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A continuació, presentem l’informe de l’Estat d’Execució del Pla d’Actuació del districte (PAD) de 

Les Corts 2008-2011. 

 

Aquesta anàlisi de les línies i mesures, aprovades pel Consell Plenari del districte el passat mes 

de desembre de 2007, correspon a la valoració tant quantitativa com qualitativa de tot l’any 2008, 

és a dir tant el primer com el segon semestre d’aquest any. 

 

S’han incorporat noves mesures no previstes al PAD, però al llarg d’aquest semestre s’han 

aprovat com són: 

 Nou espai de joves al barri de la Maternitat-Sant Ramon 

 Escola bressol Municipal dintre del Ceip Barcelona 

 Llar residència per a persones amb discapacitat al C. Anglesola 

 

El resultat del document de l’anàlisi del PAD Les Corts, 1r i 2n semestre 2008,es  presenta amb 

un total de  6 Línies i 190 mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. INTRODUCCIÓ 
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9%

68%

23%

2. MEDI AMBIENT

FET

MARXA

PENDENT

De l’àrea de Benestar Social i Cohesió 

Territorial estan en marxa 28 mesures, 2 

estan pendents i 0 de finalitzades 

 
 

De l’àrea de Medi Ambient estan en marxa 15 

mesures, 5 estan pendents i 2 de finalitzades 

 

2. VALORACIÓ QUANTITATIVA DE L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DEL PAD 1r i 2n SEMESTRE 2008 

 
0%

93%

7%

1. BENESTAR I COHESIÓ 
TERRITORIAL

FET

MARXA

PENDENT
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0%

75%

25%

3. HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

FET

MARXA

PENDENT

10%

71%

19%

4. HABITATGE, URBANISME I RÈGIM 
INTERIOR

FET

MARXA

PENDENT

De l’àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica 

estan en marxa 12 mesures, 4 estan 

pendents i 0 de finalitzades 

 

De l’àrea d’Habitatge i Urbanisme i Règim 

Interior estan en marxa  51 mesures, 14 

estan pendents i 7 de finalitzades 

 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

4%

83%

13%

5. ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

FET

MARXA

PENDENT

11%

82%

7%

6. SEGURETAT I PREVENCIÓ

FET

MARXA

PENDENT

De l’àrea d’Acció Social i Ciutadania estan 

en marxa  19 mesures, 3 estan pendents i 

1 de finalitzada 

 

De l’àrea de Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat estan en marxa  22 mesures,  2 

estan pendents i  3 de finalitzades 
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3. VALORACIÓ QUALITATIVA DE L’ESTAT 

D’EXECUCIÓ DEL PAD 1r i 2n SEMESTRE 2008 



  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 Marxa Pendent Risc

observacions 2n Semestre 2008

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

S'ha treballat el projecte "Bons Veïns Millor Barri" en quatre escoles públiques del districte. Està en 

marxa la coordinació  per a un treball conjunt del  Consell Escolar del districte amb el  Consell de 

Cooperació. 

1.19 1 2
Difondre oferta activitats socials del Dte. 

als centres educatius
2/2009

Finalitzats els treball interns a nivell tècnic i s'han començat les reunions amb CEIPS per tal de 

concretar propostes

1.20 1 3 Fer Catàleg de tots els centres del Dte. 1/2011 Es troba en la fase inicial dels treball interns a nivell tècnic

1.21 1 4
Estudi tècnic per millorar  la seguretat a 

les sortida-entrada a les escoles
2/2010

Ha finalitzat la 1a fase, amb les inspeccions de totes les escoles i està en procés d'elaboració 

l'estudi tècnic de la millora de la seguretat en les sortides-entarades a les escoles.

1.22 1 5
Grup de treball en el Consell Escolar pel 

seguiment de l'absentisme escolar
1/2011

Constitució de les Comissions Socials als IES del districte. Presentació Pla d'Absentisme a les 

Corts gener/juny 2009

2.14 1 6
Obertura de patis escolars fora d'horari 

lectiu
1/2011

Finalitzat la redacció de projecte i s'han portat a terme sessions de treball amb les entitats per 

coordinar activitats. Està en marxa l'edició guia d'activitats i recursos curs 2008/2009. Obertura pati 

d'escola prevista el proper 13/12/08

10.19 1 7
Concretar al Consell Escolar els nous 

camins escolars a implantar
1/2011 Pendent de revisió  i reunió amb els centres per a la implantació de nous Camins Escolars

Dones 

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet Marxa Pendent Risc

observacions 2n Semestre 2008

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

1.10 1 8
Reforçar el PIAD amb nou programa de 

difusió
4/2009

Inclusió del PIAD a la web Districte i del Centre Cultural. Està en marxa l'estudi  del projecte per fer 

difusió del PIAD

1.11 1 9
Difusió sobre l'eradicació de la violència 

de gènere
4/2010

S'han realitzat les convocatòries del Circuït contra els maltractaments i s'està treballant amb les 

convocatòries del mateix cara el 2009

1.34 1 10
Incloure perspectiva de gènere a les 

polítiques del districte
1/2011 S'ha començat el treball intern previ a nivell tècnic de disseny del projecte

1.35 1 11
Potenciar programes de formació en 

TIC
1/2011

S'ha finalitzat el curs "Dones i Internet a les Corts" i s'està avaluant les dinàmiques del 2008 i 

programant de noves pel 2009

codi
mesura

codi
mesura



  BENESTAR  I COHESIÓ TERRITORIAL 

Joventut

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet Marxa Pendent Risc

observacions 2n Semestre 2008

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

1.1 1 12 Crear Punt d'Informació Juvenil 2/2010
Definida la ubicació del Casal de Joves i s'està elaborant el plec de condicions,amb l'objectiu de 

poder avançar la seva implantació en el segon semestre 2009

1.3 1 13 Treball en xarxa de les entitats joves 1/2011
Realitzades varies reunions amb les entitats del Casal de Joves i estan en marxa les reunions pel 

carnaval amb les entitats.

1.4 1 14
Signar Acord de col·laboració entre les 

entitats de la Plataforma
2/2009

Estan en marxa les reunions amb la Plataforma per a treballar en un esborrany d'Acord en 

coordinació amb el CJB

1.5 1 15

Difusió, coneixement i desenvolupament 

dels projectes i activitats de les entitats 

juvenils i entitats del lleure

4/2008
Signat acord amb l'IES Ausiàs March.S'està informant als  IES del nou servei de Joventut i que la 

Direcció central de Joventut assumirà aquest servei per tota Barcelona.

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
Nou espai per a joves al Barri de la 

Maternitat-Sant Ramon
4/2009

Amb la implantació del Nou Model de Serves Socials bàsics de Barcelona, que implica el trasllat del 

Centre de Serveis Socials  al nou local de Trav. De Les Corts 122, ha permès programar ubicació 

en el local de Trav. De Les Corts,94. Un nou espai per a Joves a com a extensió del Casal de 

Joves.

Cultura

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet

Marxa
Pendent Risc

observacions 2n Semestre 2008

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

12.3 1 17
Consolidar la Comissió de Lectura 

Pública
1/2011

S'ha donat suport a una obra de teatre ( Mirall trencat), invitacions a les escoles i en procés de 

gravar un CD  per donar-los als centres de Secundària de les Corts

14.6 1 18
Difondre el patrimoni històric i cultural 

del districte
1/2011 Fet el tractament documental i les activitats pedagògiques.En marxa les publicacions

15 1 19
Recuperar la memòria històrica donant 

compliment a la llei
1/2011

Continua en tràmit el procés de retirada al Monument Primo de Rivera de l'Av. Josep Tarradelles (el 

desmuntatge està adjudicat i només resta pendent l'inici dels treballs de l'informe final de la 

Comissió d'Escultures que ha sol·licitat com a darrer tràmit, previ a l'enderroc, la redacció d'una 

ressenya històrica, que ja està encarregada).

codi
mesura

codi
mesura



  BENESTAR  I COHESIÓ TERRITORIAL 

 Participació ciutadana

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet

Marxa
Pendent Risc

observacions 2n Semestre 2008

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

12.1 1 20 Enfortir els consells sectorials 1/2011 S'està realitzant una diagnosi dels òrgans de participació del districte amb l'objectiu potenciar-los.

12.2 1 21
Potenciar els òrgans de participació del 

districte, impulsant un treball en xarxa
4/2010

S'està treballant amb un treball en xarxa entre les entitats amb el fi d'enfortir els diferents 

mecanismes de participació del districte

12.5 1 22
Diagnosi de situació i necessitats del 

teixit associatiu
2/2009

S'ha realitzat l'estudi-diagnosi del teixit associatiu del districte i estan elaborant les conclusions i 

queda pendent l'execució de les mateixes.

12.7 1 23 Impulsar els Consells de Barri 2/2009
S'està treballant a nivell tècnic i col·laborant  amb el Sector de Serveis General en el marc de les 

revisions recollides en la Mesura de Govern

12.8 1 24
Crear la Comissió de Municipis Limítrofs 

(municipis i districtes)
1/2011

Es continua treballant en coordinació amb els Municipal limítrofs projectes d'interès comú com els 

carrils bici d'Esplugues i altres

12.9 1 25

Aprovar reglament de funcionament 

dels Consells sectorials i comissions de 

treball

4/2010
Es continua treballant a nivell tècnic amb una proposta de Reglament tipus  (una vegada analitzats 

diferents models existents a nivell de ciutat i d'altres districtes).

12.10 1 26

Millorar sistema de convocatòria a les 

sessions participatives del districte 

(web)

4/2009 S'està treballant amb el disseny de nous formats de convocatòria .

14.4 1 27
Donar a conèixer les entitats i els seus 

serveis a través dels mitjans municipals
1/2010

Difusió de 60 entitats i associacions en mitjans de difusió Municipals durant l'any 2008. Recerca de 

noves entitats

14.5 1 28 Difusió de les activitats de les entitats 1/2010
Estudi d'una pàgina  Web Districte "Les Corts CC" per intentar treballar conjuntament.  S'està 

treballant en un Pla de difusió per poder-ho presentar en el primer semestre 2009

Cooperació internacional

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet

Marxa
Pendent Risc

observacions 2n Semestre 2008

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

12.6 1 29
Consolidar el Consell de Solidaritat i 

Cooperació
1/2011

Es crea el Consell a l'anterior semestre i es convoca el Consell i la Comissió. Es realitza l'activitat i 

s'avalua  molt positivament.

codi
mesura

codi
mesura



MEDI AMBIENT

2 Medi ambient

Verd i biodiversitat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n Semestre 2008

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
4/2009

S'està treballant en la definició final del projecte conjuntament amb 

Parcs i Jardins

9.2.1 2 2 Disseny participatiu del futur Can Rigal 4/2010
S'ha començat les primeres reunions amb BIMSA per a encarregar-li 

la redacció del projecte

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

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

9.2.4 2 5
Millora zona verda entorn Monestir de 

Pedralbes
4/2009

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

9.2.6 2 7
Recuperar espai públic dels Campus 

Universitaris
4/2009

Reunions amb U.B. I U.P.C. Concreció espais i s'estan redactant els 

projectes de millora dels c. Baldiri i Reixac i C. Pascual i Vila

9.2.7 2 8 Millora entorn antic Monument als Caiguts 4/2009 Concreció actuacions, en fase de redacció de projecte d'obres.

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
Concretada la ubicació, està en fase de redacció de projecte per 

Parcs i Jardins

Manteniment i Neteja
Neteja i recollida

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n Semestre 08

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

S'han concretat 23 actuacions integrals en el districte que 

incorporen:renovació enllumenat,soterrament de línies elèctriques, 

renovació del clavegueram, millores d'accessibilitat, arbrat, voreres i 

calçada, pavimentació i millores en parcs. 

Recursos i reciclatge
Consum i estalvi 

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n Semestre 08

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'han distribuït  estalviadors a la Mostra Entitats '08 i està en 

funcionament l'estudi mesures reducció consum en equipaments 

municipals

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

Nadal
1/2011 S'està redactant l'informe per part d'enllumenat.

codi

mesura

codi

mesura

codi

mesura



MEDI AMBIENT

Residus

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n Semestre 08

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

10.1.4 2 14 Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil 4/2009
S'està executant una anàlisi de les ubicacions en el marc de la Nova 

contracte de Neteja

10.2.1 2 15 Estudi per implantar recollida pneumàtica 1/2011

10.2.2 2 16 Revisar recollida selectiva al Casc antic 4/2008
Fet plànol localització. Calendari recollida i en marxa Redacció 

proposta

10.2.3 2 17
Posar punts de recollida selectiva d'objectes 

petits als CC, biblioteques, etc
4/2009

S'ha arribat un acord amb el Punt Verd i s'està treballant la informació 

pels centres.

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

buidatge de papereres
4/2008 Estudi Sector Neteja

Sensibilització i Agenda 21

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n Semestre 08

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

10.1.1 2 19
Difusió del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat (Ag 21)
4/2010

10.1.2 2 20 Desplegar el programa d'Oficina Verda 1/2011
Aprovat el Pla interdepartamental de medi ambient  de districte 2009-

2011 per l'equip de gerència

10.1.3 2 21 Impulsar l'Ag 21 Escolar 4/2009 Previst mantenir  reunió amb direccions dels CEIPs

10.1.5 2 22
Treballar amb les entitats el desenvolupament 

sostenible de la Festa Major
1/2011 2 activitats sostenibles amb 2 caps de barri de Festa Major

codi

mesura

codi

mesura



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 2n Semestre 2008

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

Comerç i Mercats municipals
Comerç i consum

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n Semestre 2008

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

4.1 3 2
Consolidar l'eix comercial 

Sants-Les Corts
1/2011

Realitzada la presentació de l'organigrama eix i en marxa el  Pla de treball de les 

comissions

4.2 3 3
Suport a les activitats de les 

associacions de comerciants
1/2011

Portada a terme l'acció comercial directe Entitat i estan en marxa algunes accions 

comercials entitats 

4.3 3 4

Vetllar per  un impacte 

comercial positiu  del futur 

projecte Barça

1/2011
Es treballarà en el marc de la Comissió de Seguiment del Projecte del Barça on queda 

garantida la presència de membres representants de les associacions de comerciants

4.4 3 5

Potenciar l'associacionisme 

comercial i el petit comerç de 

barri (Casc Antic)

1/2011
Realitzat l'estudi de l'activitat econòmica del casc antic i  s'estableixen contactes amb 

comerços per tal d'incentivar l'associacionisme

4.5 3 6
Fer Plànol Comercial i 

Turístic del Dte. 
2/2010

Establert el contacte amb l'Empresa i s'està treballant amb la definició complerta del 

projecte.

4.6 3 7

Impulsar la Campanya de 

Normalització Lingüística de 

Comerços

1/2011 Realitzat el contacte amb els comerços i es treballa amb la captació de nous socis.

4.7 3 8

Reforçar i promoure 

iniciatives innovadores dels 

centres comercials

1/2011
Aportació d'una nova activitat a la Festa Major del dte. i està en marxa el Quiosc 

atenció ciutadà on line i l'estudi noves propostes campanya nadal

4.8 3 9
Integració del comerç 

regentat per immigrants
1/2011

4.9 3 10
Impulsar el nou eix comercial 

Europa-Anglesola
1/2011

4.15 3 11
Recull fonts bàsiques d'ajut 

al comerç (guia)
1/2011 Iniciada la recerca i recull d'ajuts al petit comerç

codi

mesura

codi

mesura



HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4.10 3 12

Millora de lla neteja, 

enllumenat, a recollida 

d'escombreries als eixos 

comercials

1/2011 Canalitzades les demanades puntuals

4.11 3 13
Millorar i ampliar les zones 

de càrrega-descàrrega
1/2011 En marxa la revisió i estudi del projecte

4.12 3 14
Promoure el comerç just i 

sostenible
1/2011

4.13 3 15
Revisar Pla d'Usos per evitar 

concentració sectorial
4/2009

S'ha efectuat una anàlisi de la situació actual i s'ha elaborat  una proposta d'adequació i 

modificació del Pla d'Usos existent que serà presentada en la propera Comissió de 

treball d'Urbanisme del mes de desembre.

Mercats

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n Semestre 2008

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

4.14 3 16
Potenciar el mercat de Les 

Corts i les seves activitats
1/2011 Implicació en la F.Major del districte i es treballa amb nous projectes conjunts

codi

mesura



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 2n semestre 2008

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

1. En fase de redacció del projecte i tràmit de llicència de l'edifici de reallotjament.2. 

Aprovat definitivament el projecte d'urbanització de tot l'àmbit, prevista l'execució de la 

1a fase 2009-2010. 3.En fase de redacció el projecte de la nova Escola 

Bressol i s'ha concretat els equipaments a situar a l'àmbit del c. Anglesola (nou centre 

Serveis Socials i llar residència disminuïts). 4. S'han enderrocat les finques que han 

quedat buides

8.4.2 4 2

Política Construcció 

habitatge de protecció i 

reallotjament . 

Desenvolupament PERI 

COLÒNIA CASTELLS

1/2011

1.En construcció l'edifici de reallotjament.2. Aprovat definitivament el Pla especial de 

l'àmbit d'Entença-Montnegre. 3. En fase de redacció de projectes dels edificis de la 2a 

fase

8.4.3 4 3

Política Construcció 

habitatge de protecció i 

reallotjament . 

Desenvolupament PERI 

BACARDÍ

1/2011

1. Construcció edifici habitatge de reallotjament executat i ocupat. 2.En tràmit de 

redacció el projecte d'urbanització . 3. Iniciat el procediment d'expropiació de la darrera 

fase (zona verda) del Peri.

14.3 4 4
Creació de Oficina 

Habitatge 
2/2009 Prevista l'apertura de l'Oficina al C. Numància 101, el proper 7 de gener de 2009

8.4.1 4 1

Política Construcció 

habitatge de protecció i 

reallotjament . 

Desenvolupament PERI 

EUROPA- ANGLESOLA

1/2011

codi

mesura



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 2n semestre 2008

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

8.2.1 4 5 Arranjament Pl. Can Rosés 4/2009 Adjudicada la redacció del  projecte

8.2.2 4 6
Arranjament Pl. Dr. Ignasi 

Barraquer
1/2009

8.2.3 4 7
Arranjament Zona Entença-

Av. De Sarrià
4/2009 En marxa l'estudi de 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

Coordinació amb l'Eixample, el desmuntatge està adjudicat i estava pendent de passar 

a la comissió d'escultures  i es recullen les últimes ressenyes històriques per així 

procedir al seu enderroc.

8.5 4 9
Actualitzar Mapa Fibra 

Òptica
4/2009 En marxa informe xarxa existent

9.3.2 4 10.1
Continuar expropiacions: 

PERI Bacardí
4/2011

1. S'han expropiat i enderrocat totes les finques corresponents a làmbit d'equipaments  

de la futura Residència i Centre de dia per a la gent gran. 2. S'han expropiat i 

enderrocat totes les finques corresponents a l'àmbit del 18 i està construït i ocupat 

l'edifici d'habitatges de reallotjament. 3. Les finques del c. Benavent 36bis, 38 i 40 ja  

s'han expropiat i enderrocat. 4. Estan en tràmit  d'expropiació  les finques del c. 

Benavent 28-34, 34 i 36 corresponents a la zona verda (última fase d'execució del Peri)

9.3.1 4 10.2

Continuar expropiacions: C. 

Danubi (de Trav. De Les 

Corts a C. Cardenal Reig)

4/2011

9.3.3 4 10.3

Continuar expropiacions: 

Trav. De Les Corts - Av. St 

Ramon.

4/2011

14.2 4 11

Garantir informació als 

afectats dels plans 

urbanístics

1/2011
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

Executada la senyalització (6.08) i signat el conveni (7.08) i s'està treballant en: 

seguretat, mobilitat i obres.

6.1.2 4 13
Portal del Coneixement. 

Campus Diagonal Nord
1/2011

Signat el conveni (7.08). Està en execució la senyalització i s'està treballant en: 

seguretat, mobilitat i obres.

6.1.3 4 14

Campus Portal de 

coneixement:Millora i 

obertura dels pavellons Güell 

i resta d'elements Gaudí

1/2011 S'està treballant amb els veïns i veïnes. 

codi

mesura



HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR

Les Corts

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n semestre 2008

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

8.1.1 4 15

Urbanització i millora c/ 

Novell (entre Vallespir i 

Guitard)

4/2009 Obres en execució

8.1.2 4 16

Urbanització i millora c/ 

Caballero (entre Guitard i 

Nicaragua)

4/2010 Projecte executiu redactat, pendent inici procediment de licitació  per iniciar obres 2009

8.1.3 4 17

Urbanització i millora c/ 

Evarist Arnús (entre Vallespir 

i Guitard)

4/2009 Obres en execució

8.1.5 4 18

Urbanització i millora c/ 

Taquígraf Martí (de Joan 

Güell a Galileu)

4/2010 Redactat el projecte executiu

8.1.6 4 19

Urbanització i millora 

Travessera de les Corts 

(d'Av. Sarrà 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
C. Taquígraf Garriga: Obres adjudicades. Inici Desembre  C. Berguedà: Executant la 

urbanització i millora del carrer.

8.1.8 4 21
Urbanització i millora c/ 

Anglesola (a Dr. Ibáñez)
4/2010 Aprovat el projecte, pendent iniciar tràmit adjudicació

8.1.9 4 22

Urbanització i millora Av 

Madrid (entre Gran Via 

Carles III i Numància)

1/2011

8.1.10 4 23

Reordenació c/ Prat d'en Rull 

(entre Travessera i Taquígraf 

Garriga)

4/2008 Obres en execució

codi

mesura



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 2n semestre 2008

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)

1/2011 Redactat projecte

8.1.12 4 25

Urbanització i millora c/ 

Comte Güell (de Trav. Les 

Corts a Av. De Madrid)

4/2009 Obres en execució

8.1.13 4 26

Urbanització i millora c/ 

Emèrita Augusta (d'Av. De 

Madrid a Felipe de Paz)

3/2009 Obres en execució

8.1.14 4 27

Urbanització i millora Ptge. 

Jaume Roig (d'Av. De 

Madrid a Felipe de Paz)

1/2011 Projecte redactat

8.1.15 4 28

Urbanització i millora c/ 

Salvador Cardenal (de 

Maternitat a Sabino de 

Arana)

4/2009 Obres en execució

8.1.16 4 29
Urbanització i millora c/ 

Menéndez Pelayo 
4/2010

8.1.17 4 30
Urbanització i millora c/ Martí 

i Franques
4/2010

Realitzat el Projecte executiu i en marxa l'adjudicació d'obres. Previst inici de les obres 

el gener de 2009 

8.1.18 4 31

Estudi de  confortabilitat i ús 

dels elements per a la millora 

al c/ Pintor Pahissa

4/2009 En marxa l'estudi

Pedralbes

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n semestre 2008

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 adjudicades pendent d'inici

8.1.20 4 33

Urbanització i millora Ptge. 

Ametllers (d'Ametllers a Av. 

Pearson)

1/2011

8.1.21 4 34

Urbanització i millora zona 

Gran Capità (d'Av. 

D'Esplugues a Cavallers)

4/2010

8.1.22 4 35
Connexió c/ Font del Lleó-

Caterrera de les Aigües
4/2010

Pla d'Equipaments
Desenvolupar el pla d'equipaments

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n semestre 2008

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

2.1 4 36 Actualitzar i aprovar PED 4/2010

Es continua treballant en la Comissió de Seguiment i el grup de treball: Validat el 

document de coneixement 1a fase i inici revisió dels documents d'anàlisi i escenaris de 

futur (2a i 3a fase)

2.22 4 37
Edició mapa-guia 

d'equipaments i serveis
1/2009 Elaborant la guia de serveis i equipaments del districte.

codi

mesura

codi

mesura

codi

mesura



HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR

2.2 4 38

Impulsar construcció 

residència i centre de dia GG 

c/ Benavent

1/2011
CONVENI GENERALITAT 1-Assistència Comissió Seguiment equipaments de 

l'Ajuntament. 2-Informació al Ple del districte . En tràmit planejament i llicència

2.3 4 39

Impulsar construcció llar-

residència malalts mentals 

c/ Equador

4/2010
CONVENI GENERALITAT 1-Assistència Comissió Seguiment equipaments de 

l'Ajuntament. 2-Informació al Ple del districte. Obres en execució

2.4 4 40

Impulsar construcció 

Centre salut mental i 

trasllat CAP Montnegre a 

c/ Equador

4/2010
CONVENI GENERALITAT 1-Assistència Comissió Seguiment equipaments de 

l'Ajuntament. 2-Informació al Ple del districte. Obres en execució 

2.5 4 41
Nova biblioteca de districte 

c/ Comtes de Bell-lloc
2011 Fet el programa funcional i en marxa el programa de viabilitat

2.6 4 42
Nova ludoteca infantil c/ 

Guitard
4/2010 Redacció projecte. S'ha reperiodificat la inversió i s'ha traslladat 2009/2010

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

4/2009 En fase de redacció de projecte i pla especial

2.9 4 45

Impulsar trasllat i millora 

Escola educació especial 

Esclat a c/ Guitard

4/2008
Les obres, pràcticament, han finalitzat i s'està treballant en una solució provisional per 

a garantir l'accés.

2.10 4 46
Impulsar trasllat Escola 

Paideia
4/2009

Concretat l'emplaçament, i s'està treballant conjuntament amb l'Escola, Urbanisme i la 

l'UB en el projecte i el document de planejament

2.11 4 47
Recuperar Casa Hurtado 

com equipament
1/2011

2.12 4 48
Recuperar edifici Telefònica 

C. Bordeus com equipament
1/2011 Es continua treballant entre Patrimoni i Telefònica

2.13 4 49
Nou edifici administratiu per 

ampliar Seu Dte.
4/2010

Aprovat definitivament  el planejament, s'ha adjudicat l'arquitecte redactor i s'està 

treballant en la redacció del projecte executiu

2.15 4 50
Restauració i millora del 

Monestir de Pedralbes
4/2009 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
Es treballarà en el marc de la Comissió de seguiment del Projecte del Barça i de la 

Comissió del Pla d'Equipaments del Dte.

2.17 4 52

Impulsar una nova escola 

bressol a La Maternitat i San 

Ramon

4/2009
Es treballarà en el marc de la Comissió de seguiment del Projecte del Barça i de la 

Comissió del Pla d'Equipaments del Dte.

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 en data 

8/10/2008, en el qual apareix el compromís de reserva d'espai per poder donar 

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

per a substituir a l'actual

2.19 4 54
Estudiar la possibilitat d'una 

pista d'skate al districte
1/2011

Concretada la ubicació entre Albert Bastardes-General Batet-Josep Sunyol i Av. 

Manuel Azaña. I està en estudi el projecte

2.20 4 55

Treballar per aconseguir la 

cessió a la ciutat de la 

Caserna del Bruc

1/2011

S'està portant a terme negociacions des dels serveis centrals. Aprovada i notificada al 

Ministeri de Defensa una moció en data 17/10/1007 per la qual, s'insta la devolució a la 

ciutat del quartel



HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR

2.21 4 56
Nova ubicació Casal de 

Joves
1/2011 Concretada la ubicació a Can Rosés

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
Escola Bressol Municipal 

dintre Ceip Barcelona
4/2011 Fase de treball tècnica per a redacció del projecte

nou

Llar residència persones 

amb discapacitat al c. 

Anglesola

4/2011 Fase de treball tècnica per a redacció del projecte

Pla de millores dels equipaments

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n semestre 2008

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

9.1.1 4 58
Reforma i millora del pavelló 

de l'Illa
4/2010 En marxa l'estudi

9.1.2 4 59
Gespa artificial al camp 

Arístides Maillol
4/2008 Obres en execució

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 Finalitzada mesura 1r semestre 2008

9.1.6 4 62
Millores dels Casals de la 

Gent Gran
1/2011 En marxa l'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

4/2009
Finalitzat el  projecte de millora pista esportiva CEIP les Corts. I en revisió d'altres 

pistes esportives de centres escolars

nou

Trasllat i nova ubicació CSS 

Zona Oest per aplicació del 

nou model de Serveis 

Socials

4/2009 Compra local Trav. de les Corts, 122 i en fase de redacció de projecte 

nou

Trasllat i nova ubicació CSS 

Zona Est per aplicació del 

nou model de Serveis 

Socials

4/2009 Lloguer local Can Bruixa 11 i en fase de Redacció de projecte 

codi

mesura



HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR

Règim interior

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n semestre 2008

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

13 4 66

Treballar per 

desenvolupar l'Estatut del 

Conseller de Dte.

4/2008
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

desembre 2008 Presentant informe 2n semestre 2008

Atenció a la ciutadania

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n semestre 2008

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

14.1 4 68
Millorar atenció ciutadana 

potenciant mitjans telemàtics
2/2009

L'últim trimestre del 2008 s'està acabant de perfilar per millores les prestacions del 

quiosc (caixer) de tràmits on line. I com experiència pionera instal·lar-ho en el Centre 

Comercial de l'Illa, en el primer trimestre del 2009.

codi

mesura

codi

mesura



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 2n Semestre 2008

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
Aprovació d'una nova llar residència per a persones amb discapacitat en l'àmbit 

d'equipaments d'Europa-Anglesola. En fase inicial de  concreció del programa funcional

1.12 5 2

Programa de seguiment de 

persones que viuen soles en 

situació precària

1/2011

3 5 3

Impulsar el pla comunitari 

juntament "Bons veïns, millor 

barri"

1/2011
Contractat  Tècnic comunitari-Finalitzada la diagnosis i en marxa activitats a les escoles 

i a l'espai públic.

1.31 5 4
Promoure el voluntariat 

social a tots els àmbits
1/2011

Infància

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions  2n Semestre 2008

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 Definit el  projecte educatiu de la nova ludoteca  amb plataforma infantil. 

codi

mesura

codi

mesura



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Gent gran

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions  2n Semestre 2008

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 marxa Nou projecte Programa Universitària per a la Gent Gran (Universitat Ramon 

Llull)

1.8 5 7
Treball en xarxa dels CGG a 

través del Consell
1/2011

Realitzades reunions amb les entitats de gent gran  i estan en marxa les activitats 

campanya de Nadal  i s'està redactant el butlletí de la Gent Gran

1.32 5 8
Activitats intergeneracionals 

(infants i gent gran)
1/2011

En marxa els projectes de continuïtat (festes intergeneracionals) . Programa Arxiu de 

l'experiència 

1.25 5 9

Act. que integrin a la gent 

gran en grups potenciant 

actituds saludables 

1/2011 Disseny nous projectes any 2009

Persones amb discapacitat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions  2n Semestre 2008

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 novembre de 2008, s'han executat totes les accions previstes amb: 2 reunions del 

Consell Sectorial. Organització activitats de sensibilització Dia Internacional Persones 

amb Discap. A les Corts (03/12/08) i reunions (per temes) amb el conjunt d'entitats del 

sector. Presentació documental

1.14 5 11

Programa d'adaptació de 

barreres (espai públic i 

equipaments)

4/2010 En marxa la redacció de l'estudi

1.15 5 12 Itineraris de semàfors sonors 1/2011 S'està treballant en el marc del pla de millora de semàfors sonors ciutat de BCN. 

1.16 5 13

Eliminació de barreres de 

comunicació principalment 

disminució auditiva en 

serveis públics

4/2009 En fase estudi tècnic

1.17 5 14

Pla de reserves de places 

d'aparcament al voltant 

d'equipaments públics

4/2008 Presentada mesura de govern i aprovada en Plenari. Mesura finalitzada

1.24 5 15

Suport a les entitats que 

treballen amb persones amb 

discapacitats que incidint en 

temes de salut

1/2011
Finalitzat el projecte any 2008 amb la conferència (16/10/08) de les entitats Fatiga 

Crònica i Fibromialgia.

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 en 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

Finalitzat el programa previst any 08, amb la sessió formativa/informativa a 

desenvolupar en el mes de desembre (03/12/08), amb la Jornada de Formació en Salut 

Mental: Detecció, suport i Utilització de la Xarxa de Salut mental, destinada a tècnics i 

funcionaris de l'Ajunt. Districte de les Corts. Acord per la cessió d'espai (un hort urbà i 4 

plataformes adaptades), a Pedralbes. Acord/conveni de col·laboració entre Districte i 

Federació per la gestió de casos de mida compensatòria en benefici a la comunitat. 

codi

mesura

codi

mesura



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Salut pública

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions  2n Semestre 2008

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 En marxa la preparació d'accions informatives i/o formatives 2009

1.26 5 19

Programes de prevenció i 

promoció de la salut als 

infants i gent gran 

prioritàriament

4/2010
Fet:Infància: Ampliació per a l'escola concertada d'una sessió  DENTS NETES, SÍ! I en 

marxa la preparació 2009

1.27 5 20 Jornades sobre Salut 1/2011
Feta la col·laboració ACE activitat prevenció Alzheimer i en marxa Disseny nous 

projectes Gent Gran 2009

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
S'ha portat a terme activitat de  Fatiga Crònica i Fibromiàlgia i s'estan treballant altres 

activitats

1.33 5 22
Potenciar programes de salut 

comunitària
1/2011

                     Consell Salut presentació Salut i Escola i en marxa la preparació acciona 

2009

Drets civils

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions  2n Semestre 2008

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
S'ha dissenyat i executat la Festa "Les Corts Coopera". Valoració molt positiva. I s'està 

treballant un nou centre d'interès amb les 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 2n Semestre 2008

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

11.1 6 1
Espais lúdics i treball per a la 

convivència del dte.
1/2011 Activitatconvivència espai públic( Parc Infantes), setmana mobilitat. 

11.2 6 2
Continuar programes d'intervenció 

educatives i en benefici comunitat
1/2011 S'ha treballat amb la ludoteca municipal

11.3 6 3

Actuacions de la GU pel control i 

vigilància del civisme a l'espai 

públic  els caps de setmana

1/2001
S'han realitzat Intervencions Ordenança Civisme i  en previsió intervencions cap de 

setmana nit.

Seguretat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n Semestre 2008

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
Mantingudes reunions entitats i associacions i en marxa la calendarització de noves 

sessions de treball-reunions.

11.5 6 5

Continuar convocatòries del 

Consell de Seguretat i Prevenció i 

la Meses de coordinació policial

1/2011
S'han portat a terme dues meses de coordinació policial i convocat un Consell de 

Seguretat i Prevenció

codi

mesura

codi

mesura
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Mobilitat i Accessibilitat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions 2n Semestre 2008

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 En fase d'estudi

10.3.2 6 7

Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 

estudi viabilitat nou aparcament 

en l'àmbit Colònia Castells

3/2008 En fase d'estudi

10.3.3 6 8

Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 

estudi viabilitat nou aparcament  

Pl. Can Rosés

3/2008 En fase d'estudi

10.6 6 9

Ampliar Àrea Verda del dte (Zona 

Universitària, Les Corts Sud, 

Mejía Lequerica i Sant Ramon)

4/2009 Acord amb l'àmbit exacte i en marxa el pintat dels carrers

10.7 6 10

Ordenar i incrementar espais 

d'estacionament (especialment 

vehicles dues rodes)

1/2011 Propostes estacionaments motos

10.8 6 11

Disminució de l'accidentalitat i 

millorar la fluïdesa viària 

instal·lant més semàfors 

1/2011
Feta la proposta ubicació nous semàfors i en marxa  els estudis d'accidentalitat i 

flüidesa

10.9 6 12
Millorar mobilitat entorns Camp 

Nou
1/2011 S'està treballant en el marc de l'estudi d'elaboració del Pla de Mobilitat del districte.

10.10 6 13
Continuar amb el Programa 

d'Educació Viària
1/2011 Alumnes que reben classes de Educació Vial i en programació visites escoles

10.11 6 14
Impulsar obres d'accessibilitat 

L3 parada Les Corts
4/2009 Iniciades les obres en execució

10.12 6 15
Nous punts Bicing i ampliació 

d'aparcaments de bicis del dte.
1/2011

Ha finalitzat la implantació de amb un total de 29 parades de Bicing. Finalitzada 

la implantació dels aparcaments bici programats.

10.13 6 16
Estudiar possible implementació 

Zona 30
1/2011 S'està treballant la proposta de noves zones

10.14 6 17

Impulsar fórmules per allargar 

tram i unió de les dues xarxes de 

tramvia

4/2010

codi

mesura



PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT

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
S'han iniciat els treballs, finalitzada la Diagnosi tècnica i es va presentar a l'última 

Comissió de Mobilitat. S'inicien els treballats d'anàlisi i  conclusions

10.16 6 19

Demanar estudi de la carència 

de pas dels vianants als 

semàfors de l'Av Diagonal

4/2008
S'ha fet l'estudi que queda incorporat en el Pla de Mobilitat  del Dte. que s'està 

elaborant

10.17 6 20

Impulsar accessibilitat parades de 

bus amb plataformes de formigó , 

i allà on sigui possible senyalitzar 

la parada

4/2010 En marxa l'estudi actual

10.18 6 21

Demanar estudi de nou recorregut 

Nit Bus per la Travessera de les 

Corts

4/2008 Línia incorporada en el marc del Pla de Mobilitat del transport públic (línia 6.18)

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 En fase de redacció

10.22 6 24

Promoure l'allargament de la L3  i 

dels FGC fins Hospital Sant Joan 

de Déu

1/2011
S'ha presentat a la Comissió de Mobilitat el proejcte de la Generalitat d'allargament de 

la L3 i dels FGC fins a Sant Joan de Déu.

10.4 6 25

Impulsar nova estació de metro 

L5, intercanviador de tram de 

Sant Ramon

2/2010 Obres en execució

10.5 6 26
Impulsar nova L9 metro, al seu 

pas per Les Corts
1/2011 Fet l'infome del traçat i es fa seguiment del projecte i de les obres en execució 

10.23 6 27

Estudi de viabilitat de cobriment 

Ronda de Dalt, per aparcament  

pels autocars escolars per millorar 

mobilitat zona

3/2009 Estudi en fase de redacció
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De l’estat d’execució del Pla d’Actuació del Districte de Les Corts, durant el 1r any 2008 
destaquem que un total 13 mesures estan finalitzades, 147 estan en marxa i tan sols 30 
estan pendents d’inici. 
 
 

 
 
 
 

Durant el 2n semestre 2008 s’han incorporat noves mesures dintre del PAD del districte, 

ja que s’ha aprovat la creació d’un nou espai jove al barri de la Maternitat-Sant Ramon, 

una Escola Bressol dintre del Ceip Barcelona  i una llar-residència per a persones amb 

discapacitat al  c. Anglesola. 

 

 

Les 11  mesures finalitzades durant aquest segon semestre, complint amb el calendari 

establert per a la seva execució, són: 

 

 Trasllat i millora de l'hort urbà Torre Melina 

 Treballar per desenvolupar l'Estatut del Conseller de Dte. 

 Presentar informe 2n semestre 2008 

 Nova ubicació Casal de Joves 

 Impulsar construcció llar-residència malalts mentals c/ Equador 

 Impulsar construcció Centre salut mental i trasllat CAP Montnegre a c/ Equador 

 Creació de Oficina Habitatge  

7%

77%

16%

ESTAT EXECUCIÓ PAD LES CORTS        
1r i 2n Semestre 2008

FET

MARXA

PENDENT

4. CONCLUSIONS 

28 
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 Pla de reserves de places d'aparcament al voltant d'equipaments públics 

 Impulsar obres d'accessibilitat L3 parada Les Corts 

 Nous punts Bicing  i ampliació d'aparcaments de bicis del dte. 

 Demanar estudi de la carència de pas dels vianants als semàfors de l'Av Diagonal 
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