

Eliminació de barreres de 

comunicació principalment 

disminució auditiva en 

serveis públics

1/2011
Incorporació d'aquesta tecnologia en el projecte d'ampliació de la Seu. S'està 

treballant en la seva implantació en altres equipaments.

1.17 5 14

Pla de reserves de places 

d'aparcament al voltant 

d'equipaments públics

4/2008
Finalitzat 2n semestre 2008. Presentada mesura de govern i aprovada en Ple del 

dte. de les Corts. 

codi

mesura

codi

mesura
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 ACCIÓ SOCIAL  I CIUTADANIA

1.24 5 15

Suport a les entitats que 

treballen amb persones amb 

discapacitats que incidint en 

temes de salut

1/2011

Assistència al Consell Extraordinari de Salut ( 2 de març)./ Reunió realitzada amb la 

tècnica de salut per treballar una altra línia de sensibilització. Es proposa treballar amb 

el documental fet per la Federació Plataforma " El Factor Sensible"

1.29 5 16

Afavorir la integració laboral 

de sectors de salut mental i 

persones amb discapacitat 

intel·lectual

1/2011

S'ha treballat amb l'Equip d'Assessorament Laboral de l' Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat, un seguit de casos per el seu assessorament en la inserció a la 

empresa ordinària. Suport al Centre d'Higiene Mental en el CET (quiosc c/ Europa)

12.4 5 17
Consolidar Plataforma de 

Persones amb Discapacitat
1/2011

Suport al projecte de llar-residència gestionada per la Federació Plataforma. S'ha 

consolidat la cessió de les parcel·les d'horts urbans a les entitats de Persones amb 

discapacitat

Salut pública

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

1.23 5 18

Xerrades per difondre la 

relació esport-salut i especial 

atenció esport femení

4/2010

*Recolzament a les activitats organitzades pel Club Volei Barcelona pel foment de 

l'esport femení. Xerrada  al CEIP Barcelona a càrrec del periodista esportiu Xavi 

Torras.Treball conjunt amb el consell de dones i el consell de salut.

1.26 5 19

Programes de prevenció i 

promoció de la salut als 

infants i gent gran 

prioritàriament

4/2010 Es continua treballant amb els programes ja consolidats  i en les escoles

1.27 5 20 Jornades sobre Salut 1/2011

Caminar és fer Salut.  Jornada (matinal)  per a Gent Gran. Co-organitzada pel Districte 

(Consell de Salut) i els Centres d'Atenció Primària (3). També van col·laborar-hi els 

Casals de la Gent Gran i el Grup Mou-te. Van participar 77 persones.

1.28 5 21

Suport a entitats de salut i/o 

discapacitats  oferint espais 

de trobada i atenció als 

afectats i als seus familiars

1/2011 És manté el suport a les demandes que realitzen les entitats

1.33 5 22
Potenciar programes de 

salut comunitària
1/2011 Es continua treballant en el marc del programa general de les Jornades de Salut

Drets civils

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

1.30 5 23

Impulsar el treball en xarxa 

de les entitats del sector des 

del Consell de Drets Civils i 

Cooperació

1/2011
Es continua treballant en el marc del Consell i donant suport als projectes d eles 

entitats.

codi

mesura

codi

mesura
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6 Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Prevenció i Seguretat
Convivència i ciutadania

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

11.1 6 1
Espais lúdics i treball per a la 

convivència del dte.
1/2011

Es continua treballant en el marc de la taula de convivència per detectar els espais de 

major conflictivitat i adreçar a aquestes les activitats de sensibilització

11.2 6 2

Continuar programes 

d'intervenció educatives i en 

benefici comunitat

1/2011 Execució de la mesura substitutòria amb Serveis Tècnics del Districte. 

Activitat d'execució del Pla d'Actuació (PAE) de "Civisme als espais públics" en servei 

caps de setmana nit.

Es continua amb el Pla d'actuació centrant-lo fonamentalment als espais on es reuneixen 

grups de joves que causen molèsties al veïnat o fent activitats contraries a les Ordenances, 

principalment a la de Convivència als espais públics.Baixada de l'activitat degut principalment 

a la desaparició definitiva de la discoteca Up & Down i al tancament per sanció de la discoteca 

Pachá.

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

11.4 6 4

Desenvolupar funcions de policia 

comunitària i de proximitat de la 

GU

1/2011

Desenvolupament de l'activitat del l'Equip de Policia Comunitària de la UT de Les 

Corts.Gestió de queixes del programa IRIS, potenciant les reunions amb veïns, 

associacions i entitats per l'anàlisi i la resolució de problemàtiques concretes.

11.5 6 5

Continuar convocatòries del 

Consell de Seguretat i Prevenció i 

la Meses de coordinació policial

1/2011

codi

mesura

codi

mesura

1/2001

Actuacions de la GU pel control i 

vigilància del civisme a l'espai públic  

els caps de setmana

36

Seguretat

11.3
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Mobilitat i Accessibilitat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 1n Semestre 2009

supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos

10.3.1 6 6

Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 

estudi viabilitat nou aparcament 

en l'àmbit d'Europa-Anglesola

3/2008 x
L'estudi conclou desfavorablement la viabilitat d'aquest aparcament , estudi que serà 

presentat en la propera comissió de Mobilitat

10.3.2 6 7

Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 

estudi viabilitat nou aparcament 

en l'àmbit Colònia Castells

3/2008 x
L'estudi conclou desfavorablement la viabilitat d'aquest aparcament , estudi que serà 

presentat en la propera comissió de Mobilitat

10.3.3 6 8

Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 

estudi viabilitat nou aparcament  

Pl. Can Rosés

3/2008 x
L'estudi conclou desfavorablement la viabilitat d'aquest aparcament , estudi que serà 

presentat en la propera comissió de Mobilitat

Nou 1r 

semestre 2009

Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 

Aparcament al c. Marquès de 

Mulhacén

1/2011
S'ha encarregat a BSM la construcció i gestió d'un nou aparcament en el c. Marquès 

de Mulhacén. Plantejament en tràmit

10.6 6 9

Ampliar Àrea Verda del dte. 

(Zona Universitària, Les Corts 

Sud, Mejía Lequerica i Sant 

Ramon)

4/2009

S'han executat tots els àmbits d'ampliació d'Àrea Verda aprovats, resta pendent 

únicament un petit tram dels c. Trias i Giró i d'Alfambra , pendent de l'estudi final de la 

seva viabilitat

10.7 6 10

Ordenar i incrementar espais 

d'estacionament (especialment 

vehicles dues rodes)

1/2011

Estudi i implantació de nous espais, especialment quan es tracta de la urbanització de 

nous carrers.Noves propostes en funció de les necessitats observades i quan es 

produeixen demandes concretes.

10.8 6 11

Disminució de l'accidentalitat i 

millorar la fluïdesa viària 

instal·lant més semàfors 

1/2011

Instal·lació de nous semàfors, especialment per a la protecció de vianants en passos 

de vianants: Gran Via Carles III - Conxita Supervia, Gran Via Carles III, 61.Anàlisis de 

l'accidentalitat i estudi de les demandes de noves semaforitzacions. Pendents 

instal·lació semàfors a :Av. Sarrià/Agustina Saragossa; Riera Blanca/Regent Mendieta; 

Caravel·la la Niña/La Pinta; Entença/Breda; Passatge Til·lers/Dolcet; Semàfor Trav. 

De les Corts/Benavent

10.9 6 12
Millorar mobilitat entorns Camp 

Nou
1/2011

S'han executat mesures de millora provinents de l'estudi disponible. Queda incorporat 

en el Pla de mobilitat del districte

10.10 6 13
Continuar amb el Programa 

d'Educació Viària
1/2011

Execució dels calendaris establerts de visites a escoles.Compliment dels programes 

de Educació Viaria i realització de les activitats relacionades (Parc Infantil de Trànsit, 

Activitat amb El Corte Inglés en aquesta matèria).

10.11 6 14
Impulsar obres d'accessibilitat 

L3 parada Les Corts
4/2009 Finalitzat 2n semestre 2008. Obres en execució

10.12 6 15
Nous punts Bicing i ampliació 

d'aparcaments de bicis del dte.
2/2009 Finalitzat 2n semestre 2008.

codi

mesura
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10.13 6 16
Estudiar possible implementació 

Zona 30
1/2011

Estudis de viabilitat de noves zones i anàlisis de les demandes de veïns i 

entitatsPosada en marxa de la Zona 30 a Pedralbes (zona Bosch i Gimpera). Previsió 

d'instal·lació al barri de Sant Ramón.(Inici obres abans de l'estiu 2009)

10.14 6 17

Impulsar fórmules per allargar 

tram i unió de les dues xarxes de 

tramvia

4/2010
S'han iniciat reunions tècniques amb urbanisme i mobilitat per analitzar la seva 

viabilitat en el marc del nou projecte de transformació de l'Av. Diagonal

10.15 6 18

Estudis de mobilitats i Pla de 

millora del transport públic per a 

tots els barris, en especial voltats 

centres educatius

4/2010 Previst presentar el Pla amb les seves conclusions a la propera Comissió de Mobilitat

10.16 6 19

Demanar estudi de la carència 

de pas dels vianants als 

semàfors de l'Av Diagonal

4/2010 Finalitzat 2n semestre 2008. Conclusions incorporades en el Pla de Mobilitat

10.17 6 20

Impulsar accessibilitat parades de 

bus amb plataformes de formigó , 

i allà on sigui possible senyalitzar 

la parada

4/2010

10.18 6 21

Demanar estudi de nou 

recorregut Nit Bus per la 

Travessera de les Corts

4/2010 Línia incorporada en el marc del Pla de Mobilitat

10.20 6 22

Elaborar mapa d'impacte de 

l'Ordenança de Circulació 15 

setembre 2007

4/2010

10.21 6 23
Mapa-Guia d'aparcaments públics 

i privats, de residents i de rotació
4/2010

L'estudi i recull de dades s'han fet en el marc del Pla de Mobilitat. Es començarà el 

disseny del mapa-guia

10.22 6 24

Promoure l'allargament de la L3  i 

dels FGC fins Hospital Sant Joan 

de Déu

1/2011
S'ha donat trasllat de l'acord del Plenari del districte a l'autoritat competent per a la 

seva ubicació

10.4 6 25

Impulsar nova estació de metro 

L5, intercanviador de tram de 

Sant Ramon

2/2010

10.5 6 26
Impulsar nova L9 metro, al seu 

pas per Les Corts
1/2011

10.23 6 27

Estudi de viabilitat de 

cobriment Ronda de Dalt, per 

aparcament  pels autocars 

escolars per millorar mobilitat 

zona

1/2011 Finalitzat 1r semestre 2009. Estudi de viabilitat i projecte executiu redactat
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Destacar de l’informe de l’estat d’execució del PAD les Corts 2008-2011, 1r 

semestre 2009, les 27 mesures finalitzades,  151 estan en marxa, 7 estan en risc 

i 6 pendents d’inici. 

 

 

 

13 mesures que s’han donat per finalitzades durant aquest 1r semestre 2009: 

1. Diagnosi de situació i necessitats del teixit associatiu 
2. Crear la Comissió de Municipis Limítrofs (municipis i districtes) 
3. Bombetes de baix consum a l'enllumenat de Nadal 
4. Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil 
5. Estudi per implantar recollida pneumàtica 
6. Revisar recollida selectiva al Casc antic 
7. Revisar i ampliar, si s'escau,  freqüència buidatge de papereres 
8. Urbanització i millora c/ Novell (entre Vallespir i Guitard) 
9. Urbanització i millora c/ Evarist Arnús (entre Vallespir i Guitard) 
10. Reordenació c/ Prat d'en Rull (entre Travessera i Taquígraf Garriga) 

14%

79%

3%
4%

Estat execució PAD les Corts 2008-2011 
1r semestre 2009

FET MARXA PENDENT RISC

CONCLUSIÓ 
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11. Urbanització i millora c/ Comte Güell (de Trav. Les Corts a Av. De Madrid) 
12. Urbanització i millora c/ Emèrita Augusta (d'Av. De Madrid a Felipe de Paz) 
13. Estudi de viabilitat de cobriment Ronda de Dalt, per aparcament  pels autocars escolars 

per millorar mobilitat zona 

 

1 Línia nova durant el 1r semestre 2009: 

1. Nou aparcament al c. Marquès de Mulhacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




