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PRESENTACIÓ 

El Consell Plenari del Districte de Les Corts en sessió de desembre de 2007 va Informar favorablement del Programa d’Actuació del 
Districte (PAD) pel mandat 2008-2011 estructurat en quatre Objectius Estratègics. 
  
JUSTICIA I IGUALTAT.  Al districte de Les Corts volíem continuar posant a disposició dels seus veïns i veïnes les millors condicions per 
viure i conviure. En aquest sentit ens vàrem comprometre a continuar desenvolupant polítiques de suport a les persones, amb 
especial atenció a aquells grups d'edat amb mes risc, com són la gent gran, els infants i els joves, les dones o les persones amb 
discapacitat.  
La nostra major preocupació ha estat les persones i les seves necessitats, per això hem millorat i incrementat els serveis oferts pel 
Districte. Hem complementat la xarxa d'equipaments del Districte amb la construcció i posada en funcionament en alguns casos de 
16 Equipaments nous.  
  
PROGRES ECONÒMIC i OPORTUNITAT PER A TOTHOM. Des del principi  del mandat la generació d'oportunitats i les estratègies 
orientades al desenvolupament econòmic afavoridores de la creació de llocs de treball de qualitat han estat una prioritat, aquest 
objectiu estratègic ha esdevingut fonamental en l'entorn de crisis econòmica que hem patit. 
En aquest sentit hem treballat per a la consolidació de l'eix comercial de Sants - Les Corts, el foment del comerç urbà de proximitat 
com a motor dels barris i l'enfortiment de l'associacionisme comercial. 
Una altra línia d’acció prioritària ha estat el desenvolupament dels Campus Universitaris. 
  
SOSTENIBILITAT I CONVIVÈNCIA. El districte de les Corts sempre ha estat compromès amb el desenvolupament sostenible i amb la 
millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. 
Hem impulsat nous models energètics i de desenvolupament més eficients i estalviadors. 
Hem continuat treballant per a la millora de la qualitat del teixit urbà amb la urbanització i millora de 142.523m2 de carrers i places 
dels tres barris del Districte, hem continuat incrementant els recursos per garantir el manteniment dels espais públics i les zones 
verdes així com la neteja a partir de l'Acord Cívic i l’eficiència en la recollida selectiva de residus, hem desplegat l'Agenda 21 i hem 
aprofundit en el Pacte pel la Mobilitat. 
Conjuntament amb aquestes línies d’acció hem reforçat les polítiques promotores d'actituds cíviques, mitjançant mecanismes de 
control per prevenir comportaments contraris al be social i col·lectiu. 
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PARTICIPACIÓ i MILLORA DE L’ADMINISTRACIÓ. El darrer objectiu estratègic per aquest mandat ha estat la intensificació dels espais 
i els mecanismes de relació cívica i el foment de la implicació dels ciutadans en els projectes del Districte. 
Hem treballat per posar les noves tecnologies al servei de la ciutadania per potenciar la participació, el diàleg i l'associacionisme, 
millorant l’atenció als ciutadans. 
  
En el present informe fem balanç de l’execució del conjunt de 194 mesures que finalment han conformat el compromís del govern 
del Districte per aquest mandat. 
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ANÀLISI GENERAL DEL PAD LES CORTS 2008-2011 
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Balanç general del PAD

186 mesures 

inicials al PAD 2008

8 mesures noves al 

llarg del mandat

+

=

194 mesures al PAD 

Les Corts any 2011

6 línies temàtiques
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Mesures no previstes inicialment  

al PAD les Corts 2008-2011

Mesura
Impulsar una Escola Bressol 

Municipal dins de l’Escola 

Barcelona

Finalitzat 2n semestre 2010. Incorporada 2n 

semestre 2008.

Impulsar una Llar residència 

persones amb discapacitat al c. 

Anglesola

Finalitzat 1r trimestre 2011. Incorporada 2n 

semestre 2008.

Trasllat i nova ubicació CSS Zona 

Oest per a l’aplicació del nou 

model de Serveis Socials

Finalitzat 2n semestre 2009. Incorporada 1r 

semestre 2008.

Trasllat i nova ubicació CSS Zona 

Est per a l’aplicació del nou model 

de Serveis Socials

Finalitzat 2n semestre 2009. Incorporada 1r 

semestre 2008.

Nou espai per adolescents al barri 

de la Maternitat i Sant Ramon

Finalitzat 1r semestre 2010. Incorporada durant 

el 2n semestre 2008.

Consell d’equipaments de la 

biblioteca Miquel Llongueras que 

inclou la Comissió de Lectura 

Pública

Finalitzat 2n semestre 2010. Incorporada 2n 

semestre 2010.

Centre obert infància i 

adolescència. C. Benavent, 20 

baixos.

Finalitzat 1r trimestre 2011. Incorporada el 2n 

semestre 2010.

Desenvolupar Pla d’Aparcaments: 

Aparcaments al c. Marquès de 

Mulhacén.

Incorporada 1r semestre 2009. Mesura en 

procés de reformulació. El planejament està 

aprovat i el projecta estarà redactat el 2n 

semestre 2010. Però continuarà en marxa 

durant el 2011
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Matèries dels eixos

Benestar i 

Cohesió 

territorial

Medi 

Ambient

Promoció 

Econòmica 

i Comerç

Habitatge, 

Urbanisme 

i Règim 

Interior

Educació/ Dones/ Joventut/ Cultura/ Participació Ciutadana/ 

Cooperació Internacional

Verd i biodiversitat/ Manteniment i Neteja/ Recursos i 

Reciclatge: consum i estalvi, residus, sensibilització i agenda 

21.

Promoció Econòmica i Ocupació/ Comerç i Mercats Municipals

Habitatge i Paisatge urbà/ Urbanisme i Obres/Urbanisme i 

Infraestructures/les Corts/La Maternitat i Sant Ramon/ 

Pedralbes/ Pla de millora dels equipaments/ Regim 

Interior/Atenció Ciutadana

Acció Social i 

Ciutadania

Prevenció, 

Seguretat i 

Mobilitat

Gent Gran/ Voluntariat/ Infància/Persones amb 

discapacitat/Salut Pública/ Drets Civils

Prevenció i Seguretat: convivència i ciutadania, seguretat/ 

Mobilitat i Accessibilitat 

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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Matèries dels eixos

Promoció 

Econòmica 

i Comerç
16

mesures

94%
assolit

Benestar i 

Cohesió 

territorial
31 
mesures

97%
assolit

Medi 

Ambient
22
mesures

100%
assolit

30 executades
1 risc: 1.6 Impulsar nou habitatge de lloguer per a joves.

15 executades
1 risc: 4.9 Impulsar el nou eix comercial Europa-Anglesola

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 
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Règim Interior
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Matèries dels eixos

Acció Social i 

Ciutadania 24
mesures

100%
assolit

Habitatge, 

Urbanisme i 

Règim 

Interior

73
mesures

94%
assolit

Prevenció, 

Seguretat i 

Mobilitat
28

mesures

89%
assolit

70 executades
3 risc: 8.1.22 Connexió c. Font del Lleó-carretera de les 
Aigües; 2.11 Recuperar Casa Hurtado com equipaments; 2.12 
Recuperar edifici Telefònica c. Bordeus. 

25 executades
3 risc: 10.3.1 Desenvolupar pla aparcaments: estudi viabilitat 
nou aparcament en l`àmbit d’Europa-Anglesola; 10.3.2 
estudi de viabilitat nou aparcament en l’àmbit Colònia 
Castells; 10.3.3 estudi viabilitat nou aparcament pl. Can
Rosés

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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96% (186mesures) assolit

* 5% (10 mesures) del 96% (186 mesures) assolit són mesures  

continuistes

194

mesures

4 % (8 mesures) en 

risc / no executat

Balanç general del PAD

Executades

En Risc

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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1. Xarxa d’atenció Social i Salut

Temes claus i rellevants del districte

 2 Centres 

de Serveis 

Socials 

 Programa 

“Àpats en 

companyia”

 Nou CAP

 Centre de Salut                           

Mental

 Llar residència 

Malalts Mentals

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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1. Xarxa d’atenció Social i Salut

 Trasllat i millora dels 2 centres de serveis socials del districte, amb una 
inversió en obres de 963.749 €, l' incorporació de 25 professionals als 
centres (5 més que  abans del nou model de serveis socials) i un mitjana 
de 20 persones ateses al dia.

 Posada en funcionament del nou servei d’Àpats en Companyia, amb la 
prestació de 25 menjars diaris.

 S’ha construït i posat en funcionament el nou equipament sanitari i 
social Montnegre, que inclou el Centre d’Atenció primària i el centre de 
salut mental (trasllat i millora dels existents) i la nova llar residència per a 
persones amb malalties mentals(pendent de la seva posta en marxa). 
Aquest nou equipament s’ha fet possible, en primer lloc per la cessió per 
part de l’Ajuntament del solar que va ser expropiat en l’anterior mandat 
per un valor de més de 4 milions d’euros i la inversió posterior, de la 
construcció per valor de 15.000.000 € per part de la Generalitat.

Temes claus i rellevants del districte

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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Temes claus i rellevants del districte

2. Equipaments per a infants i joves

 Trasllat 

Escola Esclat

2 futures 

Noves Escoles 

Bressol

 Creació d’un 

Punt 

d’Informació 

Juvenil (PIJ)

 Nova 

Ludoteca 

Guitard

Espai per 

Adolescents

 Centre Obert 

Infància i 

Adolescència

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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2. Equipaments per a infants i joves

 Trasllat de l’Escola Esclat per a infants amb paràlisis cerebral a un nou 
equipament que ha representat passar d’una escola de 190m2 a una de 
1.700 m2.
 Inici de les obres del trasllat i ampliació de l’Escola Bressol Xiroi, 
passant de 64 a 81 places.
 Inici de la construcció de la nova Escola Bressol al CEIP Barcelona, amb 
81 noves places més (fent un total de 98 places més al districte de les 
Corts). Aquesta obra suposarà també l’ampliació i reforma de les 
instal·lacions de l’escola. 
 Inauguració i posada en marxa d’una nova Ludoteca al barri de Les 
Corts, la Ludoteca Guitard, per a infants de 0 a 10 anys.
 Es posa en funcionament un  Espai d’Adolescents al barri de La 
Maternitat sant Ramon adreçat a joves de 12 a 16 anys.
 En funcionament el Punt d’Informació Juvenil, dins el Centre Cívic de 
Les Corts.
Obertura d’un centre Obert d’Infància i Adolescència,  construït i 
gestionat per l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament.
Adreçat a infants i adolescents de 0 fins a 16 anys i a famílies.:

- Espai Familiar adreçat  a infants de 0 a 3 anys 
- Centre Obert per a infants i adolescents de 4 a 16 anys

 La posada en funcionament d’alguns d’aquest equipaments, amb els 
respectius contractes de gestió, ha representat la creació de 8 nous llocs 
de treball.

Temes claus i rellevants del districte

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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Temes claus i rellevants del districte

3. Portal del Coneixement

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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3. Portal del Coneixement

• El 22 de juliol del 2008, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) signen  la 
formalització de les cessions dels terrenys del Campus Diagonal destinats 
a espai públic. És el punt de partida de diverses actuacions que han 
permès integrar el campus universitari a la xarxa urbana de la ciutat. 

•L’any 2009 ha estat reconegut com a primer Campus d’Excel·lència 
Internacional, el Barcelona Knowledge Campus (BKC).

•Més de 50.000 m² urbanitzats, entre les intervencions més significatives 
destaquen: el c. Jordi Girona, el c. Martí i Franquès, les millores de 
IME Arístides Maillol o els carrers Alfambra, Pascual i Vila i Baldiri i Reixac.

•Més de 9.000.000 d’euros d’inversió municipal. 

Temes claus i rellevants del districte

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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Temes claus i rellevants del districte

4. Parc Metropolità Can Rigal

 8 Hectàrees

1,9 hectàrees a Barcelona

 Inversió   3.000.000 €

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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4. Parc Metropolità Can Rigal

• A finals del 2010 s’han iniciat les obres d’urbanització del nou parc 
metropolità de Can Rigal,  prop de 8 hectàrees entre Barcelona i 
Hospitalet. 
• El projecte ha estat fruit de la col·laboració entre els Ajuntaments de 
Barcelona i de l’Hospitalet i les Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
•S’ha elaborat, a través d’una comissió de treball amb entitats veïnals i 
grups polítics que han participat en la proposta del disseny i dels usos que 
tindrà el futur Parc.
• La 1a fase en execució aquests moments, correspon a les 1,9 ha de 
Barcelona i té una inversió prevista de 3.000.000 d’euros.

Temes claus i rellevants del districte

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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Temes claus i rellevants del districte

5. El barri de la Maternitat i Sant Ramon

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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5. El barri de la Maternitat i Sant Ramon

• Hem arranjat i urbanitzat 16 carrers del barri, com per exemple: Arizala, 
Felipe de Paz, Comte Güell, Regent Mendieta, Mejía Lequerica, Salvador 
Cardenal o el Camí de Torre Melina.

• Hem millorat 4 zones verdes del barri: Jardins Josep Goday, Josep 
Munté, Jaume Vicens Vives i l’espai de l’antic monument als caiguts.

• Hem construït una nova Àrea d’esbarjo per a gossos a Pintor Ribalta.

• Hem posat en funcionament 1 nou punt verd de barri als Jardins Bacardí

• S’han semaforitzat 4 cruïlles del barri per millora de la seguretat viària.

• Nous aparcaments: 300 places a l’aparcament soterrat de Menéndez y 
Pelayo i espais d’aparcament lliure i provisional en superfície a petició dels 
veïns al Parc de Bederrida, a Menéndez y Pelayo i al carrer Benavent.

• S’ha implantat la Zona 30 al barri i s’ha ampliat l’Àrea Verda per a 
residents d’aquest barri.

Temes claus i rellevants del districte

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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Temes claus i rellevants del districte

6. El barri de les Corts

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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6. El barri de les Corts

• Hem realitzat 32 actuacions de millora de carrers i places, zones verdes, 
equipaments i serveis en el període 2008-2010, com per exemple: 
Taquígraf Garriga, Av. Josep Taradellas, Travessera de les Corts, Europa, la 
PL Ignasi barraquer i Can Roses. 
• S’ha semaforitzat 3 cruïlles del barri per millora de la seguretat viària.
• S’ha desmuntat el Monument de Primo de Rivera que existia a Josep 
Tarradellas.
• Hem posat en funcionament 1 nou punt verd de barri. 
• Hem avançat en el reallotjament dels afectats de la Colònia Castells.
• Estem treballant amb els projectes de la nova Biblioteca de Districte de 
Comtes de Bell·lloc, el futur Espai Jove a Can Rosés, una futura nova Llar 
Residència i centre de serveis socials al c. Anglesola i  la urbanització de 
l’Av. Madrid.
• S’ha implantat la Zona 30 al barri.
• El centre històric de les Corts va ser declarat àrea de rehabilitació 
integral ARI, fet que suposa la concessió d’ajuts per a la rehabilitació dels 
habitatges.
• Posada en funcionament de l’Oficina d’Habitatge al c. Remei, 9.

Temes claus i rellevants del districte

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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Temes claus i rellevants del districte

7. El barri de Pedralbes

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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7. El barri de Pedralbes

• Hem executat 17 grans actuacions d‘urbanització i/o manteniment 
integral de carrers, places i jardins al barri com són per exemple: carrer 
Jordi Girona, Abadessa Olzet, Alfambra, la Pl Mirall de Pedralbes o la Pl
Pedralbes

• S’han posat en funcionament uns nous horts urbans.

• S’ha continuat amb les obres de restauració i millora del Monestir de 
Pedralbes.
•S’ha semaforitzat 1 cruïlla al barri  per millorar la seguretat viària.

• S’ha designat el Palau de Pedralbes com seu de la Unió per la 
Mediterrània. 

• S’ha implantat la Zona 30 al barri i s’ha ampliat l’Àrea Verda per a 
residents d’aquest barri .

• S’ha posat en funcionament l’ampliació i allargament, fins al carrer 
Panamà, del bus de barri 113.

Temes claus i rellevants del districte

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 
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Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç
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Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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Temes claus i rellevants del districte

8. Accessibilitat

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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8. Accessibilitat

• Supressió de barreres a la via pública: campanya de sensibilització, 
itineraris de semàfors sonors i pla de reserves d’aparcament públiques.

• Supressió de barreres a la comunicació: instal·lació d’anells magnètics a 
les principals sales i Auditoris, interpretació en llenguatge de signes, edició 
en format sonor del programa de Festa Major.

• Pla d’Equipaments:
-Trasllat Escola Esclat
-Acord del districte amb la Federació Plataforma d’Entitats de persones 
amb discapacitat de les Corts per a la gestió de la futura Llar-Residència
d’Anglesola.
-Conveni amb la UB per la permuta de terrenys que permetrà la seva 
cessió pel trasllat de l’Escola Paideia.

• Compromís amb les Entitats del sector: consolidació de la Federació 
Plataforma d’Entitats de persones amb discapacitat de les Corts (amb els 
projectes de gestió de la futura Llar-Residència i el pla Comunitari) 

• Promoció d’activitats, per a persones amb discapacitat, esportives, de 
suport laboral i de lleure:
-Teatre accessible per a infants i adults.

Temes claus i rellevants del districte
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Ciutadania
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Temes claus i rellevants del districte

9. Infraestructures del transport

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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9. Infraestructures del transport

Temes claus i rellevants del districte

L9 L3 L5

Actuacions en fase 

d’execució: 

Actuacions  

finalitzades

Actuacions en fase 

d’execució:

Collblanc
Les Corts

Ernest Lluch:  entre 

Collblanc i Pubilla 

Casas 

Camp Nou
Maria Cristina

Obra civil acabada

Obra arquitectura 

(09/2011)

Zona Universitària
Palau Reial Urbanització superfície: 

Obertura trànsit 

(03/2011)

Actuacions 

pendents d’inici:

Actuacions 

pendents d’inici

Campus Nord

Tuneladora 2011

Zona Universitària

(Lligada a obra 

L9)(09/2012)

Manuel Girona

Tuneladora 2011

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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INVERSIÓ EFECTUADA AL DISTRICTE DE LES CORTS (2008-2011)

2008 2009 2010 2011 TOTAL

6.361.810 6.393.007 5.242.740 5.092.323 23.089.880 Seguiment PIM Districte

162.879 1.358.487 3.221.962 4.743.328 Expropiacions

2.367.770 769.200 3.136.970 Fons Estatals (FEIL)

153.514 274.289 427.803 Parcs i Jardins

8.396.749 17.884.062 10.586.738 9.419.254 46.286.803
Aportacions altres operadors 
municipals 

(Patrimoni, Hab-Urb, Finances, Bagursa, Bimsa, Inst. Mpal. Mercats, 

Medi Ambient, Educ. Cult. i Benestar, Acció social i Ciutadania, 

Consorci Educació, Inst. Mpal. Parcs i Jardins)

14.921.438 28.156.840 20.094.929 14.511.577 77.684.784
Total 

inversió

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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Actuacions urbanístiques i de 

manteniment al districte de les Corts  

2008-2011

Barri Pedralbes
26 Actuacions

Barri de les Corts
42 Actuacions

Barri de la Maternitat i 
Sant Ramon
48 Actuacions

Les Corts

Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat

Benestar i Cohesió 

territorial

Medi Ambient

Promoció Econòmica i 

Comerç

Habitatge, Urbanisme i 

Règim Interior

Acció Social i 

Ciutadania
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ANÀLISI DETALLAT DEL PAD LES CORTS 2008-2011 
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1. Continuar desenvolupant POLITIQUES DE SUPORT A LES PERSONES, especialment adreçades a aquells grups d’edats amb 

més risc, com els infants, la gent gran, les dones, les persones amb disminució, etc.; millorar i incrementar els serveis oferts, així com 

els recursos econòmics destinats per afavorir la seva autonomia i participació. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Joventut 

 

1.1 Crearem el Punt d’Informació Juvenil de Districte per tal de donar resposta a les necessitats informatives dels i 

de les adolescents i joves del districte. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 Obres de condicionament al Centre Cívic Les Corts 

per ubicar-hi el Punt d‟Informació per Joves durant 

l‟estiu de 2010. 

 

 Inauguració i posada en funcionament del Punt 

d‟Informació Juvenil el novembre de 2010. 

 

 El PIJ de les Corts, en xarxa amb la resta de PIJs de 

la ciutat,  presta els següents serveis: 

 

o Servei d‟informació directa, 

o Punt d‟internet-wifi 

o Assessorament sobre itineraris acadèmics 

o Espai de recerca de feina  
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5. Acció Social i Ciutadania  Infància 

 
1.2 Treballarem en el marc del Consell Sectorial d’Infància i Joventut amb la participació de les entitats membres, 

per a la millora de la funció educativa dels serveis d’infància i en el projecte de la futura ludoteca. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010  

 

 En la primera fase del projecte de la nova ludoteca, 

s‟incorpora la participació de les entitats infantils i 

juvenils a través de la Plataforma Infantil i Juvenil. 

 

  Projecte i obra de la ludoteca finalitzada al primer 

trimestre del 2010. 

 

 En el Consell d‟Infància i Joventut del febrer de 2010 

s‟exposa el projecte de la ludoteca (en fase de 

definició) i s‟explica la possibilitat de fer aportacions 

per millorar el projecte final. 

 

 Al Consell del mes de maig del 2010 s‟explica el 

funcionament que tindrà la ludoteca amb horaris, 

serveis, equip professional, etc. 

 

 La ludoteca Guitard s‟inaugura i es posa en 

funcionament l‟octubre del 2010 
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5. Acció Social i Ciutadania  
 

Nou 2n  semestre 2010 
 

Centre Obert Infància i Adolescència. 

 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 Equipament construït i gestionat per l‟Àrea d‟Acció 

Social i Ciutadania de l‟Ajuntament, d‟acord amb el 

Pla d‟Equipaments d‟Infància de l‟Ajuntament de 

Barcelona. 

Adreçat a infants i adolescents de 0 fins a 16 anys i a 

famílies.  

 

 Serveis bàsics:  

o Espai Familiar adreçat  a infants de 0 a 3 

anys que ofereix ludoteca en família, 

programa “Benvingut nadó”, xerrades i 

tallers familiars.   

o Centre Obert per a infants i adolescents de 

4 a 16 anys que ofereix seguiment 

individual, suport socio educatiu, activitats 

lúdiques, activitats relacionals familiars i 

de capacitació parental. 

 

 El nou centre disposa d‟uns 500 m2 d‟equipament i 

d‟un equip tècnic de 10 professionals. 

 

 Inauguració i posada en funcionament març 2011 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Joventut 

 

1.3 Impulsar el treball en xarxa de les associacions juvenils utilitzant com a motor les comissions del Consell 

Sectorial d’Infància i Joventut. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 Treball en xarxa amb les entitats de joves  per la 

realització del Carnaval de les Corts. 

 

 Signat acord de col·laboració pel Drac de les Corts, 

amb els 4 grups de Foc del districte (2009) 

 

 Suport a la Mostra Jove del districte, tant a nivell 

infraestructural com econòmic mitjançant 

subvencions. 

 

 Creació d‟una comissió  dins del Consell d‟Infància i 

Joventut per definir amb les entitats juvenils el pla 

d‟usos i els espais del futur Espai Jove del districte, a 

partir de les necessitats de les entitats juvenils. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Joventut 

 

1.4 Treballarem conjuntament amb la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts per al 

desenvolupament coordinat de les polítiques de joventut, en el marc d’un programa global, amb la 

signatura d’un Acord de Col·laboració. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 Signatura d‟un conveni de col·laboració entre la 

Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts i la Direcció 

de Joventut de l‟Ajuntament de Barcelona (2007). 

 

 Acord de col·laboració, de març de 2011, entre la 

Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts i el districte 

de les Corts amb l‟objectiu de donar suport als 

projectes de la plataforma i interlocució entre les 

entitats de joves del districte i per la implantació de 

les polítiques de joventut al districte.  

 

 Suport global a les activitats organitzades per la 

Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Joventut 

 

1.5 Crearem un programa que doni suport al coneixement, difusió i desenvolupament dels 

projectes i activitats de les associacions juvenils i entitats de lleure del districte, 

especialment en els centres educatius, com a instrument de foment de la participació i de 

l’associacionisme juvenil. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 
 

 Edició del fulletó “Associacions d‟educació en el 

temps lliure” des de la regidoria de Joventut (juliol 

2009) 

 

 Punt JIP  a l‟institut Les Corts gestionat des de la 

direcció de Joventut, on s‟informa de les activitats de 

les entitats de joves del districte a tot l‟alumnat del 

Institut. 

 

 Aprovació del Pla de Difusió de les activitats de les 

entitats del districte per donar informació de les 

activitats de les entitats als TAMs del districte i al 

butlletí. 

 

 Mitjançant  El Punt  d‟Informació Juvenil de les 

Corts, difusió de les accions i projectes de les 

associacions juvenils: exposicions, fitxes actualitzades 

de les activitats de les entitats... 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Joventut 

 

1.6 Impulsarem la creació d’habitatge de lloguer per a joves en el marc de futurs planejaments urbanístics quan sigui 

possible. 

 

Estat de la mesura: Risc 

 

 

 Durant aquest mandat finalment no s‟ha pogut plantejar cap possibilitat de Planejament Urbanístic al Districte que 

prevegi una reserva de sòl per a una futura construcció d‟habitatge de lloguer per a joves. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Joventut 

 
Nou 2n Semestre 2008 Nou espai per a adolescents al barri de la Maternitat i Sant Ramon. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r  semestre 2010 
 

 Obres d‟adequació de l‟espai per l‟ ubicació de l‟espai 

d‟adolescents Can Bacardí al llarg del 2010 

 

 Inauguració i posada en funcionament de l‟Espai 

Bacardi el juny de 2010. 

 

 Des de l‟Espai Bacardí s‟ofereixen activats  

formatives i de lleure per a adolescents de 12 a 16 

anys, de dilluns a divendres de 17 a 21 i dissabtes 

matí. Forma part dels serveis del Casal de Joves de 

les Corts 
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5. Acció Social i Ciutadania  Gent Gran 

 
1.7 Continuar amb la tasca de les aules d’extensió universitària i el foment de les activitats 

culturals per a la gent gran. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 

 Manteniment del suport global a les 2 aules d‟Extensió 

Universitària, tant a nivell de suport infraestructural 

(espais als centres cívics Can Deu i Riera Blanca del 

districte) com  a nivell econòmic (a través de 

subvenció a les seves activitats) 

 

 Acord de col·laboració per a la participació dels 

guanyadors del concurs de joves intèrprets en la 

inauguració del curs de les Aules .  

 

 Nou projecte d‟accés a Internet als Casals de Gent 

gran 

 

 Nou projecte de sortides culturals subvencionades als 

Casals de Gent gran i a les entitats de gent gran 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

43 
 

5. Acció Social i Ciutadania  Gent Gran 

 
1.8 Impulsar, a través del Consell de gent gran, el treball en xarxa de tots els casals del districte. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 Treball en xarxa amb les diferents entitats de gent 

gran del districte, participant a les següents 

activitats: 

 

 Mostra d‟entitats, Jornades de Gent Gran, 

competicions de petanca, billar... 

 

 Realització de activitats de calendari festiu , Ball 

de Festa Major... 

 

 Publicació semestral del Butlletí de la Gent Gran 

amb col·laboracions i aportació d‟informació i 

noticies les entitats de gent gran del districte. 

 

 Nous projectes en Xarxa, tallers d‟alfabetització, 

sortides culturals... 

 

 Des de el Consell de Gent Gran, s‟ha participat en 

les Jornades de Barcelona Amiga de la Gent Gran i 

participació activa en el Congres de la Gent Gran 

de Barcelona “ Les Veus de la Gent Gran “. 
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5. Acció Social i Ciutadania 
 

 

1.9 Continuarem amb la política de promoure la creació de places de residències i centres de dia i apartaments 

tutelats per a la gent gran, i de habitatge dotacional per a persones discapacitades, en el marc dels 

planejaments urbanístics que siguin possibles.   

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 En la Modificació del PGM en l‟àmbit del Barça 

aprovada provisionalment per l‟Ajuntament de 

Barcelona en data 30-04-1020 queda recollida la 

reserva de sòl per a una residència per a gent gran. 

 

 L‟Ajuntament ha concretat amb la Federació 

Plataforma d‟entitats de persones amb discapacitat 

de les Corts, la construcció d‟una futura Llar 

residència de persones amb discapacitat al solar 

d‟equipament del C. Anglesola (en aquests moments 

en fase de redacció del projecte). 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Dona 

 
1.10 Reforçar el PIAD tant en la xarxa ciutadana com en la tècnica, amb un nou programa de difusió. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 
 Presentació del PIAD al Consell de dones de les Corts. 

 Incorporació de fulls divulgatius del PIAD, a  les 

convocatòries dels consells de gener 2008, 2009, 2010 i 

2011. 

 S‟ha incorporat informació del PIAD al web del 

districte de les Corts. Any 2008. 

 S‟ha fet tramesa de fulletons del PIAD a les dones de 

les Corts entre 50 i 69 anys, en cada convocatòria del 

Programa de detecció precoç del càncer de mama. 

Anys 2008 i 2010. 

 Circuit les Corts contra el maltractament vers les 

dones. Sessions tècniques trimestrals. Anys 2008, 

2009, 2010 i 2011. 

 Ampliació del PIAD per a la incorporació d‟una nova 

professional a l‟equip. Finalitzat finals 2010. 

 Edició de fulletons divulgatius del  PIAD. Any 2010.  
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1. Benestar i Cohesió Territorial Dona 

 
1.11 Impulsar un projecte de difusió del que significa la violència de gènere, facilitant eines i promovent recursos 

per    evitar-la. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

 S‟han portat a terme activitats commemoratives al 

voltat del 25 de novembre, Dia Internacional contra 

els maltractaments, incidint amb la prevenció. Anys 

2008, 2009 i 2010. 

 

 

 Elaboració, publicació i distribució d‟un nou fulletó de 

prevenció primària amb la finalitat d‟eliminar els 

falsos estereotips referents a la violència de gènere:  

“Quan es parla de la violència de gènere contra les 

dones...ENCARA CREUS QUE...”. Novembre de 

2010.   
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5. Acció Social i Ciutadania  
 
1.12 Creació d’un programa de seguiment a les persones soles que viuen en situació precària. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

 Incorporació d‟aquest objectiu al Pla d‟Acció Social 

Territorial del districte de les Corts (aprovat finals 

2009) 

 

 Presentació del projecte “Vincula´t + 75 anys” elaborat 

entre professionals de Salut, Serveis Socials i Promoció 

Social com instrument de detecció, actuació i 

seguiment de persones grans fràgils (octubre 2010) 

 

 Posada en funcionament al districte de les Corts del 

servei  municipal “Àpats en companyia” que ofereix un 

espai relacional diari per dinar a preu assequible per a 

persones grans que visquin soles (octubre 2010) 
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5. Acció Social i Ciutadania  Persones amb discapacitat 

 

1.13 Elaboració d’un programa de formació per a la sensibilització i coneixement dels diferents 

sectors de persones amb discapacitat. 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

  Derivades  de  les Comissions de treball  aprovades pel Consell Sectorial de 

Persones amb Discapacitat s‟han realitzat diferents activitats de sensibilització per 

donar a conèixer els diferents sectors de les persones amb Discapacitat, com ara : 
o Presentació del documental “El factor sensible”  per l‟acte commemoratiu del Dia 

Internacional de les persones amb Discapacitat.  

o Sessions de sensibilització amb el documental “ El factor Sensible “  a  quatre grup- 

classe de  l‟Escola Súnion.  

o Presentació del “Factor sensible” , un any de feina. 

o Xerrada sobre Educació Inclusiva en el marc de la Commemoració del Dia 

Internacional de Persones amb Discapacitat  

o I Seminari sobre  educació inclusiva” estratègies per la inclusió  de l‟alumnat amb 

autisme  a primària” 

o Xerrada sobre habitatge i persones amb discapacitat, amb l‟objectiu de conèixer les 

necessitats  dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat.  

 Activitats de sensibilització, amb l‟objectiu de promoure la participació del 

col·lectiu de persones amb discapacitat als esdeveniments organitzats pel Districte . 
o Passejada sobre rodes accessible amb Hadbikes, tricicles i tàndems  

o Exposicions “ Segones Versions”  al Centre Cívic Can Deu, i Centre Cívic Les Corts  

o Consolidació del Torneig d‟ Special Hockey  Sala de Les Corts en el Marc de la 

Festa Major.  

o Activitat de dinamització  social i esportiva al Centre Cívic Les Corts. Des del 

Districte de les Corts s‟organitza una activitat de dinamització social i una altra 

esportiva adreçada a les persones adultes amb discapacitat ( majoritàriament  

intel·lectual ).  

o Assessorament i suport a la proposta d‟activitats infantils esportives i de 

sensibilització de Trocathlon organitzat per Decathlon a plaça Concòrdia (març„11) 
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5. Acció Social i Ciutadania Persones amb discapacitat 

 
1.14 Continuarem treballant en l’elaboració i execució d’un programa de revisió i adaptació, si s’escau, de les 

barreres arquitectòniques que encara puguin quedar al districte, tant pel que fa a l’espai públic com als 

equipaments. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 
 En el marc del Pla de Millora d‟accessibilitat en l‟espai públic i en els 

equipaments del Districte, s‟han portat a terme les següents actuacions: 

1.s‟ha executat la millora de la senyalització per invidents de les parades 

de bus de TMB 

2. s‟han omplert els escocells a l‟entorn de les parades de bus de TMB 

amb resines per millorar l‟accessibilitat als autobusos. 

3. s‟han reomplert amb sauló i resines els escocells dels arbres de 

l‟avinguda Diagonal. 

4. s‟han executat les obres d‟adaptació a la normativa d‟accessibilitat de 

les estacions de metro de Les Corts, Maria Cristina i Palau Reial. 

5. s‟han suprimit els edicles de ventilació de la xarxa de metro a la plaça 

de Pius XII i a la Zona Universitària, i s‟han enrasat amb el paviment. 

6. s‟han instal·lat anells magnètics a la Seu del Districte i als centres 

cívics Can Deu, Riera Blanca i Les Corts. 

7. Durant aquest any 2011 s‟executaran obres de millora en 

l‟accessibilitat del Centre Cívic Les Corts amb la instal·lació d‟un 

ascensor. 

 En el marc del Pla de Semàfors s‟ha incorporat la senyalització acústica 

per invidents als principals itineraris. 
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5. Acció Social i Ciutadania  Persones amb discapacitat 

 

1.15 Estudiarem possibles itineraris de semàfors sonors per a les persones cegues o amb baixa visió. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 S‟han realitzat reunions amb l‟Associació 

Discapacitats Visuals de Catalunya b1b2b3, per 

valorar la prioritat dels itineraris sonors . 

 

 S‟ha treballat amb el Sector de Mobilitat  en el marc 

de pla de millora de semàfors sonors a la ciutat de 

Barcelona . 

 

 S‟ha produït el canvi de semàfors sonors que 

incorporen senyal acústica als principals itineraris del 

Districte, inclosos  els propers a l‟Associació 

Discapacitats Visuals ubicada al Barri de la 

Maternitat i Sant Ramon. 
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5. Acció Social i Ciutadania  Persones amb discapacitat 

 

1.16 Treballar per a l’eliminació de les barreres de comunicació, principalment en les persones amb discapacitat auditiva 

en els serveis públics. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 S‟han instal·lat  anells magnètics a les  sales d‟actes  dels 

següents equipaments  del Districte: 

 

o Sala de Plens de la Seu del Districte 

o Auditori del Centre Cívic les Corts 

o Sala d‟actes del Centre Cívic Can Deu 

o Sala d‟actes del Centre Cívic Riera Blanca  

 

 Igualment s‟han implementat mesures d‟accessibilitat a la 

comunicació en actes públics organitzats des del Districte 

com: 

 

o Transcripció en pantalla i interpretació en llengua 

de signes del pregó de Festa Major 

o Edició en  CD d‟àudio del programa de Festa Major 

per a persones amb discapacitat Visual  

o Teatre accessible  per a adults amb audiodescripció i  

programes de mà en sistema braille 

o Teatre accessible infantil amb audiodescripció en 

directe , visita tàctil, interpretació en llengua de 

signes  i subtitulació en pantalla. 
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5. Acció Social i Ciutadania  Persones amb discapacitat 

 

1.17 Impulsarem un pla de reserves de places d’aparcament en la via pública per a persones amb mobilitat reduïda al 

voltant dels equipaments públics. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2008 

 

 

 El Pla de reserves d‟aparcament públiques al voltant 

dels equipaments públics es va realitzar  al segon 

semestre del 2008  amb un total de 39 reserves 

senyalitzades. Com a proposta de millora es planteja 

actualitzar el pla de reserves de manera digital amb la 

incorporació de les reserves  senyalitzades als nous 

equipaments del Districte .  
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1. Benestar i Cohesió Territorial Educació 

 

1.18 Obrir canals de suport recíproc (escoles - entitats de voluntariat, de solidaritat i cooperació) on les escoles 

enforteixen les entitats de voluntariat i aquestes faciliten una educació en valors per l’alumnat. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 

 

 

 

 S‟ha treballat el projecte “Bons veïns millor barri” en 

quatre escoles públiques del districte (2008). 

 

 S‟ha consolidat el treball de la Setmana de la Pau i la 

Convivència, amb  la participació de 10 escoles de 

primària, públiques i concertades i un institut, amb 

tallers, tutories, recull d‟activitats i treballs 

interdisciplinars, culminant amb un acte comú i 

obert al districte amb la celebració del Dia de la Pau 

(2009-2010-2011) 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Educació 

 

1.19 Difondre l’oferta d’activitats socials del districte entre els centres educatius. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 
 

 

 

 S‟ha publicat la guia d‟activitats i recursos  en el 

marc del projecte “Temps de barri, temps educatiu 

compartit”, per a famílies, infants i adolescents, en la 

que es recull l‟oferta d‟activitats socials del districte. 

 

 S‟ha fet la difusió del butlletí del districte a les escoles 

del districte. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Educació 

 

1.20 Fer un catàleg de tots els centre del districte que ofereixin serveis educatius, de caràcter reglat o no. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 

 S‟ha elaborat un desplegable  amb la informació dels 

centres del districte que ofereixen serveis educatius, 

de caràcter reglat i no reglat. 

 

 Presentat i  distribuït al Consell Escolar de març 

2011. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Educació 

 

1.21 Fer un estudi tècnic dels voltants de les escoles per tal millorar la seguretat a l’entrada i sortides dels 

alumnes. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2011 

 
 Per tal de determinar les condicions actuals de seguretat en la via 

pública dels accessos a les escoles s‟ha realitzat una inspecció 

conjuntament amb la Guardia Urbana d‟una àrea centrada en els 

edificis escolars que reculli tots els accessos que permeten arribar a la 

mansana ha on es troba ubicada l‟escola. 

  S‟han revisat els passos de vianants, comprovant els temps de pas en 

els que disposen de semàfor. Estat de la pintura i si es l‟adient en el 

cas de pas amb preferència als vianants sense semaforitzar (pas de 

vianants).Existència de senyalització vertical convencional i 

lluminosa (equipada amb cèl·lules fotovoltaiques). Existència de 

tanques de protecció davant dels accessos als edificis. Recorreguts 

lliures d‟obstacles que obstaculitzin el pas per la vorera i afavoreixin 

el baixar a la calçada. 

  Els resultats s‟han presentat als directors dels centres per recollir els 

seus suggeriments 

 Les escoles revisades són: Barcelona,  Ítaca, Ausiàs Marc, Lavínia, les 

Corts, Pau Romeva, Duran i Bas 

  De l‟anàlisi de les dades obtingudes ha resultat que l‟estat actual es 

correcta ja que els últims anys i en les actuacions en els vials dels 

voltants, s‟ha prestat especial atenció a aquets aspectes de seguretat i 

s‟han recollit les peticions tant de les AAVV com dels propis centres, 

creant nous passos i instal·lant semàfors en les cruïlles més perilloses. 

 Tot i això per millorar la senyalització vertical es proposa la 

substitució  de les senyals verticals convencionals que adverteixen la 

proximitat d‟una escola per les lluminoses amb energia elèctrica 

fotovoltaica. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Educació 

 

1.22 Creació d’un grup de treball en el Consell Escolar de seguiment de l’absentisme escolar en el districte. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 

 

 S‟ha creat la comissió d‟absentisme escolar del 

districte, en el marc del Pla integral de millora de 

l‟escolarització i tractament de l‟absentisme escolar 

de Barcelona, amb la participació de:  Inspecció 

educativa, Consorci d‟Educació de Barcelona, 

representants de les direccions de les escoles de 

primària i secundària,  Serveis socials, EAP, Guàrdia 

Urbana, Mossos d‟Esquadra i tècnics de prevenció i 

d‟educació del districte (2010). 

 

 S‟ha elaborat i aprovat el pla de treball d‟absentisme 

de les Corts (2010) 

 

 S‟ha elaborat i aprovat el circuit de coordinació sobre 

casos d‟absentisme escolar al districte (2010) 
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5. Acció Social i Ciutadania  Salut Pública 

 
1.23 Fer xerrades de conscienciació de la importància que té l’esport en la salut, tant en la infància com a 

l’adolescència, i amb especial atenció a l’esport femení. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 

 

 Dins la programació ordinària del Centre Cívic Joan 

Oliver “Pere Quart” s‟han organitzats activitats en 

diferents formats sobre l‟esport femení i la salut, en 

ocasions adreçat al públic adolescent. 

 

 Programa de xerrades sobre la importància de 

l‟esport en la salut de les adolescents, organitzat pel 

CC Pere Quart,  equipament especialitzat en esport i 

salut, i per l‟espai d‟adolescents Can Bacardí. 
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5. Acció Social i 

Ciutadania  

Persones amb discapacitat 

 

1.24 Continuar donant suport al conjunt de les entitats del districte que treballen amb persones discapacitades, incidint 

en temes de salut. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 S‟ha donat suport a projectes específics de 

diferents entitats: 

 

o Xerrada: “Alteracions de la son en la 

fibromialgia i al síndrome de la fatiga 

crònica.(2008) 

o Xerrada : “Dins i fora “ La inserció 

comunitària de les persones amb trastorn 

mental. 

o Jocs Florals de la Xarxa de  Salut mental   

 

 

 Suport als projectes realitzats per les entitats 

Ader (malalts de ronyó),  Ass. Cat de 

Fibromialgia i Centre d‟Higiene Mental de Les 

Corts . 
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5. Acció Social i Ciutadania  Gent Gran 

 
1.25 Organitzar activitats lúdiques i culturals que afavoreixin la integració de les persones grans en els grups, 

casals i xarxes de relació, amb especial atenció a les persones en situació de solitud, per tal de potenciar 

actituds saludables. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 

 Des del Consell de Salut i conjuntament amb el Consell 

de Gent Gran s‟han realitzar diverses accions durant 

aquests anys: 

 

o Caminades populars (anys 2008 i 2009) 

 

o Jornades formatives per a la Gent Gran  al Centre 

Cívic Can Deu sobre salut i gent Gran : Alimentació i 

Gent Gran, Dietes equilibrades, etc (en col·laboració 

amb el Mercat de les Corts; l‟Hospital Clínic  i 

Institut Català de la Salut). 
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5. Acció Social i Ciutadania  Salut Pública 

 
1.26 Reforçar i actualitzar els programes de prevenció o promoció de la salut, promovent els hàbits saludables a tota 

la població de manera especial a la gent gran i els infants, en coordinació amb altres organismes. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011  
 Implantació del programa Salut i Escola a 15 centres de secundària 

públics i concertats del districte amb assessorament individuals i 

col·lectius a alumnes sobre temes del seu interès. 

 Aplicació anual del programa de vacunació escolar a tota la població 

escolar del districte, a càrrec de l‟Equip de Salut Comunitària de les 

Corts 

 Instal·lació de màquines expenedores de preservatius a equipaments del 

districte amb presència habitual de joves (casal de joves, biblioteques) 

 Implementació dels diferents programes de prevenció de la salut als 

centres públics i concertats que ho sol·liciten a càrrec de l‟Equip de Salut 

Comunitària del districte. 

 Programa de Salut Bucodental Dents Netes adreçat a alumnes de 1r de 

primària d‟escoles públiques i concertades (9 escoles participants). 

 Celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer. 

 Col·laboració en la campanya de Prevenció de càncer de mama 

(bianual) 

 Col·laboració en la campanya de Prevenció del càncer de colom i 

recte (2010) 

 Organització de diferents edicions de l‟activitat Caminar és fer Salut, 

adreçada a Gent Gran i feta conjuntament amb els CAPs del districte. 

 Organització d‟activitats per potenciar l‟alimentació saludable. 
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5. Acció Social i Ciutadania  Salut Pública 

 
1.27 Organització d’unes jornades de sensibilització i/o formació d’interès general en matèria de salut. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 

 Organització d‟una activitat anual conjunta amb 

els CAPs del districte adreçada sobre tot a Gent 

Gran i de temàtica consensuada entre tots els 

professionals: Caminar és fer Salut (2009), 

Alimentació Equilibrada (2010) 

 

 Organització anual dels tallers de gastronomia 

"Les Dones i  la Ciència" per difondre hàbits de 

consum saludable i de dieta mediterrània al 

Mercat de les Corts. 
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5. Acció Social i Ciutadania  Salut Pública 

 
1.28 Suport a les petites entitats i serveis en el sector de la salut i/o discapacitat oferint espais de trobada i 

atenció als afectats i els seus familiars, així com per organitzar activitats que potencien la salut en 

general. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 
 Activitats conjuntes amb l’Associació Catalana de 

Fibromiàlgia i l’Associació Catalana de Fatiga Crònica 

(2008) 

 

 Presentació anual del Dia Mundial de l’Alzheimer, a 

càrrec de la Fundació ACE (2008, 2009, 2010) 

 

 Suport infraestructural a l’Associació Catalana 

d’Afectats de Fibromiàlgia al centre cívic Riera Blanca 

  

 Punt d’Acolliment mensual per a dones intervingudes de 

càncer de mama al centre cívic Can Deu, organitzat per 

l’Associació Espanyola Contra el Càncer 

 

 Commemoració Dia Internacional de Persones amb 

Discapacitat 
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5. Acció Social i Ciutadania  Persones amb discapacitat 

 

1.29 Afavorir la participació i la integració dels sectors de la població més desfavorits, com són els sectors de la salut 

mental i persones amb discapacitat intel·lectual, per tal d’aconseguir millors oportunitats de treball, oci i 

formació. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 S‟ha treballat conjuntament amb l‟Equip d‟Assessorament Laboral de l‟IMD, 

un   seguit de casos de persones de les Corts  per  la inserció a l‟empresa 

ordinària. 

 Suport al Centre d‟Higiene Mental de les Corts  en els Centres Especials de 

treball el Quiosc del c/ Europa i la papereria “ Papers i punyetes” 

 

 Xerrada sobre el món laboral i les persones amb discapacitat “ Dóna‟m feina, 

dóna‟m dignitat” (Festa Major les Corts 2010) per difondre experiències 

d‟inserció laboral  de persones amb discapacitat. 

 

 Contractació del  servei  de càtering a l‟Associació ACIDH per diferents actes  

organitzats pel Districte . 

 

 Contractació d‟empresa d‟Inserció  per donar servei de consergeria als diferents 

equipaments del Districte . 
 

 Contractació de Serveis d‟accessibilitat a l‟empresa d‟Inserció ViaLibre ( grup 

FUNDOSA)  
 

 Promoció de la utilització dels serveis dels productes del Taller Ocupacional 

Ariadna i del Centre Ocupacional Les Corts  per la realització de diferents 

productes de merchandising.   
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5. Acció Social i Ciutadania  Drets Civils 

 
1.30 Impulsar, a través del Consell de Drets Civils i Cooperació, el treball en xarxa de les entitats del 

sector. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 
 

 Des del Consell de Drets Civils i Cooperació, creat 

l‟any 2008, s‟han anat consolidant diferents 

propostes: 

 

o Festa Les Corts Coopera, dins la Festa Major de 

les Corts, és un aparador per a totes les entitats 

del Consell per a mostrar els seus projectes i 

iniciatives. 
 

o Activitats als centres cívics dels districte ( 

xerrades, exposicions, sopars, assemblees de les 

entitats...) 
 

o Triatló Solidaria : activitat organitzada pel Centre 

Cívic Joan Oliver “Pere Quart” a partir de l‟any 

2010. La recaptació d‟aquesta activitat, per acord 

del Consell, es va destinar a un projecte d‟ajut a 

Haití mitjançant dues entitats del Consell  
(TAZUMAL i SELVA CAMERUM). 
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5. Acció Social i Ciutadania  
 
1.31 Promoure el voluntariat social per a tots els àmbits socials, culturals, etc. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

 Suport infraestructural i de difusió a diferents grups, 

entitats i projectes de voluntariat social: Banc 

Solidari, Per l‟Altre Cor Cremat, Associació Espanyola 

Contra el Càncer, Voluntariat en Família del Col·legi 

Pare Manyanet, aules d‟Extensió Universitària per a 

Gent Gran, Associació Catalana d‟Afectats de 

Fibromiàlgia, Fundació ACE, etc.  

 

 Organització d‟activitats conjuntes amb entitats: Dia 

Mundial de l‟Alzheimer, Dia Internacional de les 

Persones amb Discapacitats,  

 

 Incorporació de la línia de voluntariat social des del 

Pla d‟Actuació Comunitària de les Corts (2010) 

 

 Incorporació de la modalitat de “tallers voluntaris” en 

la programació dels casals de Gent Gran municipals 

(gener 2011 

 ) 
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5. Acció Social i Ciutadania  Gent Gran 

 
1.32 Potenciar activitats d’interrelació entre  infants i gent gran  a partir de les seves vivències. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 

 

 Consolidació del programa “Els grans fem contes per 

als nens i les nenes”. Els avis i nets intercanvien 

experiències mitjançant els contes. Gran implicació 

de les escoles del districte. 

 

 Joc de la WI als Casals de Gent Gran del districte. 

Amb aquest joc els nets ensenyen els seus avis a jugar 

i a perdre la por a les noves tecnologies. 

 

 Suport a l‟activitat “ pastorets” organitzada  al 

centre cívic Riera Blanca ( avis i nets representant els 

pastorets junts ) 
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5. Acció Social i Ciutadania  Salut Pública 

 
1.33 Potenciar els Programes de Salut Comunitària. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 
 

 En el marc del Consell de Salut del districte s‟han 

presentat i organitzat diferents iniciatives, projectes i 

programes de salut comunitària 

 

o Salut i Escola 

o Dents Netes, si! 

o Programes de Prevenció de la salut escolar 

o Voluntariat testimonial 

o Caminar és fer Salut 

o Alimentació Equilibrada 

o Barcelona té Sang 

o Presentació dels serveis sanitaris de 

l‟equipament de Salut Montnegre (Atenció 

Primària, Salut Mental i Salut Comunitària) 

 

 A partir de l‟obertura del nou CAP Montnegre, 

integració de l‟Equip de Salut Comunitària del 

districte de les Corts a les dependències del CAP per 

facilitar la seva coordinació amb la resta d‟agents de 

salut del territori. 
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. Benestar i Cohesió Territorial Dona 

 
1.34 Incloure la perspectiva de gènere en totes les polítiques que impulsi el districte. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre  2011 

 
 És una línia transversal  que fa palesa la seva 

implementació entre d‟altres, en els sistemes de 

comunicació escrita i verbal del districte. 

 

 El consell Plenari del districte en sessió de data 6 de 

maig de 2010 aprova visibilitzar els carrers amb 

noms de dones existents al districte, amb una placa 

biogràfica ( 5 dones, 5 noms, 5 espais públics). 

 

 Consolidació del Premi per la Igualtat de les Corts 

 

 L‟1 d‟octubre de 2010, en el marc de la Festa Major,  

es va col·locar una placa commemorativa recordant 

el lloc on hi havia la presó  de les dones a les Corts al 

carrer Joan Güell. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Dona 

 

1.35 Potenciar els programes d’aprenentatge en les noves tecnologies, promovent, entre d’altres, el projecte “dona 

connecta't” del centre d’Informació i Recursos de les Dones. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r  semestre 2010 
 

 S‟han fet un total de  quatre cursos a l‟Aula de 

Noves Tecnologies en  el període 2008-2010: 

 

  Dona connecta‟t  : 2, facilitats pel CIRD (Centre 

d‟informació i recursos per a dones) i acollits pel 

districte. 

 Introducció a Internet I i II: 2,  dissenyats i 

promoguts pel districte. 
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2. Continuar desplegant el PLA D’EQUIPAMENTS DEL DISTRICTE i actualitzar-lo periòdicament per tal de completar la 

xarxa d’equipaments educatius (amb l’increment del nombre de places d’escoles bressol quan sigui possible), culturals, per a gent 

gran (amb la millora de la dotació de casals, residències i centres de dia a les zones deficitàries del districte) infants i joves, esportius, 

de lleure, d’atenció social del districte, etc. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.1 Actualitzar i aprovar el Pla d’Equipaments del Districte 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 Juny de 2008 s‟inicien els treballs per actualitzar el Pla 

d‟equipaments del Districte amb la presentació del marc 

teòric a la Comissió de seguiment i la constitució d‟un grup de 

treball, que va començar a treballar inicialment en la revisió 

de la 1ª fase de coneixement que va ser presentada i validada 

per la Comissió en sessió de 19-11-2008. 

 Maig de 2009 es crea un grup de treball en el marc de la 

Comissió de seguiment del projecte de Barça amb l‟objectiu de 

treballar les necessitats d‟equipaments del districte. 

 El 13-07-2009 es convoca una sessió conjunta de la Comissió 

del PED i del grup de treball del pla del barça on es presenta 

el primer estudi de necessitats d‟equipaments del Districte, 

obrint-se una fase d‟al·legacions i aportacions. Posteriorment 

es va presentar en altres consells sectorials com el de persones 

amb discapacitat per recollir també les seves aportacions. 

 En data 30-04-2010 el Consell Plenari de l‟Ajuntament aprova 

provisionalment la Modificació del PGM en l‟àmbit del Barça 

que incorpora l‟anàlisi de necessitats d‟equipaments. 

 Vist que de moment no s‟ha aprovat definitivament aquesta 

MPGM, es presenta el 24 de  març a la Comissió del PED el 

document final totalment actualitzat   
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.2 Impulsar la construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran al c/ Benavent,  41-45. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n semestre 2010 

 

 

 

 Durant el mandat, GISA, ha redactat el 

projecte executiu de la residència i centre de 

dia per a la gent gran del c. Benavent. 

 

 Per part de l‟Ajuntament de Barcelona s‟ha 

tramitat i aprovat definitivament el Pla 

Especial per a la ubicació de la Residència i 

s‟han atorgat les llicències d‟obres i activitats 

per a la seva construcció. 

 

 El govern de la Generalitat, amb data 9 de 

novembre de 2010 va aprovar la inversió de 

35‟6 milions d‟euros, per  a la construcció i 

gestió de la Residència i el Centre de Dia . 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

2.3 Impulsar la construcció de la nova llar-residència per a malalts mentals del C. Equador 74-80. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 Els equipaments sanitaris i socials Montnegre acull una llar residencia 

per a malalts mentals, un servei prelaboral i un club social, impulsats 

pel Departament d‟Acció Social i Ciutadania. El Departament ha 

destinat a aquests tres equipaments un pressupost de 6.594.152 euros.  

 La llar residència s‟ubica a les plantes quarta, cinquena i sisena de 

l‟edifici. Té una capacitat de 48 places, distribuïdes en quatre mòduls 

residencials de 12 places cadascun. L‟equipament també disposa 

d‟àrea d‟estar i menjador i sales d‟activitats. La llar residència és un 

establiment d'atenció permanent i flexible en què les persones amb 

malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu poden 

viure les 24 hores i rebre el suport d'un equip multidisciplinari de 

professionals(pendent de la posta en marxa de la llar residència).  

 El servei prelaboral i el club social s‟ubiquen a la planta altell. El 

primer donarà servei tant als residents de la llar residència com a 

usuaris externs. Disposa de 25 places i ofereix integració laboral a les 

persones amb malaltia mental mitjançant l'aprenentatge de les 

habilitats socials i laborals bàsiques. El Club Social té capacitat per a 

70 usuaris. És un programa de suport a la integració i inserció 

comunitària mitjançant el lleure i es basa en la creació i l'estímul de 

vincles relacionals per millorar el sentiment de pertinença de la 

col·lectivitat en la lluita contra l'estigmatització social. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

2.4 Impulsar la construcció del centre de salut mental i el trasllat i millora del Centre d’Assistència 

Primària  Montnegre al C. Equador 74-80. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 La construcció del nou centre ha suposat una inversió de 

8.744.795,24 euros i donarà servei prop de 55.000 habitants dels 

barris de Les Corts i Pedralbes. L‟àrea assistencial de salut es 

divideix entre el CAP i els centres de salut mental d‟adults 

(CSMA) i infanto juvenil (CSMIJ). El centre d‟atenció primària 

ofereix els serveis de medicina general (32 consultes), pediatria (6 

consultes), odontologia (2 consultes + 2 sales de treball) i 

infermeria. L‟àrea assistencial també compta amb 10 consultes 

polivalents, 5 boxs d‟atenció continuada i uns espais destinats a 

educació sanitària. El CAP es completa amb uns espais 

funcionals com l‟entrada, l‟àrea administrativa, 

emmagatzematge, instal·lacions i de personal sanitari. D‟altra 

banda, també trobem espais destinats al CSMA i al CSMIJ. 

Disposen de 17 consultes, complementades per dos despatxos de 

consulta, a banda de sales d‟espera i 3 sales de treball en grup.  

 

 Les instal·lacions destinades al tractament de la salut mental es 

reforcen amb els espais administratius, d‟instal·lacions, de 

serveis i per al personal sanitari.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

2.5 Construir la nova Biblioteca del districte al C. Comtes de Bell-lloc. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura continua en marxa) 

 

Actuació: Nova biblioteca del Districte. 

 

 S‟ha instruït una figura de planejament que ha 

consistit en la Modificació del PGM per a la 

regulació de l‟equipament situat al carrer Comtes 

de Bell·lloc 192-200 per tal d‟ubicar-hi una 

biblioteca de Districte, aprovada 

provisionalment per l‟Ajuntament de Barcelona 

en data 17-12-2010. 

 

 S‟ha adjudicat als arquitectes Ricard Mercadé i 

Aurora Fernández, la redacció del projecte, del 

qual ja es disposa d‟un avantprojecte, en tràmit 

la redacció del pla especial i el projecte executiu.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

2.6 Construir una nova Ludoteca infantil al C. Guitard - Marquès de Sentmenat. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 

 

 

 Durant l‟any 2010 es van executar les obres 

d‟adequació del local existent, adjunt a l'escola 

Esclat. 

 

 El programa inclou tres sales destinades al joc 

infantil i una sèrie d‟espais complementaris, i de 

servei, destinats a criatures d‟edats compreses 

entre els 0 i els 10 anys, els monitors que 

condueixen el joc i controlen la canalla i els pares i 

acompanyants que els porten i recullen. 

 

 

 La Ludoteca es va inaugurar i posar en 

funcionament l‟octubre de 2010. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.7 Obtenir i cedir  sòl per a la construcció d’un nou IES en l’àmbit del Pla d’Europa-Anglesola. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 (mesura continua en marxa) 

 

 

 S‟ha traslladat l‟escola d‟educació especial Esclat 

 

 Està en obres la construcció de la nova escola 

bressol Xiroi que es preveu que es traslladi al 

Setembre, pel curs escolar 2011-2012 

 

 Restarà pendent el reallotjament d‟alguns ocupants 

per poder alliberar el solar en la seva totalitat 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.8 Trasllat amb ampliació de places de l’Escola Bressol Xiroi dins l’àmbit del pla d’Europa-Anglesola. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 S‟ha tramitat i aprovat el Planejament urbanístic 

per a la ubicació de la nova escola bressol 

 

 A principi del mes de gener de 2011 s‟han iniciat les 

obres de construcció 

 

 Està prevista la seva finalització i posada en 

funcionament pel curs escolar 2011-2012, amb un 

increment de 17 places al passar de 64 a 81 places. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.9 Impulsar el trasllat i millora de l’Escola d'Educació Especial Esclat al c/ Guitard – Marquès de Sentmenat 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n semestre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centre traslladat el mes de setembre de 2009 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.10 Impulsar la reubicació i trasllat de l’Escola Paideia. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 (mesura continua en marxa) 

 

 

 El mes de juliol de 2010 l‟Ajuntament de Barcelona 

va signar un Acord de col·laboració amb la UB per 

a la permuta de dues finques que ha possibilitat 

l‟obtenció d‟un solar al districte per cedir-lo a 

l‟escola Paideia i garantir la seva permanència al 

districte. 

 

 El mes de febrer de 2010 s‟ha aprovat inicialment el 

Pla Especial de regulació d‟aquest equipament 

 

 Resta encara en tràmit el procés de constitució del 

dret de superfície en favor de la Fundació, pendent 

de l‟Acord previ del Govern de la Generalitat de 

desafectació al domini públic del solar de la UB  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.11 Recuperar la Casa Hurtado per a equipament. 

 

Estat de la mesura: Risc 

 

 

 Una vegada es va disposar del reconeixement judicial del dret de possessió de la finca per part de l‟Ajuntament de 

Barcelona (que no de la propietat),  s‟ha estat treballant conjuntament amb la Comunitat de Propietaris la 

concreció d‟un possible ús, buscant possibles operadors de ciutat.   
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

2.12 Recuperar l’antic edifici de Telefònica del C. Bordeus per a equipament. 

 
Estat de la mesura: Risc 
 La Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l'adequació 

de les infraestructures de telecomunicacions de Telefónica de España, 

S.A.U. aprovada definitivament el 24/05/2007 té l'objecte d'adequar 

la qualificació urbanística de les finques propietat de Telefónica a la 

ciutat de Barcelona, amb motiu del desús com a contenidors 

d'infraestructures de telecomunicacions, per evolució tecnològica i pel 

trasllat de les activitats a una nova seu, possibilitant que la major 

part pugui ser destinada a altres activitats d'equipaments. 

 La modificació proposada consisteix bàsicament en la permuta de les 

qualificacions urbanístiques entre la finca qualificada d'equipament de 

Telefónica a l'avinguda de Roma, 73-91 i deu finques distribuïdes en la 

ciutat qualificades de edificables. A més, per ajustar l'edificabilitat 

s'incorporen dues finques privades i catalogades. 

 L'ús dels equipaments i llurs condicions d'edificació s'hauran de 

concretar mitjançant un Pla especial urbanístic. 

 Pel que fa a les Corts, la única finca d'equipaments és la següent: C/ 

Bordeus, 16-20 qualificada de 18.  

 Mitjançant el Conveni de adequación de infraestructuras y 

telecomunicaciones entre l‟Ajuntament de Barcelona i Telefónica de 

España SAU l‟Ajuntament podrà destinar aquests espais a 

equipament quan Telefónica executi obres de rehabilitació integral i 

estructural de l‟edifici o de nova planta, moment el qual la part de 

sostre destinada a telecomunicacions no podrà ser superior al 50%. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

2.13 Construir un nou edifici administratiu d’ampliació de la Seu del Districte. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2011 

 

 Nou edifici ubicat al carrer Dolors Masferrer i Bosch, al 

costat de l'actual seu del Districte de les Corts, on en 

quatre plantes i dos soterranis s„ubicaran:  

 

 A la planta baixa, la nova OAC. 

 A la primera planta soterrani, una gran sala 

d'actes.  

 A la segona planta soterrani, arxiu i magatzems. 

 A les plantes pis, les Direccions de Serveis 

Generals, Serveis Tècnics, Serveis a les Persones 

i Serveis al Territori. Aquestes tres últimes, 

ubicades avui a l‟edifici del carrer Gandesa. 

 

 La superfície de l‟actuació és de 376 m² (solar) i 2.105 

m² (superfície total construïda).  
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5. Acció Social i Ciutadania  Persones amb discapacitat 

 

12.4 Consolidar la Plataforma de Persones amb Disminució del districte. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 S‟han realitzat activitats de sensibilització  organitzades 

conjuntament amb la Federació Plataforma per donar a 

conèixer les diferents discapacitats que representa, com ara: 

o Sessions de formació /informació al personal municipal “ 

Jornada de formació en salut mental: detecció, suport i 

utilització de la xarxa de salut mental 

 Acord de col·laboració  per la gestió dels casos  de mesures 

compensatòries en benefici de la comunitat. 

 Cessió  d‟una parcel·la d‟hort urbà a l‟hort de Pedralbes 

 Projecte de la llar- residencia de 24 places per a  persones amb 

discapacitat intel·lectual en Pla Europa –Anglesola. El ple del 

Districte acordà la cessió del sòl a favor de la Federació 

Plataforma el 2/10/2008. Des  del  Districte es realitza el 

seguiment  i acompanyament del procés. S‟ha realitzat el 

projecte funcional i hi ha un primer avantprojecte tècnic. 

 Suport a la difusió del documental de sensibilització “ el factor 

Sensible “ 

  Octubre 2010 Signatura de l‟acord de col·laboració pel 

desenvolupament del Pla Comunitari al districte “Per una 

mirada diferent”  amb l‟Àrea d‟Acció Social i Ciutadania de 

l‟Ajuntament de Barcelona, el Districte de les Corts i la 

Federació Plataforma d‟entitats de persones amb discapacitats 

de les Corts i amb el suport de la Direcció  General de les 

Actuacions Comunitàries  i Cíviques de la Generalitat de 

Catalunya.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

2.15 Impulsar els projectes d'intervenció, millora i restauració del Monestir de Pedralbes. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 El Monestir de Pedralbes té establert un Pla 

d'Actuació per la restauració i millora de 

l'edifici i entorns. 

En els anys 2008-2009 s'ha actuat en la 

rehabilitació dels espais interiors, com les 

cel·les i la torre de Sant Rafael. També s‟ha 

millorat la instal·lació de desguàs i s‟ha 

adequat el jardí i l'hort. S'ha recuperat l'aigua 

de la mina i el pou per a ús propi. 

També s'ha continuat amb la campanya de 

prospeccions arqueològiques. 

 

 Està prevista la rehabilitació del cos de 

l‟enfermeria, obra que finalitzarà a Setembre 

del 2011.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.16 Vetllar perquè el desenvolupament del futur projecte del Barça enriqueixi la xarxa d'equipaments pel barri. 
 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2010 

 

 

 En el marc de la Comissió de Seguiment del 

Projecte del Barça i conjuntament amb la Comissió 

de Seguiment del Pla d‟Equipaments es va treballar 

i fixar les prioritats en equipaments a assolir en 

aquest projecte. 

 

 En el document d‟aprovació provisional de la 

Modificació del PGM queda prevista una reserva de 

sòl de més d‟11.000 metres quadrats per 

equipaments pel barri i pel conjunt del districte. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.17 Impulsar la construcció d’una nova Escola Bressol al barri de La Maternitat i Sant Ramon 
 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2010 

 

 

 

 

Dins del programa funcional dels equipaments previstos en la Modificació del PGM de l‟àmbit del Barça, aprovat 

provisionalment en data 30 d‟abril de 2010, queda reflectida la mesura i el compromís d‟una nova escola bressol. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.18 Estudiar la possible reubicació, a mig termini, del CAP de la Maternitat a un nou equipament pròxim a l’entorn del 

Recinte de La Maternitat. 
 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2010 

 

 

 Signat un nou conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de Barcelona i la Generalitat amb data 8 d‟octubre de 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 les Corts (ABS4c) per a substituir l‟actual 

 

 

 En el marc de la Modificació del PGM en l‟àmbit del Barca aprovat provisionalment el 30-04-2010, es preveu la 

construcció d‟un CAP 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

2.19 Estudiar la possibilitat de construcció d’un Skate-park al districte. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

Actuació: Projecte de Skate Park als jardins d’Àurea 

Quadrado. 

 

 S‟ha localitzat un emplaçament per l‟equipament i 

s‟ha redactat el projecte constructiu. 

 

 Als jardins públics d„Àurea Quadrado, al límit amb 

la ciutat veïna de L'Hospitalet, està prevista la 

construcció d'un dels tres espais d'skate a la ciutat de 

Barcelona. Pensat com a skate-plaça i 

complementari als altres dos, aquest espai 

s'urbanitzarà per donar resposta a les peticions 

d'aquest col·lectiu per disposar d'un espai 

especialitzat, que no provoqui molèsties als veïns ni 

als vianants, a la ciutat de Barcelona.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.20 Treballar des del districte per aconseguir la cessió a la ciutat de la Caserna del Bruc. 
 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 

 S‟han portat a terme negociacions des dels serveis 

centrals. 

 

 Aprovada i notificada al Ministeri de Defensa 

una moció en data 17 d‟octubre de 2008 per la 

qual s‟insta la devolució a la ciutat del quartell 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar pla d’equipaments 

 

2.21 Treballar per a la localització d’una nova ubicació del casal de joves amb caràcter exclusiu. 
 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n semestre 2008 

 

 

 En el marc del Pla d‟Equipaments del Districte i en 

el Pla d‟Equipaments Juvenils de Barcelona , s‟ha 

concretat que una vegada traslladada la Biblioteca 

de Can Rosés a la seva nova ubicació de Comtes de 

Bell-lloc,  la Masia de Can Rosés serà destinada a 

l‟Espai Jove de les Corts. 

 

 A través del Consell d‟Infància i Joventut del 

districte i més concretament, a través d‟una 

comissió de treball, es treballarà conjuntament amb 

les entitats infantils i juvenils del districte en la 

definició del projecte de construcció.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Desenvolupar el pla d’equipaments 

 

2.22 Edició d’un mapa -guia d’equipaments i serveis del Districte 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 Durant el 2009  i 1r semestre del 2010 es va actualitzar 

les bases de dades del registre d‟entitats ciutadanes  del 

districte de les corts, es van unificar les diferents bases 

de dades tant d‟entitats i d‟equipaments. 

 

 Durant el 2010 es fa una revisió dels equipaments 

inaugurats durant el mandat i els serveis que ofereixen 

els ja existents. 

 

 

 Durant el darrer trimestre de 2010 s‟editen 20000 

unitats dels mapa guia d‟equipaments i serveis del 

districte. Es fa difusió entre els equipaments 

municipals, OAC i en alguns espais de participació 

convocats durant el 2011.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

Nou 2n semestre 2008 Escola Bressol Municipal al CEIP Barcelona 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2011 

 

 

 

 L‟ escola Barcelona amplia les seves instal·lacions 

amb la construcció d'una nova escola bressol, 

ampliant l'edifici actual pel carrer Evarist Arnús, 2 

- 12.  

 

 La nova escola bressol està prevista per sis grups i 

es disposa en planta baixa, en 650 metres quadrats 

construïts, amb els serveis necessaris (cuina, rebost, 

menjador, bugaderia, banys adaptats, guarda-

cotxets, vestidors,...), espais multi usos (tallers, sala 

d'usos múltiples) i sis aules obertes directament al 

jardí interior. 

 

 Les obres es van iniciar el mes de desembre de 2010 

i està prevista la seva inauguració per al Curs 

escolar 2011-2012.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Desenvolupar el Pla d’Equipaments 

 

Nou 2n semestre 2008 Impulsar una nova Llar Residència per persones amb discapacitat al carrer Anglesola.  

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2011 

 

 

 

 

 A l‟any 2008 s‟acorda, amb la Federació Plataforma 

d‟Entitats de Persones amb Discapacitat de Les 

Corts, la ubicació d‟una Llar Residència per 

persones amb discapacitat en la peça triangular 

d‟equipaments de les antigues Cristalleries Planell. 

 

 S‟ha encarregat la redacció del projecte. 
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3. Impulsar el PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DEL DISTRICTE, juntament amb el projecte “Bons veïns, 

millor barri”; com a instrument de coneixement i cohesió social. 
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5. Acció Social i Ciutadania   

 
3 Impulsar el Pla de Desenvolupament Comunitari del districte, juntament amb el projecte “Bons veïns, millor 

barri”; com a instrument de coneixement i cohesió social. 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n  semestre 2010  
 

 Durant el 2006 es va signar un acord de col·laboració amb la 

Generalitat, Acció Social i Ciutadania de l‟Ajuntament de 

Barcelona, Districte de les Corts i l‟entitat Banc Solidari de Serveis 

Gratuïts per impulsar el Pla de desenvolupament Comunitari del 

districte “Bons Veïns, Millor Barri”, amb l‟objectiu de fer un 

estudi-diagnosi del teixit associatiu del districte. 

 Durant el 2008 i 2009 es van elaborar dos estudis de la realitat del 

teixit associatiu,amb les seves necessitats,realitats i línies de treball 

que proposaven les mateixes entitats. 

 Es fa una presentació dels estudis en els 4 centres cívics del 

districte, biblioteca Miquel Llongueras i un acte de cloenda del 

procés participatiu al saló de plens del districte de les Corts. 

 El 2010, el pla Comunitari del districte es re formula amb una nova 

proposta presentada per la Federació Plataforma d‟entitats de 

persones amb discapacitat de els Corts, "Una mirada diferent, El 

Factor Sensible" , la qual lidera el PDC actual. 

 Durant el 2n semestre de 2010 es signa un Acord de col·laboració 

amb la Federació Plataforma d'entitats de persones amb 

discapacitat de les Corts, Acció Social i Ciutadania de l‟Ajuntament 

de Barcelona i el districte de les Corts amb la finalitat d'impulsar el 

treball en xarxa del teixit associatiu, el voluntariat social i la 

sensibilització vers les discapacitats.  

 Durant el 1r semestre de 2011 està previst la renovació de l‟acord 

del pla comunitari al districte per tal de consolidar les línies 

iniciades durant el 2010. 
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4. Cal afavorir, també des de les Corts, les ESTRATÈGIES DE CIUTAT ORIENTADES AL DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC afavoridores de la creació de llocs de treball de qualitat; amb la consolidació de l’eix comercial de Sants – Les Corts, i el 

foment del comerç urbà com a motor dels barris; fomentar i enfortir l’associacionisme comercial. 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.1 Consolidar l’Eix Comercial Sants-Les Corts a partir de campanyes, fires i mostres que incrementin la 

participació de tot el comerç en aquest tram. 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  semestre 2010 
 Es treballa per a millorar i ajudar en l‟organització interna .S‟elabora  

l‟organigrama  de l‟eix. Es posa en marxa diferents comissions de treball 

i es consolida el funcionament intern, estructura i organització de l‟eix. 

 Es fa un estudi dels comerços associats . Es planifica possibles 

campanyes sectorials 

 Es fan reunions periòdiques de seguiment  districte i entitat   

 Es crea una base d‟associats de l‟eix comercial .  

 S‟ha donat a conèixer  alguns dels seus establiments mitjançant el taulell 

o contraportada del Suplement del districte 

 L‟eix ha elaborat  productes directament pels associats: senyalització 

horari botigues, bosses de comerç, etc.. ). 

 Tenen diferents activitats consolidades : mostra de comerç al carrer, St. 

Jordi, Campanya de reis,  campanya de nadal i enllumenat de nadal. 

També participen en la cavalcada de reis del districte.   

 Són membres de la Fundació Barcelona Comerç 

 Campanya amb el Centre de Normalització Lingüística 

 Participen en les diferents campanyes de comerç que es fan des del 

Sector de Promoció Econòmica de l‟Ajuntament 

 Han participat activament a les dues Mostres d‟Entitats del districte 

convocades durant aquest mandat.  

 Col·laboren i/o patrocinen activitats de la Festa Major del districte.   

 Eix comercial adherit a la “Targeta Barcelona Comerç “  

 Creació d‟una pàgina web de l‟eix comercial  

 Estant donats d‟alta al Registre d‟Entitats Ciutadanes 

 Formen part del  Consell de Promoció Econòmica del districte i són 

membres actius de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de les Corts 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.2 Continuar donant suport a les activitats generades per les associacions de comerciants. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  trimestre 2011 

 

 

 Amb aquelles entitats del districte que ja tenen 

activitats s‟ha treballat per a la  millora qualitativa i 

amb aquelles que no en tenien, es fomenta i es treballa 

per l‟organització de noves activitats, analitzant 

primer quines eren les necessitats i ciutadans als quals 

anaven adreçades. 

 

 S‟ha donat suport  a les associacions de comerciants 

per diferents campanyes : mostres de comerç, 

campanya de nadal i reis,  festa major, etc... ).  

 

 Treball  amb les entitats per tal que participin a actes 

generals de districte : Mostra d‟entitats, festa major, 

etc... 

 

 S‟ha implicat al Mercat de les Corts en altres 

activitats del districte a part de la Festa  Major, en la 

que participen activament.  Les altres activitats són 

Setmana de la Ciència i activitats saludables per a la 

gent gran que es realitzen al llarg del mes d‟octubre 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.3 Vetllar perquè el desenvolupament del futur projecte del Barça suposi un impacte comercial positiu a l’entorn del 

camp. 

 

Estat de la línia: Finalitzat 1r semestre 2010 

 
 

 A la comissió de seguiment del Projecte del 

Barça es van incorporar representants del 

Consell de Comerç i Promoció Econòmica del 

districte, amb la finalitat de vetllar i garantir 

que el planejament d‟aquest àmbit suposes un 

impacte comercial positiu a tot l‟entorn. 

 

 En la tramitació de la Modificació del PGM, 

s‟ha tingut present l‟àmbit comerç i que 

aquest fos de proximitat  pel barri i així va 

quedar reflectit en el document aprovat 

provisionalment pel Ple de l‟Ajuntament. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

102 
 

 

3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.4 Potenciar l’associacionisme comercial (Casc Antic, Joan Güell...) i el petit comerç de barri.. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  trimestre 2011 

 S‟han elaborat  diferents estudis de comerç de proximitat en 

aquells espais on hi ha o hi ha hagut associació de comerciants: 

Els estudis realitzats han estat : de l‟Eix Comercial Sants-Les 

Corts, Associació de Comerciants El Mirall de Pedralbes, 

Associació de Comerciants de Gelabert i rodalies i dels comerços 

del Casc Antic del districte. 

 

 Els diferents estudis van ser presentats en el marc del Consell de 

Promoció Econòmica del districte 

 

 Actualment i mitjançat un Pla d‟Ocupació s‟està actualitzant 

l‟estudi del Casc Antic de les Corts amb l‟objectiu de crear una 

nova associació de comerciants que dinamitzi la zona.  

 

 També s‟ha endegat un estudi al barri de La Maternitat i Sant 

Ramon on per primer cop, s‟ha creat una nova associació de 

comerciants anomenada l‟Illa de Sant Ramon. Amb la qual 

s‟està fent un treball d‟assessorament i suport tècnic. 

 

 S‟han fet diferents campanyes en coordinació amb el Centre de 

Normalització Lingüística enfocat a treballar  el sector de bars i 

restaurants de la zona del Casc Antic de les Corts. 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica 
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.5 Elaborar un plànol comercial i turístic del districte que pugui distribuir-se també des de les oficines de turisme 

de la ciutat, tot incorporant la senyalització dels eixos i espais comercials. 

 

 

Estat de la mesura: 1r semestre 2010 
 

 

 

 

 S‟ha portat a terme un treball de recerca i recull de 

fonts bàsiques per l‟edició de la guia comercial i 

turística del districte. 

 

 Durant el 1r semestre de 2010 es va editar i presentar 

la guia comercial i turística de les Corts, la qual es va 

distribuir als centres hotelers, museus, associacions i 

eixos comercials, equipaments municipals del 

Districte, així com a les oficines de turisme de la 

ciutat.  
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.6 Impulsar les accions que es derivin de la campanya de normalització lingüística per als comerços. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  trimestre 2011 

 
 
 

 S‟ha treballat amb el Centre de Normalització 

Lingüística per tal de fomentar l‟ús del català.  

 

 S‟han presentat les diferents campanyes al 

Consell de Promoció Econòmica.  

 

 S‟ha contactat de forma individual amb les 

diferents associacions de comerciants, eix, mercat 

i centres comercials del districte per tal d‟oferir 

diferents serveis i comprovar necessitats .  

 S‟ha fet campanyes concretes en el sector de bar, 

restauració, fleques i pastisseries. 

 

 S‟han firmat diferents acords amb comerços o 

centres comercials per fomentar l‟ús de la llengua 

catalana mitjançant diferents campanyes 

“voluntariat lingüístic “. 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.7 Promoure i reforçar iniciatives innovadores dels centres comercials del districte. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n  semestre 2010 

 

 

 Els tres grans centres comercials s‟han implicat 

intensivament amb la Festa Major del districte . 

Amb tots tres es firmen acords de col·laboració i 

patrocini d‟activitats del districte. 

 

 Es realitzen diferents actuacions conjuntes ( 

exposicions, inauguracions, placa de la presó de 

dones, etc... ). 

 

 El Centre Comercial Illa Diagonal , és el primer 

centre a Barcelona en posar en marxa el “Quiosc de 

Tràmits” de l‟Ajuntament de Barcelona. Actualment 

s‟està valorant amb el Sector de Serveis Generals la 

possibilitat d‟instal·lar un altre Quiosc de tràmits  a 

Pedralbes Centre, ja que aquests han mostrat interès 

en tenir-ho.        
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.8 Promoure la integració dels petits comerços regentats per immigrants (horaris, llengua, integració en xarxes 

comercials normalitzades...). 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  trimestre 2011 

 
 Estudi del comerç nouvingut en l‟entorn de l‟Eix 

comercial     Sants -Les Corts. 

 

 Foment de l‟associacionisme comercial  dels 

nouvinguts. Captació de nous socis . 

 

 

 Difusió i oferiment dels recursos lingüístics que hi ha 

pels comerços. Treballat conjuntament amb el 

Centre de Normalització Lingüística. 

 

 Contactes puntuals i individuals en botigues del barri 

regentades per immigrants . 

 

 Es distribueixen fulletons informatius en diferents 

idiomes de les obligacions i deures dels botiguers, 

horaris, tràmits alhora d‟obrir una botiga, permisos 

necessaris, etc... 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.9 Impulsar el futur nou eix comercial Europa-Anglesola (Casc Antic). 

 

 

Estat de la mesura: Risc 

 

 

 Estudi de l‟activitat econòmica i comercial de la zona. 

 

 Degut a la casuística donada pel retard d‟execució del Peri  Europa-Anglesola , fa que aquesta iniciativa no es pugui tirar 

endavant a data d‟avui. 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats municipals 

Comerç i Consum 

 

4.10 Continuar treballant per a millorar els serveis d’enllumenat, neteja i recollida d’escombraries en els 

entorns dels eixos i espais comercials, revisant la ubicació dels contenidors en els casos necessaris i 

impulsant la recollida comercial de cartró.  

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 
 

 En el nou pla de neteja i de recollida de residus redactat amb motiu 

de la nova contracta de neteja s‟ha millorat i optimitzat tot el 

dispositiu augmentant la freqüència de recollida, i modernitzant i 

reubicant els contenidors. 

 En quant a la recollida de cartó comercial que és un servei 

principalment dirigit als eixos comercials, en el cas del Districte de 

les Corts la freqüència es de tres cops per setmana en horari de matí i 

en dues franges segons la zona, de dilluns-dimecres-divendres i 

dimarts-dijous-dissabte. 

 L‟àmbit de recollida es el del plànol adjunt. 

 Com es pot observar, els eixos comercials principalment estan situats 

en el barri de les corts, on pràcticament  tots els carrers estan 

integrats en la recollida comercial de paper i cartó. D‟altra banda en 

el barri de Pedralbes i la Maternitat-Sant Ramon, estan implantades 

les vies principals i tots aquells usuaris que per la seva generació 

estan considerats grans productors: universitats i grans centres 

educatius en la seva majoria. 

 En l‟actualitat el servei proporciona la recollida a uns 1.172 usuaris. 

 Pel que es refereix a l‟enllumenat s‟està treballant en la millora de 

l‟enllumenat de l‟Eix Comercial  Sants - Les Corts (carrers Joan 

Güell, Galileu, Vallespir). 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats municipals 

Comerç i Consum 

 

4.11 Revisar i millorar les zones de càrrega i descàrrega del districte, incorporant de noves allà on sigui 

necessari.  

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 En el Pla de Mobilitat del Districte de les Corts consta 

l‟inventari de totes les places de càrrega i descàrrega. De 

les seves conclusions, i juntament amb els requeriments 

de la Guardia Urbana del Districte de les Corts, s‟ha 

treballat per millorar algunes zones.  

 

 S‟han executat, puntualment, les dels carrers Sabino de 

Arana, Joan Güell i Lamote de Grignon i s‟han adaptat 

totes les zones de càrrega i descàrrega de les noves 

urbanitzacions. 

 

 

 Durant l‟estiu del 2010 es va realitzar un inventari 

exhaustiu per part dels Serveis Tècnics del Districte de 

les Corts.  
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.12 Potenciar i promoure el Comerç Just i sostenible tot donant continuïtat a la fira realitzada sobre 

aquest tema. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

 

 Accions de Comerç Just dins la programació de 

l‟activitat “les Corts Coopera” organitzada 

conjuntament amb les entitats de cooperació del 

districte . Festa Major dels anys 2008 i 2009. 

 

 Aquest punt es recull i queda incorporat al Pla de 

Medi Ambient i Sostenibilitat del districte 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats municipals 

Comerç i Consum 

 

4.13 Revisar el Pla d’Usos del districte, per tal d’evitar l’excessiva concentració sectorial en determinats 

àmbits. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura continua en marxa) 

Actuació: Proposta de modificació del Pla Especial 

d’Establiments de Concurrència Pública del Districte. 
 

 S‟ha redactat des dels Serveis Tècnics del Districte un 

document tècnic de proposta de modificació del Pla Especial 

d‟Establiments de Concurrència Publica del Districte que 

pretén evitar l‟excessiva concentració d‟establiments 

recreatius i de restauració a determinats àmbits 

 S‟ha treballat en la redacció del Pla, en coordinació amb el 

sector d‟urbanisme, per tal  d‟establir els nous criteris de 

limitació, de definició de les activitats a regular i de les noves 

zones d‟especial restricció 

 A més s‟ha aprofitat per adaptar la normativa del Pla a la 

nova Llei de regulació administrativa dels espectacles i les 

activitats recreatives, decret 11/2009 de 6 de juliol i al seu 

reglament que la desenvolupa, Decret 112/2010 de 31 d‟agost 

pel qual s‟aprova el Reglament d‟espectacles públics i 

activitats recreatives, i que es va publicar el  07/09/2010 

 Una vegada actualitzada i revisada tècnicament la proposta 

de Pla d‟Usos del Districte, aquesta serà elevada als òrgans de 

govern corresponents per  a la seva tramitació i aprovació. 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Mercats 

 

4.14 Continuar potenciant el Mercat de les Corts i les seves activitats com a comerç representatiu de productes de qualitat. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  trimestre 2011 

 

 S‟intensifica la relació amb el mercat . Es creen nous espais 

de coordinació. 

 Remodelació del mercat de les Corts . Activitats per a veïns 

del barri 

 Es consoliden diferents activitats amb el districte  ( amb 

programes de gent gran, dona, festa major, etc... ) 

 El president de l‟Associació de Venedors del mercat és 

representant associatiu en el Consell de Ciutat . 

 Han iniciat converses de col·laboració amb l‟Eix comercial 

Sants-Les Corts 

 Han realitzat diferents campanyes de promoció ( per St- 

Jordi, Nadal, Carnestoltes,  i altres campanyes com 

“Barcelona Opportunity Week “. 

   També realitzen  diferents campanyes de promoció ( bosses 

de comerç per distribuir entre els seus clients, etc... ) 

 Han sortit diferents articles del mercat de les Corts al 

Suplement del districte 

 Han creat la pàgina web del mercat. 

 Participen al Consell de Promoció Econòmica de les Corts 

 Aquest any celebren el 50 aniversari. S‟està treballant per a 

la realització de diferents activitats. 
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3. Hisenda i Promoció Econòmica  
Comerç i Mercats Municipals 

Comerç i Consum 

 

4.15 Treballar conjuntament amb el sector de promoció Econòmica per l’elaboració d’una guia adreçada als comerços, 

en la que es recullin les normatives i ajudes existents en els diferents àmbits que tenen incidència en el comerç. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n semestre 2010 

 
 Es fa arribar a les associacions de comerciants informació 

d’ajuts per al comerç  ( horaris comercials, campanyes de 
paisatge urbà, normalització lingüística, subvencions,  
informes de comerç , etc.. ) 
 

 Cada any es fa arribar les bases del premi “ Barcelona , 
millor botiga del món” per tal que les entitats puguin 
presentar-se i optar als premis.  Aquest  premi s’atorga des 
del Sector de Promoció Econòmica 
 

 S’ha elaborat  un recull de la normativa i dels ajuts 
adreçats als comerços, que es distribuirà entre els 
comerciants en el marc del Consell de Promoció 
Econòmica del dte. 
 

 S’ha obert un canal dedicat al comerç a les Corts a la 
pàgina web del districte, www.bcn.cat/les corts. S’hi pot 
trobar informació relativa a la normativa general que 
afecta a les activitats comercials. També hi ha la relació 
d’associacions i eixos comercials del districte, així com el 
plànol turístic i comercial de les Corts i les fires que es 
realitzen de forma periòdica. És un espai obert que 
permetrà incorporar altres informacions d’interès i/o 
suggeriments. 
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5. Enfortiment dels RECURSOS D’ORIENTACIÓ I SUPORT LABORAL I PROFESSIONAL, així com dels centres de recerca 

i desenvolupament i de les universitats. 
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3. Hisenda i Promoció 

Econòmica  

Promoció Econòmica i Ocupació 

 

5.1 Demanar i impulsar la ubicació d’una OTG pròpia al districte. 

 

Estat de la línia: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 En data 14 de juny de 2010 des del districte es 

sol·licita formalment al Sector de Promoció 

Econòmica que es faci una valoració i anàlisis de la 

proposta d‟ubicar una OTG pròpia al districte 

 Des del Sector de Promoció Econòmica es va donar 

trasllat alhora d‟aquesta petició a la Generalitat de 

Catalunya , concretament a la Direcció del Servei 

d‟Ocupació de Catalunya, per a la seva 

consideració. 

 S‟han impulsat a més altres recursos per a la 

orientació laboral al districte: 

 

 S‟ha instal·lat un punt informatiu de 

Barcelona Activa al dte. 

 

 S‟ha impulsat el programa “Activa‟t 

per l‟ocupació”  en el qual s‟han atès 

a més de 1000 persones des de la seva 

obertura. 
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6. Vetllar pel desenvolupament dels PLANS DEL CAMPUS SUD I EL CAMPUS NORD, i APROPAR LES UNIVERSITATS 

ALS VEÏNS I LES VEÏNES de les Corts. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior  

 

6.1 Urbanisme i Obres 
 

Col·laborar amb la Universitat de Barcelona en el desenvolupament del seu projecte estratègic 

“Campus de la Diagonal Portal del Coneixement” i concretament en els següents projectes 

6.2 Pla d’Equipaments Promoure un acord amb les universitats per tal que els veïns i veïnes puguin  fer ús de les 

instal·lacions esportives universitàries 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n semestre 2010 
 

 El 22 de juliol del 2008, l’Ajuntament de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) signen la formalització de les cessions dels 
terrenys del Campus Diagonal destinats a espai públic. És el punt 
de partida de diverses actuacions que han permès integrar el 
campus universitari a la xarxa urbana de la ciutat treballant 
sempre amb estreta col·laboració amb les Universitats   

 Més de 50.000 m² urbanitzats, entre les intervencions més 
significatives destaquen: el c. Jordi Girona, el c. Martí i Franquès, 
les millores de IME Arístides Maillol o els carrers Alfambra, 
Pascual i Vila i Baldiri Reixac.  

 Més de 9.000.000 d'euros d' inversió municipal.  
 Ha estat reconegut com a primer Campus d’Excel·lència 

Internacional, el Barcelona Knowledge Campus (BKC) en les 
edicions del 2009 i del 2010 
 

        Altres actuacions destacades: 
o Al Campus Diagonal Nord, s'ha treballat en la ubicació de la 

Unió per la Mediterrànea al Palau de Pedralbes amb l'objectiu 
d'integrar-la a la xarxa urbana.  

o Al Campus Diagonal Sud, s'ha col·laborat amb la UB per millorar 
l'entorn de la Porta Gaudí de l'illa Solé i Sabarís dignificant-la i 
obrint-la als veïns.  

o A través d'un conveni amb la UB, s'han obert les instal·lacions 
esportives universitàries de la UB als veïns i treballadors del 
districte de les Corts, posant al seu abast una àmplia oferta 
d'equipaments i serveis a preus preferents.  
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7. Impuls de NOUS MODELS ENERGÈTICS I DE DESENVOLUPAMENT més eficients i estalviadors dels recursos naturals, 

capaços de preservar la natura, millorar la qualitat ambiental i la salut de les persones, i d’afavorir el repartiment equitatiu dels 

recursos naturals tant pel que fa al seu ús com els beneficis que generen. 
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2. Medi Ambient  
Recursos i Reciclatge 

Consum i Estalvi 

 

7.1 Continuar desenvolupant campanyes de reducció de consum elèctric i d’estalvi d’aigua. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 Distribució en la Mostra d‟Entitats de les Corts 2008 

d‟airejadors d‟aigua per a aixetes per a facilitar 

l‟estalvi d‟aigua als ciutadans del districte. 

 

 S‟ha portat a terme el Pla de Medi Ambient del 

Districte 2009-2011 que recull una àmplia gamma 

d‟accions per aconseguir la reducció del consum 

elèctric i l‟estalvi d‟aigua 

 

 Incorporació de mesures de reducció dels consums i de 

sostenibilitat mediambiental en les obres de millora 

de l‟IME Arístides Maillol (plaques solars, sistema de 

reg amb aigües freàtiques, etc) a la nova ludoteca 

Guitard i en el nou edifici que s‟està construint 

d‟ampliació de la seu del Districte. 
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3. Medi Ambient 
Recursos i Reciclatge 

Consum i Estalvi 

 

7.2 Vetllar per que l’enllumenat de Nadal utilitzi bombetes de baix consum. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 
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8. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA actual per assegurar a les generacions futures un medi ambient idoni, amb la 

construcció d’un teixit urbà de qualitat, complex i compacte que compagini els diferents usos. Impulsar la urbanització i millora dels 

carrers i places dels diferents barris, garantir el manteniment dels espais públics i les zones verdes del districte i continuar 

desenvolupant una política de promoció d’habitatge públic, garantir el reallotjament dels afectats pels processos de remodelació de 

barris. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.1 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Novell (de Vallespir a Guitard). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

 Arranjament del carrer Novell entre els carrers de 

Vallespir i Guitard.  

 

 L‟actuació va consistir en la implantació d‟una secció 

amb voreres de 2,90m. i 1,90m. i calçada de 3,20m. sense 

aparcament, plantació d‟arbrat a la vorera muntanya de 

la espècie Corylus Colurna i renovació de l‟enllumenat.   

 

 

 La superfície  total de l‟actuació ha estat de 1730 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.2 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Caballero (de Guitard a Nicaragua). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 

 

 

 Arranjament del carrer Caballero entre els carrers 

Guitard i Nicaragua.  

 

 L‟actuació ha consistit en la implantació d‟una 

secció amb voreres de 3,60m., guals adaptats,  una 

calçada de 7,50m. amb dos cordons d‟aparcament a 

banda i banda i un carril de circulació,  plantació 

d‟arbrat d‟alineació de la espècie Corylus colurna 

(Avellaner Turc) i renovació de l‟enllumenat.  

 

 

 Superfície de l‟actuació: 4704 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.3 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Evarist Arnús (de Vallespir a Guitard). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

 Arranjament del carrer Evarist Arnús entre els 

carrers de Vallespir i Guitard.  

 

 L‟actuació ha consistit en la implantació d‟una secció 

amb voreres de 2,20m. i 3,00m. i calçada de 3,20m. 

sense aparcament. Plantació d‟arbrat a la vorera 

muntanya de la espècie Liriodendron Tulipífera. 

Renovació de l‟enllumenat i substitució per model 

Plus de 5m.  

 

 Superfície de l‟actuació: 1730 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.4 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Berguedà (de trav. de les Corts a Taquígraf Garriga). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

 Arranjament del carrer Berguedà entre el carrer de Deu 

i Mata i la Travessera de les Corts.  

 

 L‟actuació ha consistit en la implantació d‟una secció 

amb voreres de 5,00m. i 3,00m. i calçada de 3,60m. 

sense aparcament en el tram del carrer Berguedà entre 

Travessera de les Corts i el carrer Taquígraf Garriga; 

voreres de 2,60m. i 2,20m. i calçada de 3,20m. sense 

aparcament en el tram del carrer Berguedà entre el 

carrer Taquígraf Garriga i Deu i Mata Plantació 

d‟arbrat d‟alineació de la espècie Celtis Australis. 

Renovació de l‟enllumenat.  

 

 

 Superfície de l‟actuació: 1000 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.5 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Taquígraf Martí (de Joan Güell a Galileu). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 

 Arranjament del carrer Taquígraf Martí entre els 

carrers Joan Güell i Galileu.  

 

 L‟actuació ha consistit en la implantació d‟una 

secció amb voreres de 2,90m. i 1,90m. i calçada de 

3,20m. sense aparcament. Plantació d‟arbrat 

d‟alineació de la espècie Hibiscus Syriacus. 

Renovació de l‟enllumenat.  

 

 

 Superfície de l‟actuació: 867 m²  

 

 
 
  



 
 

127 
 

4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.6 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: Travessera de les Corts (d’Av. Sarrià a Numància). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

Actuació: Urbanització Travessera de les Corts, entre 

avinguda Sarrià i Entença. 

 

 Arranjament de la Travessera de les Corts, en el tram 

comprès entre avinguda Sarrià i Entença, iniciant 

l'actuació allà on s'ha Finalitzada la urbanització de 

la plaça Dr. Ignasi Barraquer.  

 

 L‟actuació executada ha consistit en la implantació 

d‟una nova secció amb voreres de 4,70m. a la banda 

mar, una ampliació de 2,00m. a la banda muntanya i 

calçada de 10,80m. amb un cordó d‟aparcament a 

banda mar, dos carrils de circulació i un carril bus. 

Renovació de paviment i implantació de guals 

adaptats. Renovació de l‟enllumenat.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.7 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Taquígraf Garriga (d’Av. de Sarrià a Numància). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 

Arranjament del carrer Taquígraf Garriga entre la 

plaça Rosés i l’avinguda de Sarrià.  

 

 Implantació d‟una secció amb vorera de 2,00m. a la 

banda mar i amplada variable a la banda muntanya i 

calçada de 3,20m. sense aparcament. Plantació 

d‟arbrat d‟alineació de la espècie Prunus cerasifera. 

Renovació de l‟enllumenat i substitució per model 

Plus de 5m.  

 

 

 Superfície de l‟actuació: 6400 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.8 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Anglesola - Dr. Ibáñez. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

Actuació: Pla Anglesola. Fase 1. 

 

 El Pla de l'àmbit de la M.P.G.M en el sector de l'entorn del carrer Anglesola 

contempla urbanitzar el solar de 15.000 metres quadrats de sòl que hi ha 

entre els carrers Anglesola, Doctor Ibáñez, Can Segalar i Numància.  

 La primera fase d‟aquesta urbanització ha actuat als carrers d'Anglesola 

(entre Doctor Ibáñez i Numància), d' Europa (entre Doctor Ibáñez i 

Anglesola), de Can Segalar (entre Gandesa i la plaça de Valdivia), de 

Doctor Ibáñez (entre Can Segalar i Anglesola), i un tram de Vilamur per 

sobre del carrer Anglesola. 

 S'ha implantat una nova secció al carrer Anglesola, ampliant les voreres 

mar i muntanya i deixant una calçada de 5 metres d'amplada per un carril 

de circulació i un cordó d'aparcament. S'ha realitzat també la 

normalització dels guals de vianants. S'ha plantat nou arbrat a la vorera 

muntanya de la espècie Prunus serrulata, i s'ha realitzat una renovació de 

l‟enllumenat del carrer, de les xarxes de serveis i del mobiliari urbà. 

 Altres carrers afectats, com Doctor Ibáñez o el tram d'Anglesola entre 

Doctor Ibáñez i Europa, s'han convertit en vials pacificats pavimentats a 

un sol nivell amb la peça característica del Casc Antic de Les Corts. 

 L'actuació ha Finalitzada amb la reurbanització del carrer Can Segalar i el 

seu perllongament fins la plaça de Valdivia. 

 Cal destacar com a element singular els nous fanals de LEDs, que 

garanteixen un millor rendiment lumínic, un baix consum i un 

manteniment mínim. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.9 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de qualitat 

urbana: Av. Madrid (entre Gran Via Carles III i Numància). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura continua en marxa) 

 

 

Actuació: Avinguda Madrid i carrer Berlín. 

 

 S‟ha dotat econòmicament per aquest 2011 la 

redacció del projecte executiu de la urbanització de 

l‟avinguda Madrid, entre Gran Via de Carles III i 

la plaça del Centre, i el carrer de Berlín, entre la 

plaça del Centre i l‟avinguda de Josep Tarradellas. 

 

 Durant el mes de Febrer del 2011 es formalitza 

una reunió de seguiment amb les entitats veïnals  i 

de comerciants de Sants i Les Corts per tal de 

treballar i consensuar la nova urbanització.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Les Corts 

 

8.1.10 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de qualitat 

urbana: Estudi de la possible reordenació del C. Prat d’en Rull (entre Travessera i Taquígraf Garriga). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

Arranjament del carrer Prat d’en Rull 

entre el carrer de Deu i Mata i la 

Travessera de les Corts.  

 

 Implantació d‟una secció amb voreres de 

4,80m. i 2,50m. i calçada de 3,60m. sense 

aparcament en el tram del carrer Prat d‟en 

Rull entre Travessera de les Corts i el carrer 

Taquígraf Garriga; voreres de 2,60m. i 

2,20m. i calçada de 3,20m. sense 

aparcament en el tram del carrer Prat d‟en 

Rull entre el carrer Taquígraf Garriga i Deu 

i Mata. Plantació d‟arbrat d‟alineació de la 

espècie Celtis Australis. Renovació de 

l‟enllumenat.  

 

 Superfície de l‟actuació: 1000 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

La Maternitat i Sant Ramon 

 

8.1.11 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: Ptge. Regent Mendieta (d’Av. de Madrid a Regent Mendieta). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 

Arranjament del passatge Regent Mendieta entre el 

carrer Regent Mendieta i l’avinguda de Madrid.  

 

 Implantació d‟una secció de plataforma única amb 

paviment de pedra artificial. Plantació d‟arbrat 

d‟alineació de la espècie Hibiscus Syriacus. Renovació 

de l‟enllumenat.  

 

 Superfície de l‟actuació: 872 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

La Maternitat i Sant Ramon 

 

8.1.12 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Comte Güell (de Travessera de les Corts a Av. de Madrid). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

Actuació: Arranjament del c. Comte Güell. 

 

 Arranjament del carrer Comte Güell entre la Travessera 

de les Corts i l‟avinguda de Madrid.  

 

 Implantació d‟una secció amb voreres de 3,30m. i calçada 

de 5,40m. amb un cordó d‟aparcament. Plantació 

d‟arbrat d‟alineació de la espècie Cercis Siliquastrum. 

Renovació de l‟enllumenat.  

 

 

 Superfície de l‟actuació: 3700 m²  

 
 

 

  



 
 

134 
 

4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

La Maternitat i Sant Ramon 

 

8.1.13 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Emèrita Augusta (d’Av. de Madrid a Felipe de Paz). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

 

Arranjament del carrer Emèrita Augusta entre el 

carrer Felipe de Paz i l’avinguda de Madrid.  

 

 Implantació d‟una secció amb voreres de 6,25m. i 

calçada de 7,50m. amb aparcament als dos costats. 

Plantació d‟arbrat d‟alineació de la espècie Celtis 

Australis. Renovació de l‟enllumenat.  

 

 Superfície de l‟actuació: 3552 m²  

 

 
 

  



 
 

135 
 

4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

La Maternitat i Sant Ramon 

 

8.1.14 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de qualitat 

urbana: Ptge. Jaume Roig (d’Av. de Madrid a Felipe de Paz). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 

 

Arranjament del passatge Jaume Roig entre el 

carrer Felipe de Paz i l’avinguda de Madrid.  

 

 Implantació d‟una secció de plataforma única amb 

paviment de pedra artificial. Sense plantació 

d‟arbrat. Renovació de l‟enllumenat.  

 

 Superfície de l‟actuació: 1071 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

La Maternitat i Sant Ramon 

 

8.1.15 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de qualitat 

urbana: C. Salvador Cardenal (de Maternitat a Sabino de Arana). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 

 

Arranjament del carrer Salvador 

Cardenal entre el carrer de Sabino de 

Arana i l’avinguda de Joan XXIII.  

 

 Implantació d‟una secció amb voreres de 

6,00m. i 4,00m. i calçada de 10,00m. en doble 

sentit i aparcament als dos costats. Plantació 

d‟arbrat a la vorera muntanya de les espècies 

Grevillea Robusta i Liquidàmbar 

Styraciflua. Renovació de l‟enllumenat amb 

bàculs troncocònics de 8m. d‟alçada.  

 

 Superfície de l‟actuació: 3758 m²  

 

 
 
  



 
 

137 
 

4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

La Maternitat i Sant Ramon 

 

8.1.16 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de qualitat 

urbana: C. Menéndez Pelayo. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura continua en marxa) 

 

Actuació: Projecte d'arranjament provisional del carrer Menéndez 

Pelayo, entre l'avinguda Diagonal i l'avinguda Joan XXIII (Campus Sud) 

 El carrer de Menéndez i Pelayo és un vial de entre 40 i 50 metres 

d‟amplada depenent del tram, ubicat al Campus Universitari, que s'ha 

vist afectat per obres de diferents operadors en els últims anys: 

destacar, l'aparcament de BSM de 255 places per cotxes i motocicletes 

amb accés i sortida des de l'avinguda de Joan XXIII i una nova sots-

estació elèctrica de FECSA Endesa a la cruïlla amb el carrer Martí 

Franquès. 

 El Districte de les Corts ha procedit a pavimentar amb aglomerat 

asfàltic el carrer Menéndez Pelayo, en dues fases, entre l'avinguda Joan 

XXIII i el carrer Martí Franquès. 

 S‟ha alliberat un espai ocupat per la Universitat que s‟ha inclòs en 

l‟àmbit d‟urbanització. 

 Un cop alliberat l‟àmbit ocupat per la obra de la nova sots-estació 

elèctrica de FECSA Endesa s‟ha executat la segona fase de la 

urbanització provisional, que ha permès la connexió entre l'avinguda 

Joan XXIII i el carrer Martí Franquès mitjançant un vial de 10 metres 

d‟amplada, amb dos carrils de circulació i dos cordons d‟aparcament. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

La Maternitat i Sant Ramon 

 

8.1.17 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: C. Martí i Franquès. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 
 

Actuació: Projecte d'arranjament del carrer Martí Franquès, 

entre l'avinguda Diagonal i l'avinguda Joan XXIII (Campus 

Sud). 

 

 La obra d'urbanització del carrer de Martí Franquès ha 

consistit en la implantació d‟una nova secció a tot el llarg de 

l'àmbit del carrer, amb voreres de fins a 7,00m. d'amplada a 

banda i banda, amb zones de parterres entre la vorera i les 

façanes dels edificis universitaris, i una calçada de 17,00m. que 

incorpora dos carrils de circulació (en dos sentits), aparcament 

en bateria als dos costats i un canal drenant de recollida 

d'aigua central per reutilitzar l'aigua de pluja. 

 Les noves voreres estan pavimentades amb aglomerat asfàltic 

negre, al mateix nivell de la calçada, i estan delimitades per 

vorades trapezoidals de granit gris que funcionen com límits 

físics de l'aparcament en bateria. 

 També s'ha plantat un nou arbrat d‟alineació de la espècie 

Lledoner a les dues voreres. També s'ha renovat l‟enllumenat 

del carrer, el clavegueram, les xarxes de serveis i el mobiliari 

urbà, on hi destaquen els bancs fabricats amb material reciclat. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

La Maternitat i Sant Ramon 

 

8.1.18 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de qualitat 

urbana: Estudi dels elements instal·lats al carrer Pintor Pahissa per a millorar la seva confortabilitat i ús com a 

bancs. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 

 

 A petició dels veïns es van substituir els 

elements de pedra de forma cúbica del carrer 

Pintor Pahissa, que feien les funcions de pilona i 

seient, per pilones normalitzades de fundició i 

per bancs i cadires de fusta amb respatller.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Pedralbes 

 

8.1.19 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de qualitat 

urbana: C. Jordi Girona (de Gran Capità a Tinent Coronel Valenzuela). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 Les obres d‟arranjament del carrer Jordi Girona 

han consistit en la implantació d‟una nova secció a 

tot el llarg de l'àmbit del carrer, ampliant les 

voreres fins a 6,00m. d'amplada a la banda mar i a 

una amplada variable a la banda muntanya (amb 

un mínim de 6m. en les zones més estretes) i una 

calçada de 14,00m. que incorpora dos sentits de 

circulació, aparcament en cordó als dos costats i un 

carril bici de doble sentit a la banda muntanya.  

 Les noves voreres s‟han pavimentat amb panot, 

limitades a la calçada per vorades mecanitzades de 

granit i rigola. S‟ha realitzat també la normalització 

dels guals de vianants. També s‟ha renovat l‟arbrat 

existent i s'ha plantat un nou arbrat d‟alineació de 

la espècie Arbre de les Tulipes a les dues voreres. 

També s'ha realitzat una renovació de l‟enllumenat 

del carrer, del clavegueram, de les xarxes de serveis 

i del mobiliari urbà (bancs i cadires, papereres i 

pilones).  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Pedralbes 

 

8.1.20 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de 

qualitat urbana: Ptge. Ametllers (d’Ametllers a Av. Pearson). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 Segona fase de l'arranjament del passatge dels Ametllers 

i el carrer dels Ametllers, amb continuïtat amb els trams 

ja executats.   

 

 L‟actuació ha consistit en la implantació de voreres 

asimètriques accessibles i amb itineraris adaptats de 

1,40m. d'amplada pavimentades amb panot tipus Flor, 

guals adaptats, mantenint la calçada amb doble sentit 

de circulació finalitzada en cul-de-sac del carrer dels 

Ametllers, renovació de l'enllumenat amb fanals tipus 

Plus, del clavegueram i del mobiliari urbà,  i plantació 

d'arbrat tipus Populus alba.  

 Superfície de l‟actuació: 810 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Pedralbes 

 

8.1.21 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de qualitat 

urbana: Zona Gran Capità (d’av. d'Esplugues a Cavallers). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 Les obres d'urbanització de la zona verda de Gran 

Capità han regularitzat el terreny i s'han extret 

runes, tanques i altres elements redundants i s'han 

estabilitzat talussos i altres elements erosionats. 

També s'han definit les àrees de trànsit de 

vianants i d'estada amb nous paviments, la 

instal·lació de xarxes de reg i drenatge, i també 

d'elements de mobiliari i senyalització. Altres 

actuacions que s'han executat son la plantació 

d'espècies més adients per a un manteniment 

regular, poda d'arbrat i la plantació d'arbrat 

 

 S'han plantat nous arbres, arbustos, plantes 

vivaces, entapissats i la sembra de gespes i 

barreges de llavors segons les necessitats del 

projecte. També s'ha instal·lat nou mobiliari urbà, 

amb bancs de fosa metàl·lica i fusta, i papereres.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Pedralbes 

 

8.1.22 Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, amb criteris de qualitat 

urbana: Connexió del C. Font del Lleó amb la Carretera de les Aigües. 

 
Estat de la mesura: Risc 

 

 Es disposa d‟un estudi d‟aquest àmbit per 

part del Parc de Collserola. 

 

 Es va incloure com “Racó Públic” del 

concurs del FAD que es va fallar el 29 

d‟Abril del 2010.  

 

 

 El projecte “Regeneració” de Miquel Oller i 

Sofia Mataix en va resultar el guanyador i 

proposa gaudir de les vistes, l‟esport i el 

respecte al Medi Ambient. El 

desenvolupament d‟aquest passa per 

instruir una figura de planejament i 

expropiació de la part dels sòls de propietat 

privada. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Urbanisme i Infraestructures 

 

8.2.1 Arranjament de diverses places del districte perquè siguin espais de relació, oci i convivència: Plaça de 

Can Rosés.  

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 La nova plaça de Can Rosés s'ha urbanitzat aïllant 

l'espai públic dels dos carrers més densos i sorollosos amb 

parterres i jardineres, que funcionen com un filtre, i s'ha 

organitzat en dos parts ben diferenciades: un espai lliure i 

buit com un gran hall i un espai arbrat i recollit, amb 

bancs i cadires, una zona de jocs infantils tancada i un 

joc d‟ Escacs gegant per ús públic. 

 La banda mar de la plaça segueix l'alineació definida per 

la secció del carrer Taquígraf Garriga, i la banda Besòs 

ha incorporat com a part de la plaça un vial sense nom 

de servei. 

 Les noves voreres s'han pavimentat amb pedra artificial, 

unes peces especials que inclouen una mescla de nitrat de 

plata fotocatalíctic que reacciona amb els agents 

atmosfèrics contaminants i millora la qualitat de l'aire. 

El paviment està limitat a la calçada per vorades 

mecanitzades de granit i rigola. S‟ha realitzat també la 

normalització dels guals. 

 S'ha renovat l‟arbrat existent i s'ha plantat un nou 

arbrat a l'interior de la plaça i al perímetre. També s'ha 

renovat l‟enllumenat, les xarxes de serveis i el mobiliari 

urbà (bancs, cadires, papereres, escocells, pilones,...).  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Urbanisme i Infraestructures 

 

8.2.2 Arranjament de diverses places del districte perquè siguin espais de relació, oci i convivència: Plaça Dr. 

Ignasi Barraquer. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 

 La reurbanització de la plaça d'Ignasi Barraquer ha estat 

possible gracies al consens aconseguit en el projecte 

d'urbanització de la plaça, i les modificacions introduïdes, 

per la Comissió de Seguiment amb les entitats veïnals 

creada a l'efecte. 

 Les obres de la plaça, conjuntament amb les voreres del 

carrer Loreto i Travessera de les Corts, han definit nous 

límits més uniformes i urbans, des de les façanes de les 

vivendes de la banda Llobregat fins a l'avinguda de Sarrià.  

 S'ha renovat el paviment de la plaça (continu a l'àmbit 

central i de peces prefabricades a la zona perimetral), s'ha 

realitzat una nova disposició de les zones d'estar a l'àmbit 

central amb jocs infantils en dues zones (una tancada, una 

oberta) i s'han renovat els jocs infantils existents, les zones 

verdes amb consolidació de l'arbrat existent i la plantació 

de nou arbrat, També s'ha renovat l'enllumenat i el 

mobiliari urbà (bancs, font, papereres,...).  
 

 Un vial de servei paral·lel a les façanes per dona accés als 

aparcaments i a les vivendes, i s'ha pavimentat amb peça 

prefabricada segregant vorera i calçada. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Urbanisme i Infraestructures 

 

8.2.3 Arranjament de diverses places del districte perquè siguin espais de relació, oci i convivència: Zona Entença 

-Av. de Sarrià. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura continua en marxa) 
 

 

 

 S‟ha redactat el projecte d‟arranjament 

d‟aquest espai , que resta  pendent d‟execució. 

 

 El projecte proposa recuperar un  espai de 1000 

metres quadrats, situat al  darrera de l'edifici de 

Caixa Madrid, aprofitat actualment com  

aparcament.  

 

 El nou espai públic  es proposa generar un pas 

perimetral de sauló, limitat perimetralment 

amb llamborda recuperada. Es proposa també, 

la plantació de nou arbrat, la renovació de 

l'enllumenat i la instal·lació de nou mobiliari 

urbà (bancs, papereres, pilones). 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Urbanisme i Infraestructures 

 

8.2.4 Arranjament de diverses places del districte perquè siguin espais de relació, oci i convivència: 

Col·laborar amb el Districte de l’Eixample, per a la retirada del monument a José Antonio Primo de 

Rivera, situat a l’Av. Josep Tarradellas i la seva reurbanització. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 
 

 

Actuació: Retirada del monument a José Antonio Primo 

de Rivera i arranjament del seu entorn. 

 

 Durant el primer semestre del 2009, es va procedir (per 

part del Districte de l‟Eixample) al desmuntatge del 

monument i al posterior arranjament del solar resultant 

per a la seva integració a l'entorn immediat.  

 

 Durant el 2010, el Districte de Les Corts, va procedir a 

l‟arranjament de la superfície de la rambla de l'avinguda 

Josep Tarradellas, entre el antic monument i la plaça de 

Francesc Macià, amb aglomerat asfàltic.  
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2. Medi Ambient  
 

Verd i biodiversitat 

 

8.2.5 Arranjament de diverses places del districte perquè siguin espais de relació, oci i convivència: 

Estudiar i revisar la urbanització actual dels Jardins Vicens i Vives, per tal d’adaptar-los a 

persones amb mobilitat reduïda. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 
 

 Els jardins de Jaume Vicenç Vives estan ubicats entre 

l„Avinguda Diagonal, la Gran Via de Carles III i Sabino 

Arana. Tenen l‟accés principal per l‟Avinguda Diagonal 

banda mar entre la Plaça de Pius XII i la Pl. de la Reina 

Maria Cristina, compta també amb accessos secundaris des 

dels interiors d‟illa, pel Carrer Sabino Arana i la Gran Via de 

Carles III. 

El jardí s‟ha estructurat mitjançant murets i canvis de 

nivells amb escales, sense rampes, amb un fort desnivell 

respecte a l'accés principal. La zona de Jocs Infantils només 

és accessible des dels interiors dels edificis, mitjançant una 

rampa existent, però no es comunica amb la resta del jardí, 

cal per tant executar feines d'arranjament i de jardineria per 

adaptar els accessos i els camins interiors a persones de 

mobilitat reduïda. 

 L‟actuació consisteix en una nova rampa d‟accés que 

compleix les normes d‟accessibilitat urbanística i facilita el 

moviment interior dels jardins sense obstacles, també implica 

refer els nivells de paviment d'aquest camí i construir noves 

rampes al voltant de l'àrea de jocs infantils, així com una 

petita reforma de aquesta zona de jocs, amb la renovació del 

mobiliari existent i la eliminació d‟arbrat en mal estat.  
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3. Medi Ambient 
Manteniment i Neteja 

Neteja i Recollida 

 

8.3 Garantir el manteniment de tots els espais públics i les zones verdes del districte, amb el desenvolupament d’un 

nou Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic i de millora del mobiliari urbà, amb especial atenció al 

manteniment de l’arbrat. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S‟han executat obres d‟arranjament als carrers  Robert 

Gerhard, Arizala, Felipe de Paz, Nicaragua, Panamà, Passeig 

de Sant Francesc, Guitard, Comtes de Bell·lloc, Avinguda 

Josep Tarradellas, Marquès de Sentmenat, Alfambra, 

Passatge de Xile, Abadessa Olzet, Joan d‟Alòs, Cavallers, Sor 

Eulalia d‟Anzizu, Castellet i Travessera de les Corts. 

 S‟han realitzat actuacions de renovació de pavimentació de 

calçada, actuacions de mobilitat bàsica, actuacions de 

renovació de l‟enllumenat (Av. Diagonal) i millores en 

infraestructures dels parcs Josep Goday i Rubió i Tudurí. 

 S‟han realitzat altres actuacions de gran manteniment com la 

renovació dels jardins d‟Ernest Lluch i Mirall de Pedralbes o 

millores en carrers com La Ràbida, Avinguda Espasa, Poblet, 

August Pi i Sunyer i Plaça de Pedralbes. 

 S‟ha realitzat un Pla de Manteniment de l‟Avinguda 

Diagonal que ha consistit en: renovació del clavegueram de 

Dr. Gregorio Marañón a Alfambra, millora de fonts 

ornamentals, renovació i descontaminació lumínica, obertura 

del carrer Albert Bastardas, renovació de bancs, 

pavimentació de les calçades laterals i carrils bus, a més de 

actuacions de neteja, accessibilitat i millora del verd 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior Habitatge i Paisatge Urbà 

 
8.4.1 Continuar amb la política de construcció d’habitatge en règim de protecció, i garantir el reallotjament 

dels afectats pels processos de remodelació de barris. Impulsar el desenvolupament dels PERI Europa-

Anglesola.   

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 En aquests darrers quatre anys l‟Ajuntament de 

Barcelona ha impulsat el desenvolupament del PERI 

d‟Europa – Anglesola, en aquelles actuacions que eren de 

la seva competència, concretament : 

  S‟han redactat i aprovat definitivament els Projectes 

d‟Urbanització del sector i de Reparcel·lació. 

 S‟ha executat la urbanització de la primera fase d‟aquest 

sector, corresponent a l‟obertura del c/ Europa i 

urbanització dels carrers Can Segala, Anglesola i Dr. 

Ibáñez. 

 

  S‟han iniciat les obres de construcció de la nova Escola 

Bressol Xiroi, que estarà en funcionament per al Curs 

escolar 2011-2012. 

 

 S‟està redactant l‟avantprojecte del nou equipament de 

Centre de Serveis Socials i Llar Residencia de persones 

amb discapacitat a l‟altre espai d‟equipaments. 
 

 S‟han tramitat i concedit les llicències d‟obres 

corresponents a l‟edifici de reallotjament i altres privats.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior Habitatge i Paisatge Urbà 

 
8.4.2 Continuar amb la política de construcció d’habitatge en règim de protecció, i garantir el reallotjament dels 

afectats pels processos de remodelació de barris. Impulsar el desenvolupament dels PERI Colònia Castells.     

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 

 En aquests darrers quatre anys l‟Ajuntament 

de Barcelona i l‟INCASOL han donat un impuls 

important al desenvolupament de l‟àmbit de la 

Colònia Castells, concretament: 

 

  Han finalitzat les obres de l‟edifici de 

reallotjament de la primera fase,  i s‟han 

adjudicat els pisos mitjançant sorteig.  

 

 

 Es va procedir al lliurament de les claus el 2 de 

Juliol del 2010. 

 

 S‟estan enderrocant les finques afectades de la 

primera fase que han d‟alliberar el sòl per la 

construcció de nous edificis i així poder iniciar 

la segona fase.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior Habitatge i Paisatge Urbà 

 
8.4.3 Continuar amb la política de construcció d’habitatge en règim de protecció, i garantir el reallotjament 

dels afectats pels processos de remodelació de barris. Impulsar el desenvolupament dels PERI Bacardí.   

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 
 

 

 Aquest ha estat el mandat de la finalització del PERI 

Bacardí.  

 

 S‟ha construït l‟edifici d‟habitatges de reallotjament i 

s‟ha ocupat per part de tots els afectats. 

 

 

 S‟ha executat la darrera fase d‟expropiacions i enderrocs. 

 

 Es disposa del projecte executiu per la urbanització de la 

zona verda., que ve condicionada per la possible 

construcció d‟un aparcament soterrat. 

 

 

 De moment s‟ha arranjat l‟espai com a aparcament 

provisional en superfície.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Urbanisme i Infraestructures 

 

8.5 Actualitzar el mapa d’implantació de cable de fibra òptica en el districte 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 
 

 

 

 

 L‟accés a la xarxa de fibra òptica als particulars la 

proporciona l‟operador privat titular de la concessió. 

 

 Segons la informació facilitada, els treballs d‟estesa del 

cablejat i la instal·lació dels punts de connexió previstos 

en el Districte ja han finalitzat i cobreixen la totalitat de 

les zones d‟habitatge plurifamiliar d‟acord amb el plànol 

facilitat. 

 

 A la resta del Districte, bàsicament el Barri de Pedralbes, 

l‟accés i implantació es realitza sota comanda.  
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9. Implantació i millora dels EQUIPAMENTS I ELS SERVEIS A L’ABAST DE TOTHOM, incrementar les zones verdes i 

posar l’accent en la mobilitat i les energies sostenibles. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Pla de millores dels equipaments 

 

9.1.1 Continuar amb el Pla de Millora dels  Equipaments del districte: Reforma i millora de l’equipament esportiu Pavelló de 

l’Illa. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2011 (mesura redefinida) 

 

 

 

 

 S‟ha realitzat l‟estudi de viabilitat econòmica i de 

viabilitat estructural, els quals podran permetre 

d‟abordar la futura ampliació del pavelló amb una 

nova pista poliesportiva, un annex i nous vestidors. 

 

 Durant el 2011 s‟executaran reformes de gran 

manteniment en els vestidors existents. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Pla de millores dels equipaments 

 

9.1.2 Continuar amb el Pla de Millora dels  Equipaments del districte: Millora de l’equipament esportiu Arístides Maillol, amb la 

instal·lació de gespa artificial. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

 

 

 Actuació: Pla de millora equipaments esportius. 

IME Arístides Maillol. 

 1a Fase: Implantació de gespa artificial. 

 2a Fase: Rehabilitació i reforma dels vestidors 

. 

 3a Fase. Nous vestidors, bar i oficines.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Pla de millores dels equipaments 

 

9.1.3 Continuar amb el Pla de Millora dels  Equipaments del districte: Millora acústica i manteniment del Centre Cultural les 

Corts. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 Durant l‟estiu de l‟any 2010 es van executar obres de reforma al 

Centre Cívic de Les Corts, per tal d‟ubicar a la planta baixa del centre 

un nou Punt d‟Informació Juvenil (PIJ) i ampliar el Punt 

d‟Informació a la Dona (PIAD).  

  

 Aquestes noves dependències s‟han ubicat als espais que abans 

ocupaven el vestíbul  l‟aula de noves tecnologies, una aula polivalent 

i el Punt d‟Informació a la Dona i s‟ha aconseguir una nova 

distribució equilibrada i coherent, amb accés des del vestíbul 

principal del Centre Cívic de Les Corts, on s‟ubiquen totes les peces: 

 

- Punt d‟Informació a la Dona (30 m2): amb dos despatxos d‟atenció. 

- Punt d‟Informació Juvenil (71 m2): amb un espai comú, un despatx 

i una sala de reunions. 

-Aula polivalent (33 m2) 

 

 Així mateix, durant l'any 2011 s'executaran les obres d'implantació 

d‟un ascensor al vestíbul del Centre Cívic  per millorar l‟accessibilitat 

a la planta soterrani per les persones amb mobilitat reduïda.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Pla de millores dels equipaments 

 

9.1.4 Continuar amb el Pla de Millora dels  Equipaments del districte: Finalitzar les obres de rehabilitació i recuperació del 

Centre Cívic Can Deu 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2008 

 

 La restauració final del Centre Cívic Can Deu ha consistit 

en la rehabilitació integral de l'interior i façana de l'edifici i 

l'actualització de totes les instal·lacions (aire condicionat, 

detecció d'incendis, enllumenat i mecanismes elèctrics, 

instal·lació de veu i dades, extracció de fums, etc.) 

 

 S'ha modificat la distribució i s'ha col·locat un nou ascensor 

adaptat en el pati annex a la cuina.  

 

 

 S'han restaurat els elements originals que s'han mantingut 

i, sempre que ha sigut possible, s'han restituït els que han 

desaparegut fent una distinció general entre espais nobles 

(vestíbul, pati central, peces que donen a la plaça, passadís, 

bar i sala d'actes) i els serveis (lavabos, magatzems, escala 

secundària, etc.). 

 

 El mes d'Abril de 2008 el Centre Cívic Can Deu va entrar en 

servei.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Pla millores d’equipaments 

 
nou  1r semestre 2008 Trasllat i nova ubicació CSS Zona Oest per aplicació del nou model de Serveis Socials 

 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n  semestre 2009 

 

 

 

 

 Obertura del nou Centre de Serveis Socials Maternitat – 

Sant Ramon, al seu espai definitiu a travessera de les 

Corts, 122 baixos (febrer 2010). 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Pla millores d’equipaments 

 
nou  1r semestre 
2008 

Trasllat i nova ubicació CSS Zona Est per aplicació del nou model de Serveis Socials 

 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n  semestre 2009 

 

 

 

 

 Obertura del nou Centre de Serveis Socials les Corts, al 

carrer Can Bruixa 7 - 11 baixos (març 2010), ubicació 

provisional, mentre no es construeix el centre 

definitiu al futur edifici d‟equipaments a Europa / 

Anglesola. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Pla d’Equipaments 

Pla de millores dels equipaments 

 

9.1.6 Continuar amb el Pla de Millora dels  Equipaments del districte: Millora dels casals de la gent gran. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2011 

 

El Districte disposa de dos casals de Gent Gran: el de Sant Ramon i el de 

Novell. 

 El manteniment ordinari es realitza amb la contracta de manteniment 

d‟edificis del Districte. A part es fa un seguiment periòdic amb els 

responsables dels centres per planificar els treballs de millora que 

puguin ser necessaris per mantenir i millorar la qualitat del servei. 

 Casal de Gent Gran Can Novell: 

 El casal està situat en la planta baixa de l‟edifici del carrer de 

Caballero 29. Es una instal·lació nova que disposa de tot l‟equipament 

necessari per un bon funcionament. 

 Com treball de millora ja executat i per petició dels gestors, s‟ha baixat 

l‟alçada dels urinaris per que fossin més còmodes d‟utilitzar. 

 Com millores a executar es preveu dotar als serveis sanitaris de 

detectors de presència per l‟encesa i apagat de l‟enllumenat i 

complementar la instal·lació de climatització amb columnes de 

captació d‟aire de retorn per millorar la uniformitat de la temperatura. 

 Casal de Gent Gran Sant Ramon: 

 El casal està situat en un edifici de planta baixa al carrer del Cardenal 

Reig 11. 

 Les instal·lacions estan operatives i en bon funcionament. 

 S‟han canviat els aparells de climatització i s‟ha millorat la 

il·luminació exterior de l‟accés.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Pla equipaments 

Pla millores d’equipaments 

 

9.1.7 Continuar amb el Pla de Millora dels  Equipaments del districte: 

Revisió dels espais esportius escolars per possibilitar, si s’escau, la seva obertura als esports d’equip. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 

 

 

 Reformes en una pista exterior de l‟escola les Corts per 

permetre la pràctica dèsports en equip de manera 

independent (2008) 

 

 Obertura del pati del Escola les Corts, dins el 

programa Patis Oberts (2009) 

 

 Obertura del pati del Escola Pau Romeva, dins el 

programa Patis Oberts (2010) 
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2. Medi Ambient  Verd i biodiversitat 

9.2.1 Millorar, recuperar i incrementar les zones verdes del districte, entre altres: Can Rigal incorporant els 

veïns en el seu disseny futur.  

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 El parc metropolità de Can Rigal està ubicat entre els municipis de Barcelona i l‟Hospitalet de Llobregat, en una 

parcel·la limítrof de 7,9 hectàrees de superfície. La part que correspon a Barcelona està situada entre l'avinguda 

d‟Albert Bastardas i el carrer de Carles Ferrer Salat, i ocupa aproximadament 1'9 hectàrees. 

 El projecte està redactat per la Mancomunitat de Municipis de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), en 

col·laboració amb els Ajuntaments de Barcelona i de l‟Hospitalet de Llobregat, i la participació de les entitats 

veïnals i els grups polítics de les Corts, la Comissió de Seguiment del Pla Integral de la Florida i Pubilla Cases, que 

van participar en la proposta del disseny dels usos del futur parc. 

 Aquest nou parc metropolità ha de respondre a les necessitats dels veïns, i s'ha desenvolupat a partir de criteris de 

respecte al medi ambient, sostenibilitat i eficiència energètica de les xarxes d'instal·lacions. Així, el Parc de Can 

Rigal proposa un gran espai verd unitari, malgrat es troba en dos termes municipals, amb els usos i equipaments 

repartits per tot l‟espai verd. I tenint en compte tres criteris bàsics: que sigui ecoeficient, sostenible i visualment 

obert. 

 Des del punt de vista de la connectivitat, s'ha dissenyat un gran eix longitudinal que el creuarà de nord a sud i a 

través dels que naixeran nombroses connexions transversals que el creuaran de punta a punta. Aquest eix 

longitudinal naixerà a la cruïlla situada entre l'av. d‟Albert Bastardas i el carrer de Carles Ferrer Salat, entrada 

principal des del municipi de Barcelona. 

 Un circuit de bici i un altre de footing travessarà igualment el parc de dalt a baix per millorar-ne la connectivitat, 

també amb aquests mitjans de transport. 

 La vegetació del parc complirà amb el precepte de sostenibilitat, i serà doncs mediterrània. L‟arbrat dels accessos 

del parc serà de caràcter jeràrquic de gran port (més de 6 metres d‟alçada) i en doble alineació. Serà arbrat típic de 

bosc mediterrani: pineda i alzinar, mentre que l‟arbrat de les deveses serà arbrat de floració. En els camins 

transversals es plantarà arbrat d‟alineació, mentre que en el talús del parc s‟ampliarà la pollancreda actualment 

existent. Els parterres disposaran de vegetació arbustiva. En total es plantaran més de 200 nous arbres. 

 El parc es dissenya amb criteris de ecoeficiència, un dels seus objectius bàsics. Per això es treballa per garantir que 

tant la il·luminació com l'abastament d'aigua es produeixi dins del propi espai del parc, de forma autosuficient. Això 

es pot aconseguir  amb l'aprofitament per captació d'aigües freàtiques per a la posterior utilització per al reg i amb la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques integrades a l'espai que tinguin la capacitat d'il·luminar totalment el parc 

d'una manera autosuficient. 

 El nou parc urbà incorporarà zones de jocs infantils (sorrals i jocs infantils per a nens d‟1 a 5 anys i jocs infantils per 

a nens de 6 a 12 anys), equipaments (bars, lavabos), una zona de picnic, un frontó, petanques, un amfiteatre, una 

pista esportiva polivalent i una zona d‟esbarjo per a gossos.  

 El mes de Novembre del 2010 es van iniciar les obres i està previst que durant la primavera del 2012 el nou Parc de 

Can Rigal ja sigui una realitat.  
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2. Medi Ambient  
 

Verd i biodiversitat 

 

9.2.2 Millorar, recuperar i incrementar les zones verdes del districte, entre altres: Zona Av. Pearson 

fins al C. Castellet amb la creació del nou hort urbà amb zona verda. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2008 

 
 

 La xarxa d‟Horts Urbans de Barcelona és un programa 

de participació l'Àrea de Medi Ambient destinat a les 

persones més grans de 65 anys de la ciutat, amb 

l‟objectiu d‟incorporar-los a activitats de millora 

ambiental a través del conreu d‟hortalisses seguint els 

principis de l‟agricultura biològica. 

 L'hort urbà Pedralbes disposa del Jardí dels Sentits, 

annex als horts i pensat perquè les persones amb 

deficiències visuals puguin gaudir de les espècies 

aromàtiques que s'hi han plantat, les quals estan 

senyalitzades amb rètols amb llenguatge Braille situats 

a les baranes que envolten les plantes. 

 L'hort disposa de lavabos adaptats per a persones amb 

disminució, de vint armaris per a estris, una pica, vuit 

boques de reg, una zona de pícnic amb dues taules i 

bancs, papereres, dos calaixos de compostatge i 

contenidors de recollida selectiva de brossa. 

 Aquest hort urbà, instal·lat al costat del Monestir de 

Pedralbes, disposa de 19 parcel·les, de 30 m² cadascuna, 

per una superfície total de 3.770 m²  
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2. Medi Ambient  
 

Verd i biodiversitat 

 

9.2.3 Millorar, recuperar i incrementar les zones verdes del districte, entre altres: Traslladar, 

reubicar i millorar l'Hort Urbà de Torre Melina. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2008 

 
 

 

Canvi traçat del tramvia i trasllat dels Horts urbans de 

Torre Melina. 

 

 Quan es va implantar el tramvia Trambaix el traçat 

d'aquest sistema de transport públic s'incorporava a 

la carretera de Collblanc des del Camí de Torre 

Melina, mitjançant un gir forçat i complex que es va 

simplificar notablement al desplaçar la cruïlla 100 

metres més enllà, en una actuació que es va 

completar amb una nova ubicació pels horts urbans 

de Torre Melina i la construcció de noves 

instal·lacions per aquest espai.  
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2. Medi Ambient  
 

Verd i biodiversitat 

 

9.2.4 Millorar, recuperar i incrementar les zones verdes del districte, entre altres: Voltants del Monestir 

de Pedralbes. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura continua en marxa) 

 

 

 El projecte contempla una actuació que respecti el caràcter 

singular d‟aquest espai històric, corregint de forma puntual 

aquells aspectes que millorin l‟accessibilitat i redueixin el 

impacte del vehicle privat sobre un entorn petit i on s‟hi respira 

pau i tranquil·litat. 

 Emprant materials idèntics als existents, recuperant tot el 

paviment de les voreres, totes les vorades i tota la llamborda, 

s‟ampliarà la vorera que dona a la façana del Monestir a costa de 

l‟aparcament en bateria, dotant el Reial Monestir de Santa 

Maria de Pedralbes d‟un espai digne i suficient davant de la seva 

portalada.  

 Així mateix, es tancarà l‟accés als vehicles des de la Plaça del 

Monestir al carrer del Bisbe Català mitjançant pilones extraïbles, 

es soterraran línies elèctriques, es renovarà l‟enllumenat  i 

s‟arranjarà el carrer que comunica la plaça amb l‟avinguda 

Espasa amb criteris d‟urbanització convencionals. 

 També, en col·laboració amb els responsables de Parcs i Jardins 

de l‟Ajuntament de Barcelona, s‟estudiarà el espai enjardinat 

central, a la recerca de documentació sobre el seu estat original i 

sobre la mida, la forma i les espècies vegetals que tenia 

històricament, per tal de reproduir un hipotètic estat inicial. 

Aquestes feines es completaran amb intervencions de millora de 

la xarxa de reg.  
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2. Medi Ambient  
 

Verd i biodiversitat 

 

9.2.5 Millorar, recuperar i incrementar les zones verdes del districte, entre altres: Recuperar i millorar 

espais verds i públics al voltant de l'àmbit de la Pl. Sòl de Baix. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura redefinida) 

 
 

 

 

 

 S'han fet  actuacions de millora en els interiors de l'entorn del 

carrer Fígols, s'ha millorat la mobilitat (àrea verda, restricció 

de l'ús dels cotxes) guanyant espais privats per a l'ús públic, 

s'ha arranjat superficialment un dels espais d‟ús públic 

col·locant jardineres i mobiliari i s‟ha obtingut un nou 

compromís de la mancomunitat de propietaris sobre l‟espai 

lliure davant de la Travessera de les Corts.  
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2. Medi Ambient  
 

Verd i biodiversitat 

 

9.2.6 Millorar, recuperar i incrementar les zones verdes del districte, entre altres: Recuperar els espais 

públics dels Campus Universitaris. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 
 

 

 Actuació: Arranjament dels carrers Baldiri Reixac, Pascual Vila, 

Jordi Girona, Martí Franquès i Alfambra, Aparcament provisional 

al Parc de Bederrida i al carrer de Menéndez i Pelayo. 

 

 S'han executat obres d'arranjament als carrers Baldiri 

Reixac, Pascual Vila (fase 1 i fase 2), Martí Franquès, Jordi 

Girona, Alfambra, i de la superfície del carrer Menéndez 

Pelayo (fase 1 i fase 2) i del Parc de Bederrida com 

aparcament provisional, en total més de 50.000 m2 de 

superfície urbanitzada.  

 Acord d„Alcaldia de 4/12/2009 i 05/02/2010 pel qual 

s'accepten les cessions gratuïtes i obligatòries de tots els 

espais a cedir per a la UB i UPC. Han estat efectuades les 

inscripcions al registre de la propietat num. 19. 

 Es segueix treballant en el marc de la Comissió conjunta amb 

les Universitats. 
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2. Medi Ambient  
 

Verd i biodiversitat 

 

9.2.7 Millorar, recuperar i incrementar les zones verdes del districte, entre altres: Entorns de l'antic 

Monument als Caiguts. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 
 

 

 

 La plaça, situada al davant del Palau de Pedralbes i entre les 

facultats de Química i de Biologia de la Universitat de 

Barcelona, s'ha convertit en un jardí ple d‟arbres, bancs i 

fanals, un lloc de trobada per als vianants i els estudiants del 

Campus Sud.  

 

 El nou jardí te arbres de diverses espècies, destacant-ne, al 

davant, cinc de fulla groga, i al darrere, quatre de fulla 

vermella, de les espècies del pollancre i Liquidambar. El 

conjunt s'ha completat amb una zona de pas pavimentada, on 

s‟hi situen els bancs i els fanals, i una altra zona de gespa.  
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2. Medi Ambient  
 

Verd i biodiversitat 

 

9.2.8 Millorar, recuperar i incrementar les zones verdes del districte, entre altres: Millora dels Jardins 

de Josep Goday i Casals. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 

 
 

 

 

 Projecte de millora de les infraestructures dels Jardins de 

Josep Goday, que afecten a les instal·lacions de reg, la 

jardineria i els elements d‟urbanització, per tal de fer més 

accessibles els jardins i millorar la seva interrelació amb els 

ciutadans. S‟ha millorat la xarxa de reg, la connexió de la 

xarxa a un nou programador i la reparació dels elements en 

mal estat. Els treballs de jardineria han consistit en la poda, 

la neteja, la millora del terreny i plantacions noves. També 

s‟han millorat els tancaments amb l‟elevació del mur d‟obra 

de fàbrica més proper a l‟Av. de Madrid i el canvi de la tanca 

metàl·lica de l‟entrada. La superfície de l‟actuació ha estat 

de 4.764 m²  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Urbanisme i Infraestructures 

 

9.3.1 Continuar amb les expropiacions necessàries per a l’obtenció de sòl per a futurs vials, zones verdes i/o 

espais públics: C. Danubi (de trav. de les Corts a Cardenal Reig). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura redefinida) 

 

 Inicialment el Pla General Metropolità per a l‟àmbit 

dels carrers Danubi i Pintor Tapiró tenia una previsió 

d‟afectacions força massives a un bon nucli 

d‟habitatges d‟aquest sector, a petició dels propis veïns 

i treballat inicialment amb l‟Associació de veïns i el 

sector d‟urbanisme es va plantejar una Modificació del 

PGM en aquest sector amb l‟objectiu de desafectar el 

màxim possible d‟habitatges mantenint una suficient 

reserva de sòls tant per a zona verda i espais lliures com 

per a equipaments. 

 

 La Modificació del PGM es va aprovar definitivament 

en data 15-11-2010, amb aquesta modificació s‟ha 

reconduït la situació urbanística preservant el teixit 

edificatori existent (de fet dels 78 habitatges afectats 

inicialment, només han quedat 4, per tant 74 

habitatges existents han quedat reconeguts), es preveu 

la creació de nous espais lliures i zones verdes, s‟ha 

qualificat d‟equipament la fàbrica catalogada i es 

preveu la construcció d‟un nou edifici per reallotjar les 

quatre finques que resten afectades.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Urbanisme i Infraestructures 

 

9.3.2 Continuar amb les expropiacions necessàries per a l’obtenció de sòl per a futurs vials, zones verdes i/o 

espais públics: Peri Bacardí (zones verdes). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 
 

 

 

 

 Expropiades i enderrocades totes les finques 

corresponents a l‟àmbit d‟equipaments de la futura 

residència i centre de dia per la gent gran. També s‟ha 

executat l‟àmbit d‟habitatge. 

 

 

 S‟han expropiat i enderrocat les finques del carrer 

Benavent núm. 34, 36, 36b, 38 i 40, i els núm. 28 i 32 

com a darrera fase del PERI per obtenir el sòl per la zona 

verda.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Urbanisme i Infraestructures 

 

9.3.3 Continuar amb les expropiacions necessàries per a l’obtenció de sòl per a futurs vials, zones verdes i/o 

espais públics: Travessera de les Corts - Av. Sant Ramon. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura redefinida) 

 

 

Actuació: Travessera de les Corts – Carretera de Collblanc. 

 Tot i que la línia parla d‟expropiacions es va constatar la 

inviabilitat d‟aquesta atesa la seva qualificació 

urbanística. 

 

 Es va reorientar l‟actuació aconseguint l‟ampliació de la 

vorera, objectiu principal d‟aquesta línia, de la 

Travessera de les Corts entre Pintor Tapiró i la carretera 

de Collblanc.  
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10. Desplegament de L’AGENDA 21, aprofundint en el Pacte per la Mobilitat, prioritzant el transport públic i els 

desplaçaments a peu i en bicicleta, i millorant la neteja a partir de l’Acord Cívic i l’eficàcia en la recollida selectiva de residus. 
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2. Medi Ambient  
Recursos i Reciclatge 

Sensibilització i Agenda 21 

 

10.1.1 Potenciar la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania i desenvolupar programes d‟educació ambiental com l‟Aula 

d‟Educació Ambiental del Centre Cívic Can Deu, com a punt de difusió de recursos per a la sostenibilitat: Programa 

de difusió del Compromís  Ciutadà per la Sostenibilitat, amb un nou impuls del desenvolupament dels objectius 

de l’Agenda 21 al districte. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 

 Difusió a la Mostra d‟Entitats de les Corts del 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

 Distribució a comerços i mercat de 9.000 bosses 

reutilitzables i plegables com a alternativa a les 

bosses de plàstic a la campanya de Nadal del 2009  

 

 Presentació del Pla d‟Acció de l‟Agenda 21 del Centre 

Cívic Can Deu 

 

 Programació estable trimestral d‟activitats pel 

foment de la sostenibilitat medioambiental des de 

l‟aula d‟Educació Ambiental del centre cívic Can Deu 
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2. Medi Ambient  
Recursos i Reciclatge 

Sensibilització Agenda 21 

 

10.1.2 Potenciar la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania i desenvolupar programes d‟educació 

ambiental com l‟Aula d‟Educació Ambiental del Centre Cívic Can Deu, com a punt de difusió de 

recursos per a la sostenibilitat: Desplegament per part del districte del Programa Oficina Verda. 

 

Estat de la mesura: 1r trimestre 2011 
 

 En el Consell Plenari del districte de les Corts de 20 de juliol 

de 2010 es va presentar i informar del Pla de Medi Ambient 

del districte, en el qual es compromet a impulsar les 

següents objectius i línies: 

 
o Reduir el consum absolut  de paper del districte 

o Utilitzar únicament paper reciclat 

o Reutilitzar el paper 

o Incrementar progressivament l‟edició de productes de 

comunicació imprès en paper reciclat. 

o Utilitzar serveis d‟impremta responsable amb el medi ambient 

en els casos que no s‟utilitzi la impremta municipal 

o Reduir el consum d‟aigua de les dependències del districte 

o Reduir el consum energètic de les dependències del districte 

o Estalviar energia, impulsant nous models d‟estalvi energètic 

o Incrementar la utilització de productes reciclats al districte 
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2. Medi Ambient  
Recursos i Reciclatge 

Sensibilització i Agenda 21 

 

10.1.3 Potenciar la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania i desenvolupar programes d’educació 

ambiental com l’Aula d’Educació Ambiental del Centre Cívic Can Deu, com a punt de difusió de 

recursos per a la sostenibilitat: Impuls de l’Agenda 21 Escolar. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 16 centres educatius del districte, participen en diferents 

programes d‟educació ambiental, en el marc de l‟Agenda 

21 Escolar, impulsant-ne el processos de participació, de 

revisió dels plantejaments i pràctiques educatives i de 

compromís en accions de millora en relació a l‟ambient i 

la sostenibilitat: 

o centres públics participants: 

Escoles Bressol Can Bacardí,  Xiroi. Escoles 

Ausias March, Barcelona, Itaca, Lavinia, Pau 

Romeva. IES Ausias March, Joan Boscà 

 

o centres concertats i privats participants: 

Escola bressol Galtufes 3. Centres Maristes de 

Sants Les Corts (EI-EP) -(ESO), Sant Ramon 

Nonat, Santa Teresa de Lisieux, Thau, Zürich 

Schule 
 

 S‟ha continuat desenvolupant el programa educatiu i 

d‟activitats de sensibilització medioambientals des de 

l´aula d‟educació ambiental de Can Deu 
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3. Medi Ambient 
Recursos i Reciclatge 

Residus 

 

10.1.4 Potenciar la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania i desenvolupar programes d’educació ambiental com 

l’Aula d’Educació Ambiental del Centre Cívic Can Deu, com a punt de difusió de recursos per a la sostenibilitat: 

Revisar i ampliar, si s’escau, els punts de parada del Punt Verd mòbil. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

 

 

 

 Per la recollida selectiva de deixalles el Districte disposa 

com el resta de la ciutat d‟una xarxa de punts tant mòbils 

com fixes. En una primera fase es va construir un Punt 

Verd de Districte d‟alta capacitat i preparat per rebre un 

volum important de deixalles, que es complementava amb 

set punts mòbils que es col·loquen setmanalment en punts 

estratègics del Districte. 

 Del seguiment d‟aquest servei es va detectar que el punt 

mòbil situat en l‟av. de Sant Ramon Nonat produïa 

problemes pel pas dels vianants, pel que es va re situar  uns 

metres més amunt. 

 D‟altra banda s‟ha dissenyat una xarxa complementaria de 

punts de recollida fixa que al ser de dimensions petites 

permeten col·locar-los en espais propers als habitatges i 

absorbir la demanda d‟una àmplia zona de residents tots els 

dies laborables. Actualment  el Districte disposa de dos 

punts d‟aquestes característiques recentment inaugurats: 

 

  El Punt Verd del Barri de La Maternitat i Sant Ramon, 

ubicat als Jardins Bacardí. 

 El Punt Verd del Barri de Les Corts, ubicat a la cruïlla dels 

carrers Nicaragua i Marquès de Sentmenat.  
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2. Medi Ambient  
Recursos i Reciclatge 

Sensibilització Agenda 21 

 

10.1.5 Potenciar la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania i desenvolupar programes d‟educació 

ambiental com l‟Aula d‟Educació Ambiental del Centre Cívic Can Deu, com a punt de difusió de 

recursos per a la sostenibilitat: Continuar treballant conjuntament amb les entitats per al 

desenvolupament sostenible de la Festa Major del Districte. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n  semestre 2010 
 

 Pel que fa a la instal·lació de bujols específics de reciclatge, s‟ha posat a disposició 

de totes les entitats per als actes que organitzen directament, papereres de cartró així 

com els distintius dels diferents contenidors de deixalles perquè puguin fer la recollida 

selectiva. 

 A partir de la FM de 2008 s‟incorpora l‟ús de limitadors de so en els concerts en 

horari nocturn. S‟ha anat incrementant el nombre dels mateixos. Al 2010 han estat 5 

els limitadors que han funcionat simultàniament. 

 S‟ha estès l‟ús de gots reutilitzables, sobretot en els concerts organitzats per les 

entitats de la Plataforma infantil i juvenil. 

 Les publicacions de difusió de les activitats de la Festa s‟han fet amb material 

reciclat i ecològic.  

 L‟activitat “passejada sobre rodes” s‟ha fet més inclusiva al incorporar la 

possibilitat de participar-hi amb vehicles adaptats. 

 Per fer més accessible la informació de les activitats en el 2010 s‟ha fet la 

transcripció en àudio del programa de la festa. 

 La transcripció al llenguatge de signes del pregó i la representació d‟obres de teatre 

amb transcripció s‟ha fet habitual en el programa de les festes dels darrers anys. 

 A la darrera festa major, octubre 2010, s‟han utilitzat plats i gots compostables en 

l‟activitat del pregó i el tast del pastís que es serveix al públic assistent. S‟està 

treballant amb les entitats perquè incorporin aquests elements en properes edicions. 

 S‟han instal·lat sanitaris en tots els punts on es fan activitats per la FM, d‟acord 

amb les entitats. Aquest servei es fa mitjançant una empresa que utilitza productes 

100% biològics i biodegradables, a la vegada que realitza el tractament d‟aigües 

residuals no contaminants. 
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3. Medi Ambient 
Recursos i Reciclatge 

Residus 

 

10.2.1 Continuar treballant per a la millora de la neteja i l’eficàcia en la recollida selectiva de residus: Estudi per la 

implantació del sistema de recollida pneumàtica d’escombraries en aquells àmbits que sigui possible. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 
 

 

 

 
 L‟any 2002, amb l‟objectiu d‟ordenar el desenvolupament de noves implantacions, es va 

redactar un Pla Director en el que definia una previsió de les actuacions de desplegament 

de la xarxa i de les noves centrals fixes. L‟any 2006 es va elaborar un Pla Tècnic que recull 

l‟adequació de les previsions anteriors assenyalades en el Pla Director, d‟acord amb les 

perspectives i oportunitats brindades per les noves transformacions urbanes. 

 En aquest context, els criteris d‟expansió del sistema de recollida pneumàtica a la Ciutat 

han estat els següents: 

1- La consolidació dels sistemes actuals fins a assolir una població servida suficient per a 

saturar les xarxes, i així  optimitzar el funcionament de les centrals de recollida que ja 

estan en marxa.  

2- La impulsió d‟actuacions de noves centrals de recollida en àmbits on està prevista per 

planejament una remodelació urbana molt important.  

 En base als estudis realitzats tenint en compte les condicions idònies de caire tècnic que es 

requereixen per implantar un sistema pneumàtic de recollida, com són la disponibilitat 

d‟espai on col·locar la central d‟aspiració, el radi d‟abast de les canonades, el grau 

d‟ocupació del subsòl per xarxes d‟altres serveis ja desplegats a l‟espai urbà, la dificultat 

de col·locació de contenidors convencionals en els carrers, des de Medi Ambient es descarta 

la intervenció de noves actuacions en diversos barris de la ciutat.  

 En el Districte de Les Corts no s‟ha previst cap operació destinada a instal·lar un sistema 

pneumàtic de recollida de residus pels motius exposats anteriorment. En tot cas, amb la 

nova contracta de neteja i recollida, que va començar el dia 1 de novembre del 2010, es 

continua oferint una prestació de recollida d‟escombraries amb el sistema convencional de 

contenidors que també garanteix la qualitat del servei als usuaris 
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 Medi Ambient 
Recursos i Reciclatge 

Residus 

 

10.2.2 Continuar treballant per a la millora de la neteja i l’eficàcia en la recollida selectiva de residus: Revisar la 

recollida selectiva d’escombraries a la zona del casc antic. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

 

 

 

 Els carrers del Casc Antic de Les Corts compres entre 

Travessera de les Corts, els carrers de  Numancia, de 

Galileu, d‟Europa i d‟Anglesola, son carrers de prioritat 

invertida, de plataforma única i amb el transit direccional 

per l‟ús de residents i serveis. 

 

 Atenent a la seva amplada que en molts casos no arriba als 

sis metres i la dificultat que això implica per que puguin 

accedir els camions de recollida, s‟ha optat per situar els 

contenidors de deixalles selectives en els carrers perimetrals 

més amples. 

 

 

 Per millorar i ampliar el nombre de contenidors i a més de 

l‟actualització del servei que ha suposat la posta  en marxa 

de la nova contracta de neteja a nivell de ciutat, s‟ha 

aprofitat la urbanització dels carres d‟Anglesola i Can 

Segalar per optimitzar la situació i capacitat de la recollida.  
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2. Medi Ambient  
Recursos i Reciclatge 

Residus 

 

10.2.3 Continuar treballant per a la millora de la neteja i l‟eficàcia en la recollida selectiva de residus: Posar punts de 

recollida selectiva per a objectes de petites dimensions (radiografies, cd, etc.) en els centres cívics, biblioteques 

del districte, etc. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 
 

 
 

 Posada en funcionament dels punts verds de barri 

situats als jardins Bacardí i carrer Marquès de 

Sentmenat. 

 

 Instal·lació de bujols de recollida de piles, paper, 

plàstic i vidre als centres cívics i d‟altres equipaments 

del districte. 

 

 Programa d‟intercanvi de llibres als centres cívics 

Joan Oliver “Pere Quart” i Can Deu i d‟intercanvi de 

joguines a la ludoteca La Tardor 
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3. Medi Ambient 
Recursos i Reciclatge 

Residus 

 

10.2.4 Continuar treballant per a la millora de la neteja i l’eficàcia en la recollida selectiva de residus: Revisar i 

ampliar, si s’escau, la freqüència de buidatge de les papereres. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

 

 

 Els carrers del Casc Antic de Les Corts son carrers de prioritat 

invertida, de plataforma única i amb el transit direccionat per 

l‟ús de residents i serveis. Això condiciona molt el servei de 

recollida de deixalles, sent l‟únic que es fa el de les papereres. 

 El fet que els contenidors de recollida domiciliària es troben en 

els carrers perifèrics va ocasionar que l‟ús de les papereres fos 

molt alt i no sempre ben utilitzat ja que s‟hi dipositaven 

bosses d‟escombreries, provocant situacions de saturació i 

desbordament. 

 Per evitar aquestes situacions,amb el nou pla de neteja s‟han 

incrementat el nombre d‟unitats i s‟ha dissenyat una 

freqüència de recollida específica pel sector i es presta una 

especial vigilància per comprovar que sigui suficient i 

esmenar-ho si fos el cas. 

 S‟ha millorat el servei de recollida de papereres amb l‟entrada 

de la nova Contracta de Neteja. A més s‟han realitzat totes les 

revisions d‟emplaçaments que s‟han sol·licitat a demanda i les 

verificacions amb noves urbanitzacions. 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.3.1 Continuar amb el desenvolupament del Pla d’Aparcaments, amb l'estudi de la viabilitat de nous 

aparcaments soterrats en diverses zones del districte: Zona verda i vial C. 

Europa/Anglesola/Numància/Can Segalar. 

 
Estat de la mesura: Risc 

 

 

 

 

 

 

 Es va encarregar a BSM l‟estudi de viabilitat d‟un 

possible aparcament en el sector d‟Europa – 

Anglesola. 

 

 Una vegada fet aquest estudi BSM va desestimar 

la possible construcció d‟aquest aparcament per la 

mínima activitat terciària a la zona, el poc dèficit 

d‟aparcaments i l'existència d‟aparcaments públics 

alternatius. 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.3.2 Continuar amb el desenvolupament del Pla d’Aparcaments, amb l'estudi de la viabilitat de nous aparcaments 

soterrats en diverses zones del districte: Zona verda C. Entença/Taquígraf Serra/Equador/Montnegre (àmbit 

Colònia Castells). 

 
Estat de la mesura: Risc 

 

 

 

 

 

Actuació: Nou aparcament soterrat a l’entorn 

de la Colònia Castells. 

 

 En aquests moments no s‟ha pogut executar 

aquesta mesura donat que pel propi 

desenvolupament de l‟àmbit de Colònia 

Castells, encara no es disposa dels terrenys de 

la futura zona verda 

 

 Tot i això, el Pla de Mobilitat del Districte 

contempla i preveu precisament la 

implantació d‟aquest aparcament, que podrà 

executar-se al finalitzar la darrera fase de 

Colònia Castells i abans d‟executar les obres 

d‟urbanització de la zona verda. 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.3.3 Continuar amb el desenvolupament del Pla d’Aparcaments, amb l'estudi de la viabilitat de nous 

aparcaments soterrats en diverses zones del districte: Pl. Can Rosés. 

 
Estat de la mesura: Risc 

 

 

 

 

 Es va encarregar a BSM l‟estudi de viabilitat 

d‟un possible aparcament en la Plaça Can 

Rosés. 

 

 Una vegada fet aquest estudi BSM va 

desestimar la possible construcció d‟aquest 

aparcament per l'alta oferta d‟aparcaments 

públics amb places lliures i el poc dèficit de 

places a l'entorn immediat.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

Nou 1r semestre 2009 Continuar amb el desenvolupament del Pla d’Aparcaments, amb l'estudi de la viabilitat de nous 

aparcaments soterrats en diverses zones del districte: Marquès de Mulhacén. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada (mesura continua en marxa) 

 

 

 

 

 

 S‟ha encarregat a BSM la construcció i gestió 

d‟un nou aparcament, al solar ubicat a 

l‟avinguda de Pedralbes num. 64 i el carrer 

Marquès de Mulhacén num. 53-55, del qual es 

disposa d‟un projecte redactat i el planejament 

està aprovat definitivament. 

 

 S‟està treballant conjuntament amb l‟Associació 

de Veïns de Pedralbes per poder obrir un pas per 

a vianants que connecti l‟avinguda de Pedralbes 

amb el carrer Marquès de Mulhacén, mentre no 

s‟inicien les obres de construcció de 

l‟aparcament.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.4 Impulsar la construcció d’una nova estació de Metro de la L-5, intercanviador amb la parada del Trambaix 

de Sant Ramon. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 

 Construcció de la nova estació de la Línia 5 del metro  

Ernest Lluch a la cruïlla dels carrers Camí de Torre 

Melina i carrer  de Collblanc, amb correspondència 

amb la xarxa de tramvia Trambaix i amb dos 

accessos, adaptats a la normativa d'accessibilitat amb 

ascensor i escales mecàniques. 

 

 S‟ha executat l‟obra d‟enginyeria de l‟estació i s‟estan 

executant les obres d‟urbanització de la superfície.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.5 Impulsar la construcció de la nova Línia-9 de Metro, al seu pas per les Corts. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 Construcció de les estacions de la nova Línia 9 del 

metro al Districte de les Corts:  

 Estació de Collblanc, a la cruïlla de carretera de 

Collblanc i la Travessera de les Corts, amb 

correspondència amb la Línia 5;  

  estació de Camp Nou, a la cruïlla de l'avinguda del 

Dr. Gregorio Marañón i l'avinguda de Xile;  

  estació de Zona Universitària, a la cruïlla de 

l'avinguda del Dr. Gregorio Marañón i l'avinguda 

Diagonal, amb correspondència amb la Línia 3;  

  estació de Campus Nord, a l'accés al campus Nord 

universitari des de l'avinguda de l'Exèrcit.  

  Properament, estació de Manuel Girona, a la cruïlla 

dels carrers Manuel Girona i Dr. Ferran. 

 S‟han executat les obres d‟enginyeria de les estacions 

de Collblanc i Camp Nou, el pou de l‟estació de Zona 

Universitària, el desviament de serveis de l‟estació de 

Campus Nord i el túnel fins als entorns de la plaça 

d‟Eusebi Güell.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.6 Estudiar l’ampliació de l’Àrea Verda del districte (amb especial atenció als àmbits de la Zona Universitària, 

les Corts Sud, Mejía Lequerica i Sant Ramon). 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2009 

 

 

Actuació: Ampliació de l’Àrea Verda. 

 

 S‟han executat tots els àmbits d‟ampliació d‟Àrea 

Verda aprovats: el barri de La Maternitat i Sant 

Ramon, Mejia Lecquerica, el Racó de les Corts, Les 

Corts Sud, Camp Nou, Mirall de Pedralbes i Zona 

Universitària. 

 

 Balanç de places d‟Àrea Verda: 

                - Any 2006: 2459 

               - Any 2010: 3659 

 S‟ha produït, per tant, un INCREMENT de més de 

1200 places.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
 

Mobilitat i Accessibilitat 

 
10.7 Ordenar i incrementar, si s’escau, els espais d’estacionament amb l’objectiu de disminuir la 

indisciplina viària, incidint prioritàriament en els vehicles de dues rodes. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 

 S‟ha procedit a l‟ordenació quan s‟han realitzat 

estudis per a la implantació de nous espais 

d‟estacionament a la via pública, en especial 

atenció quan s‟han urbanitzat nous carrers i també 

a mesura que s‟han detectat  necessitats en espais 

concrets o també, a partir de demandes concretes 

per part dels veïns i veïnes. 

 

 Alguns punts on s‟han incorporat nous espais 

d‟estacionament : 

o C. Pascual i Vila 

o C. Benavent 

o Av. Pearson 

o C. Alfambra 

o Travessera de les Corts 

o C. Arnús i Garí 

o ... 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
 

Mobilitat i Accessibilitat 

 
10.8 Treballar per la disminució de l’accidentalitat i la millora de la fluïdesa viària amb la instal·lació de 

semàfors on siguin necessaris. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 Durant el període 2008-2011, al districte de les Corts, s‟han 

instal·lar 8 nous semàfors especialment per a la protecció de 

vianants en passos de vianants, sempre a partir d‟una anàlisi 

previ de l‟accidentalitat de la zona i a partir de les demandes 

veïnals: 

o Quatre al barri de la Maternitat i Sant Ramon 

o Tres al barri de les Corts 

o Un al barri de Pedralbes 

 

 La tendència, en general anual, de l‟accidentalitat amb ferits al 

districte de les Corts ha tendit a la baixa: 

o En el 2008 respecte al 2007 va haver-hi una baixada de 

l‟11% 

o En el 2009 respecte al 2008 va haver-hi una baixada del 

4% 

o En el 2010 respecte al 2010 una baixada del 3% 

o En el conjunt del 2010 respecte al 2007 la baixada va 

ser del 12,3%: 

 2007 = 703 accidents 

 2010 = 616 accidents 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
 

Mobilitat i Accessibilitat 

 
10.9 Continuar amb la millora de la mobilitat al voltant del Camp Nou. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 Durant el 2008 es va sol·licitar al sector de Mobilitat la 

proposta de millora de mobilitat al voltant del Camp Nou. 

Aquesta va quedar incorporada en el Pla de Mobilitat de les 

Corts, presentat en la Comissió de Seguiment del districte. 

 Les mesures de major rellevància proposades en el Pla i que 

han estat executades són les següent: 
o Col·locació d‟obstacles rígids impedint l‟estacionament indegut de 

vehicles sobres les voreres, tant a l‟avinguda Diagonal, ambdós sentits 

entre pl. M. Cristina i el carrer Albert Bastardes com a altres carrers del 

barri de Sant Ramon com Travessera de les Corts, Comandante 

Benítez, Felipe de Paz, Emèrita Augusta, i altres. També es van 

instal·lar a l‟avinguda Pedralbes en tota la seva extensió. 

o Fitons a l‟accés al Palau de Pedralbes per a regular i ordenar el trànsit 

d‟entrada i sortida i evitar estacionaments abusius. 

o Col·locació de cons i senyals verticals per prohibir l‟estacionament 

indegut de vehicles al costat de l‟andana del carrer Cardenal Reig i 

facilitar el trànsit del vehicles de transport públic. 

o Foment de tarifes especials en els pàrquings pròxims a l‟estadi els dies 

de partit 

o Habilitació de noves places de reserva de motos els dies de partit tant a 

la Travessera de les Corts com a Arístides Maillol. 

o Instal·lació de  senyals lluminoses de reserva per a persones amb 

mobilitat reduïda, autocars, zona d‟evacuació i zona de seguretat. 

o Obertura de la intersecció del carrer Albert Bastardes amb l‟avinguda 

Diagonal. 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
 

Mobilitat i Accessibilitat 

 
10.10 Continuar amb els Programes d’Educació Viària desenvolupats per la Guàrdia Urbana del districte, 

com a eina per garantir a mig termini una reducció de la indisciplina i una disminució del nombre 

d’accidents.   

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 

 S‟ha impulsat el Programa d‟Educació Viària, per 

part de la Guàrdia Urbana, als centre educatius 

del districte i altres espais oberts a tota la 

ciutadania  amb l‟objectiu de reduir la 

indisciplina viària i disminuir el nombre 

d‟accidents: 

 

o Activitat al Parc Infantil de Trànsit. 

o Activitat amb el Corte Inglés,vers 

l‟educació vial. 

 

 S‟han atès a 15.000 alumnes  a les activitats 

organitzades d'educació vial. 

 

 

 

 
 

 



 
 

195 
 

6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.11 Impulsar les obres d'accessibilitat a la parada de metro Les Corts, de la L3. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2008 

 

 

 

 

 Per tal de donar compliment a la normativa 

d'accessibilitat per persones de mobilitat reduïda s'ha 

adaptat tota la xarxa de metro de la ciutat de 

Barcelona implantant ascensors des del carrer al 

vestíbul i de vestíbul a les andanes.  

 

 A l'estació de Les Corts de la L3 s'ha instal·lat un 

ascensor als jardins de Can Bruixa, un edicle de vidre 

de 2x2m., per accedir al vestíbul de l'estació i, des 

d'aquí i mitjançant dos ascensors diferents, poder 

arribar a les dues andanes.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.12 Continuar amb la implantació de nous punts del BICING, amb la millora i ampliació, si s'escau, de carrils 

bici  i unificant els existents quan sigui possible.  

Ampliació dels aparcaments de bicicletes del districte.  

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2008 

 

 

 

 

 S‟ha seguit avançant en la implantació de nous carrils 

bici i en la millora de la connectivitat entre carrils bici 

existents. 

 

 Es preveu la implantació de nous carrils bici al carrer 

Jordi Girona (entre l‟avinguda Diagonal i l‟avinguda 

de Pedralbes) i al carrer Numancia (entre l‟avinguda 

Diagonal i Prat de la Riba). 

 

 Pel que fa al Bicing, durant aquest mandat,  s‟han 

implantat 28  nous punts Bicing i s‟han ampliat 

d‟altres que havien quedat insuficients a causa de la 

demanda.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.13 Estudiar la possible implantació de Zona 30 al districte.  

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

 

 

 

 Després de l‟estudi redactat pel Sector de Mobilitat 

s'han executat les zones 30 dels barris de Sant 

Ramon, la Mercè, Mejia Lequerica i Zona 

Universitària.  

 

 S'ha realitzat també com a zona 30 l'àrea formada 

pels carrers Entença, Diagonal, Ronda del Mig i Av. 

Madrid-Berlin.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
 

Mobilitat i Accessibilitat 

 
10.14 Impulsar la fórmula més adient per a la ciutat que permeti allargar el tramvia del Besòs i una 

possible unió de les dues xarxes de tramvia que hi ha actualment. 

 

Estat de la línia: Finalitzat 2n semestre 2010 

 

 

 

 

 Des de l‟Ajuntament de Barcelona es va impulsar un projecte 

de reforma de la Diagonal que preveia l‟allargament i connexió 

dels dos traçats del Tramvia. Projecte sotmès a un procés de 

Consulta Ciutadana i que va ser rebutjat. 

 

 
  



 
 

199 
 

6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.15 Redacció d’estudis de mobilitat dels diferents barris amb especial atenció als voltants dels centres educatius 

i revisió conjunta amb TMB dels transports públics del districte (freqüències de pas, recorreguts, orígens i 

finals, etc.) amb l’objectiu d’elaborar un pla de millora del transport públic del districte. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 S'ha elaborat un Pla de Mobilitat del Districte on s'ha 

analitzat i diagnosticat la situació actual de la mobilitat del 

transport públic, que com a transport col·lectiu és un servei 

clau per assolir un model sostenible de mobilitat. 

 

 El Pla ha analitzat la oferta de transport públic existent (com 

autobusos urbans diürns i nocturns, autobusos interurbans, 

metro, tramvia i taxi). Després d'aquest anàlisi el Pla conclou 

amb una sèrie de propostes entre les que cal destacar 

l'ampliació de la xarxa de metro, transport ràpid i la 

modificació de l'itinerari actual de la línia de bus de barri 113. 

 

 La línia 113 de bus de Transports Metropolitans de Barcelona 

(TMB) ha modificat el seu recorregut, habilitant quatre noves 

parades, per donar servei a les escoles que es troben al barri de 

Pedralbes i que havien sol·licitat l‟accés a la línia. 

 

 La modificació del recorregut d‟aquesta línia va entrar en 

funcionament el 17 de Febrer.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.16 Demanar l’estudi de la cadència de pas dels vianants en els semàfors de l’Av. Diagonal per tal de millorar-la. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2008 

 

 

 

 Segons els càlculs realitzats en el capítol de 

diagnosis del Pla de Mobilitat del Districte de les 

Corts, amb els temps actuals de verd que tenen 

els vianants per creuar l‟Avinguda Diagonal, 

necessiten com a mínim dues fases per poder-la 

creuar de costat a costat. 

 

 Tenint en compte que la fase de verd dels vehicles 

no es pot disminuir per raons de congestió, es 

considera acceptable el temps de verd actual pels 

vianants, ja que poden creuar l‟Avinguda 

Diagonal amb dues fases.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.17 Impulsar l’accessibilitat a les parades de bus amb la instal·lació de les plataformes de formigó, i allà on no 

sigui possible senyalitzar la parada de manera visible. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 

 Partint de les plataformes col·locades l‟any 2006 i 

comparades amb les existents actualment s‟ha fet un 

treball de camp de revisió de totes les parades del Districte 

per determinar primer els emplaçaments en els que es 

possible ubicar-les i segon la conveniència i prioritat. Del 

treball n'ha resultat un plànol ha on s‟indica: 

- Punts de parada i línies que l‟utilitzen. 

- Existència de plataforma. 

- Existència d‟aparcament en cordó o semi-bateria que 

permeti la col·locació. 

 La documentació s‟acompanya d‟una fotografia de 

l‟emplaçament que permet apreciar la situació actual. 

 De l‟analitzis d‟aquesta documentació s‟estableix un ordre 

de prioritats per sol·licitar a l‟Àrea de Mobilitat la 

instal·lació de noves plataformes segons la disponibilitat. 

 Durant el mes de Febrer s‟implantarà una nova 

plataforma a Riera Blanca, a la línia 14  d‟autobusos. Però 

durant aquest mandat s‟han instal·lat un total de 6 

plataformes noves. 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.18 Traslladar a TMB la demanda d’estudi d’un nou recorregut del Nit Bus per Travessera de les Corts. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 

 

 

 

 

 La demanda es va incorporar en el marc del procés de 

treball del Pla de Mobilitat amb TMB que no l'ha vist 

viable de moment.  
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1. Benestar i Cohesió Territorial Educació 

 

10.19 Treballar en el marc del Consell Escolar i en col·laboració amb els centres educatius la implantació de nous 

Camins Escolars. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

 S‟han iniciat els tràmits per implementat un Camí 

Escolar al barri de Pedralbes, que implica tres 

centres escolars: Sant Pau, institut Ausiàs March i 

institut Joan Boscà. 

 

 Finalitzat l‟estudi tècnic d‟implementació a Sant Pau 

 

 En procés d‟elaboració l‟estudi tècnic 

d‟implementació als dos instituts 

 

 Prevista la presentació al Consell Escolar de març 

2011, conjuntament amb l‟estudi tècnic de seguretat 

dels voltants de les escoles. 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.20 Elaborar un mapa d’impacte en el Districte de l’Ordenança de Circulació de 15 de setembre de 2007 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

 

Actuació: Ordenança de Circulació de 15 de setembre 

de 2007. 

 En data 23 de febrer de 2010, dins de l‟ordre del dia de 

la comissió de Mobilitat realitzada a la Seu del 

Districte es va presentar plànol - mapa de la 

classificació dels diferents carrers dels districte on es 

podia veure l'impacta de l‟aplicació de l‟ordenança de 

circulació.  

 

 En color vermell els carrers d‟un sol sentit de 

circulació, en verd els carrers de vianants i/o prioritat 

invertida. La resta, en color blau, els carrers de dos 

carrils de circulació amb possible velocitat màxima de 

50 Km/h.  

 

 

 Al mapa també s‟han incorporat les zones de 

regulació especifica de velocitat fixada zones 30.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.21 Elaborar un mapa-guia dels aparcaments del districte, tant públics com privats, de residents i de rotació; tot 

incorporant en la mesura que sigui possible informació sobre tarifes i tots aquells que estiguin planificats en 

un futur. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
 

Mobilitat i Accessibilitat 

 
10.22 Promoure davant l’autoritat competent l’allargament de la L3 de Zona Universitària fins 

l’Hospital de Sant Joan de deu amb sortida als IES de Les Corts; així com l’allargament dels FGC 

fins l’Hospital de Sant Joan de Deu. 

 

Estat de la línia: Finalitzat 2n semestre 2010 

 

 

 

 
 En sessió de data 5 de març de 2009 el Consell Plenari del Districte aprova per unanimitat una proposició per promoure 

davant de la Generalitat de Catalunya  la incorporació en el projecte d‟allargament de la L-3 de Zona Universitària fins a 

Sant Joan de Deu d‟una estació amb accés als Instituts de la zona. 

 

 Aquest Acord va ser traslladat a la Generalitat a través del Sector d‟Urbanisme de l‟Ajuntament. 

 

 En el Plenari del Districte de 20 de juliol de 2010 ja es va informar que la Direcció General de Transport Terrestre de la 

Generalitat havia estimat no adequada aquesta proposta per diversos motius tècnics.   
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

Mobilitat i Accessibilitat 

10.23 Estudiar la viabilitat tècnica del cobriment de la Ronda de Dalt en el seu tram costat Llobregat entre els 

carrers Dr. Joaquim Albarrán i carretera d’Esplugues, per tal de generar una plataforma d’aparcament pels 

autocars escolars amb l’objectiu de millorar la mobilitat d’aquesta zona. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009 

 

 

 

 Estudi de viabilitat i projecte executiu redactat 

part del Sector d'Urbanisme. Avantprojecte 

d'accessibilitat a les escoles, des de la zona 

d'aparcament d'autobusos redactat pel Districte de 

les Corts. 

 

 S‟ha encarregat la redacció del projecte executiu de 

l‟accés per a vianants a les escoles.  
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11. Reforç de les polítiques promotores D’ACTITUDS CÍVIQUES, mitjançant mecanismes de control per prevenir 

comportaments contraris al bé social i col·lectiu. 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
Prevenció i Seguretat 

Convivència i Ciutadania 

 
11.1 Crear espais lúdics de reflexió i treball pel que fa a la convivència del districte a través de l’Observatori 

Permanent per a la Convivència i Civisme. 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  trimestre 2011 

 Durant aquest mandat s‟ha portat a terme diferents campanyes de 

sensibilització vers la convivència i el civisme al districte, com per 

exemple: 
o La campanya de convivència al Parc de les Infantes “Com vius el 

Parc?”, amb la finalitat de copsar el tipus de relacions que es 

donaven entre els diferents grups naturals que fan ús del Parc i 

així millorar la convivència entre ells. 

o Activitats de sensibilització en el marc de la setmana de la 

Mobilitat per tal de promoure una mobilitat sostenible i segura 

entre els vehicles i vianants del districte: xerrades de la Guàrdia 

Urbana als casals de la gent gran del districte, festa infantil de 

construcció de mitjans de transport sostenible als Jardins Josep 

Munté i un circuit de mobilitat a la Plaça Comas. 

o  Campanya de civisme i convivència al Casc Antic del  les Corts. 

Es van portar a terme gimcanes, exposicions, xerrades i taules de 

treball per a  convivència vers la mobilitat, el respecte entre els 

veïns i veïnes, a neteja i la tinença responsable d‟animals de 

companyia al cor de les Corts (Casc Antic) 

o Campanya de sensibilització vers la Tinença Responsable 

d‟Animals de Companyia al barri de Pedralbes a la Zona 

Universitària (C. Trias i Giró)i  al barri de la Maternitat i Sant 

Ramon als jardins Ernest Lluch. 

 Es van convocar quatre sessions de taules de convivència al 

districte, per impulsar un treball transversal per part dels diferents 

departament de l‟Ajuntament: Guàrdia Urbana, Prevenció, Serveis 

Tècnics i Serveis a les Persones i la tècnica de convivència. 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobiltiat  
Prevenció i Seguretat 

Convivència i Ciutadania 

 
11.2 Continuar amb els programes d’intervencions educatives i en benefici de la comunitat. 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  trimestre 2011 

 Es manté el compromís en la consolidació d eles 

mesures educatives i prestacions en benefici de la 

comunitat, com a recurs que persegueix la 

responsabilització dels infractors, així com la presa 

de consciència dels danys a la comunitat que 

generen llurs infraccions. 

Aquest compromís queda reflectit en la Mesura de 

Govern “Les prestacions en benefici a la comunitat a 

Barcelona” 

 

 El 2011 s‟ha elaborat un catàleg de serveis per tal de 

definir quines ón les places que cada servei i 

equipament municipal ha de posar a disposició, i es 

continua treballant amb les places que ofereixen les 

entitats:  
o Federació Plataforma d‟entitats de persones 

amb discapacitat de les Corts 

o Banc Solidari de Serveis Gratuïts 

o Ludoteca la Tardor 

o Biblioteca Miquel Llongueras 

o Serveis Tècnics del districte de les Corts 

o Mostra d‟Entitats del districte. 3 anys 

consecutius en el projecte Bons Veïns, Millor 

Barri i Centre d‟Higiene Mental de les Corts 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
Prevenció i Seguretat 

Convivència i Ciutadania 

 
11.3 Continuar potenciant les actuacions de control i vigilància per part de la Guàrdia Urbana durant 

els caps de setmana, especialment en temes de civisme als espais públics. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 S‟ha treballat amb el Pla d‟Actuació Específic 

(PAE) de “civisme a l‟espai públic” en servei nits 

dels caps de setmana.  

 

o Aquest servei està  centrat, 

fonamentalment, als espais on es 

reuneixen grups de joves, que causen 

molèsties veïnals o fent activitats 

contràries a les ordenances. Es continua 

portant a terme el servei tant a la tarda 

com a les nits de caps de setmana. 

o També es va engegar un PAE als 

voltants dels espais on s'exerceix la 

prostitució a l'entorn del Nou Camp, els 

caps de setmanes durant la tarda- nit. 

 

 Es va engegar l’Operació Minerva: inici de l‟operació 

de controls, els caps de setmana durant la tarda,  al 

voltat de les discoteques, on s‟exercien activitats 

per a menors.  
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6. Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
Prevenció i Seguretat 

Seguretat 

 
11.4 Continuar amb el desenvolupament per part de la Guàrdia Urbana de les seves funcions de Policia 

Comunitària i de proximitat. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2011 

 

 

 

  Actualment el funcionament de tota la Guàrdia 

Urbana de Barcelona gira al entorn al concepte de 

la Policia de Proximitat. 

 

 S‟ha consolidat el model de proximitat fent els 

ajustos necessaris en funció dels problemes i 

incidències que s‟han  anat trobant en el seu 

desenvolupament i entorn de treball. 

 

 S‟ha aconseguit la implicació de tots els agents i 

comandaments tenint molt en compte les demandes 

del ciutadans que es van recollint a les diferents 

reunions i espais de participació. 
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6. Prevenció, Seguretat i Mobiltiat  
Prevenció i Seguretat 

Seguretat 

11.5 Continuar treballant en el marc del Consell de Seguretat i Prevenció i de les Meses de Coordinació 

Policial, com a instruments de participació i coordinació en matèria de seguretat ciutadana.   

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  trimestre 2011 

 

 

 Al llarg del mandat s‟ha continuïtat amb la 

realització anual del Consell de Seguretat i Prevenció, 

espai on s‟analitza, es posa a debat i s‟informa als 

veïns de  l‟estat de la seguretat al districte. Es fan 

públiques les dades de victimització dels barris. S‟han 

realitzat 4 consells, el darrer al desembre de 2010. 

 

 Les taules de coordinació policial són reunions de 

treball de caràcter intern on es compta amb la 

direcció del districte i els responsables dels Mossos 

d‟Esquadra i Guàrdia Urbana, així com la tècnica de 

prevenció. 

S‟analitza l‟estat de seguretat al territori i 

s‟estableixen les estratègies policial a seguir, en funció 

de les situacions detectades. 

 

De les reunions de al taula se‟n deriven d‟altres de 

coordinació  més directa entre operatius de cadascú 

dels cossos policials.  

 

La periodicitat d‟aquesta taula policial és trimestral 
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3. Medi Ambient 
 

Verd i Biodiversitat 

 

11.6 Impulsar la creació d’una nova àrea d’esbarjo de gossos al districte 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S‟ha instal·lat una nova àrea d‟esbarjo de gossos al 

Carrer Pintor Ribalta, a tocar de l‟entrada del Club 

Laietà, al barri de la Maternitat i Sant Ramon.  

 

 L‟àrea es conforma mitjançant una tanca perimetral 

formada per llistons de fusta i limita un espai gairebé 

pla, amb un paviment de sauló. Consta de dos accessos, 

un d‟ells en rampa per adaptar l‟accés a l‟àrea interior 

amb la topografia del carrer. 

 

 Pel que fa a mobiliari urbà, s‟han instal·lat bancs, 

papereres, un dispensador de bosses i una font per a 

gossos de bloc de formigó. L‟arbrat existent s‟ha 

mantingut. 

 

 Pel que fa a instal·lacions, es planteja un sistema de reg 

per a la neteja de l'àrea de gossos mitjançant aspersors 

perimetrals, xarxa d‟aigua potable per alimentar la font 

i renovació de la xarxa de sanejament.  
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12. Desenvolupar les NORMES DE PARTICIPACIÓ I EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL DISTRICTE, de 

manera que totes les veus i demandes tinguin canals que afavoreixin la seva participació. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Participació Ciutadana 

 

12.1 Enfortir els consells sectorials 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r  trimestre 2011 
 

 Durant el 2009 es va portar a terme l‟actualització del fitxer 

d‟entitats ciutadanes del districte de les corts, es van unificar les 

diferents bases de dades existents i es van donar d‟alta, aquelles 

entitats que ho van sol·licitar. 

El resultat al final va ser l‟actualització de les dades de 60 entitats i 

15 es van donar d‟alta.  

A partir de l‟actualització del fitxer d‟entitats del districte, es va 

actualitzar el Cartipàs, on es recullen tots els òrgans de participació 

del districte i els seus participants. 

 Durant el 2010 s‟ha tornat a actualitzar el Fitxer d‟Entitats per part 

de la direcció del Programa de participació i associacionisme de 

l‟Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat d‟identificar quines 

entitats estan actives i quines no. 

 Des del 2008 fins el 2010 es porta a terme un procés de diagnosi de la 

participació de Barcelona, amb la finalitat d‟elaborar i definir el Pla 

director municipal de Participació Ciutadana de Barcelona. 

 L‟1 d‟octubre de 2010, es va aprovar en el ple de l‟Ajuntament de 

Barcelona, el Pla director municipal de participació ciutadana 2010-

2015, on es recullen les conclusions dels estudis elaborats i les línies de 

treball de l‟Ajuntament. Una de les línies prioritàries del pla és la de 

racionalitzar els òrgans de participació dels districtes i ciutat. 

 Durant el 1r semestre 2011 es presenten les conclusions i línies de 

treball pel 2011 i 2012 referent al Pla director municipal i es treballa 

en comissió tècnica amb els diferents districtes de Barcelona. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Participació Ciutadana 

 

12.2 Potenciar els òrgans de participació del districte com a espais de treball conjunt entre els veïns i les veïnes i 

l’Ajuntament, impulsant un treball en xarxa de les diferents associacions del districte. 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n semestre 2010 

 

 Des de l‟any 2008 s‟ha elaborat una memòria anual dels òrgans de 

participació del districte de les Corts, valorant el grau de participació veïnal i 

d‟entitats i també, la tipologia d‟intervencions i propostes que sorgeixen dels 

diferents espais oberts a la participació. 

 Per tal d‟impulsar el treball en xarxa amb totes les entitats i veïns -veïnes 

del districte es van crear els Consells de Barri i les respectives comissions de 

seguiment, en cada un dels barris del districte per així apropar-se a la realitat 

de cada territori, a les seves necessitats i impulsar les potencialitats 

d‟aquests.. Aquests espais permeten vehicular i treballar transversalment els 

temes claus als diferents espais de participació, ja que la majoria de membres 

d'aquestes noves comissions pertanyen a altres espais sectorials. 

 Durant el 2010 s‟ha impulsat al districte, a través de la creació d‟un grup 

motor d‟entitats, el II Congrés d‟Associacions de Barcelona. El grup motor 

va escollir les temàtiques que més els interessava treballar en el marc del II 

Congrés al districte i es van convocar tres sessions de treball, obertes a totes 

les entitats de les Corts.  

A partir d‟aquest grup, s‟han creat lligams i vincles nous de participació 

entre el teixit associatiu del districte, la qual cosa ha fet néixer noves 

propostes d‟activitats, treball i d‟organització. 

 Durant el 2010 s‟ha signat un Acord de col·laboració per el desenvolupament 

del Pla Comunitari del districte, liderat per la Federació Plataforma 

d‟entitats de persones amb discapacitat de les Corts, Acció Social i 

Ciutadania de l‟Ajuntament de Barcelona i al districte de les Corts i el suport 

de la Generalitat. Un dels eixos claus de treball del nou PDC és el treball 

impulsar el treball en xarxa de les entitats del territori, partint de les 

conclusions dels dos estudis elaborats durant el 2009 referent a les necessitats 

d‟aquestes.  
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1. Benestar i Cohesió Territorial Cultura 

 

12.3 Consolidar la Comissió de Lectura Pública del districte . 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 (redefinida) 

 

 

 Es valora conjuntament amb les biblioteques del 

Districte la conveniència d‟integrar la Comissió de 

Lectura Pública com a comissió de treball dins de la 

Comissió de Cultura. 

 

 Des de l‟equip de Govern es proposa  la creació del 

Consell d‟Equipament de la Biblioteca del districte 

Miquel Llongueras, com a òrgan de participació per 

promocionar la lectura, i per tant que aquest òrgan 

assumeixi les funcions de la Comissió de Lectura 

Pública. 

 

 Proposta de creació del Consell d‟equipament. 

Presentació en el Ple del Districte del mes de 

desembre del 2010. 

 

 El Plenari del districte de les Corts no va aprovar la 

constitució del consell d'equipament de la biblioteca 

de districte.  
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1. Benestar i Cohesió Territorial Cultura 

 

Nou 2n semestre 2010 Consell d'equipaments de la biblioteca Miquel Llongueras en substitució a la Comissió 

de Lectura Pública. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010  

 

 

 

 

 Des del Govern es va impulsar la proposta de 

redefinir i/o transformar  la Comissió de Lectura 

Pública en un nou Consell d'equipaments de la 

biblioteca de districte  Miquel Llongueras, però en el 

passat Consell Plenari del districte  de les Corts de 2 

de desembre de 2010  es va desestimar per part dels 

grups de l'oposició. 
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5. Acció Social i Ciutadania  Persones amb discapacitat 

 

12.4 Consolidar la Plataforma de Persones amb Disminució del districte. 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 S‟han realitzat activitats de sensibilització  organitzades 

conjuntament amb la Federació Plataforma per donar a 

conèixer les diferents discapacitats que representa, com ara: 

o Sessions de formació /informació al personal municipal “ 

Jornada de formació en salut mental: detecció, suport i 

utilització de la xarxa de salut mental 

 Acord de col·laboració  per la gestió dels casos  de mesures 

compensatòries en benefici de la comunitat. 

 Cessió  d‟una parcel·la d‟hort urbà a l‟hort de Pedralbes 

 Projecte de la llar- residencia de 24 places per a  persones amb 

discapacitat intel·lectual en Pla Europa –Anglesola. El ple del 

Districte acordà la cessió del sòl a favor de la Federació 

Plataforma el 2/10/2008. Des  del  Districte es realitza el 

seguiment  i acompanyament del procés. S‟ha realitzat el 

projecte funcional i hi ha un primer avantprojecte tècnic. 

 Suport a la difusió del documental de sensibilització “ el factor 

Sensible “ 

  Octubre 2010 Signatura de l‟acord de col·laboració pel 

desenvolupament del Pla Comunitari al districte “Per una 

mirada diferent”  amb l‟Àrea d‟Acció Social i Ciutadania de 

l‟Ajuntament de Barcelona, el Districte de les Corts i la 

Federació Plataforma d‟entitats de persones amb discapacitats 

de les Corts i amb el suport de la Direcció  General de les 

Actuacions Comunitàries  i Cíviques de la Generalitat de 

Catalunya.  
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5. Benestar i Cohesió Territorial Participació Ciutadana 

 

12.5 Elaborar una diagnosi de la situació actual del teixit associatiu del districte, amb l’estudi de les seves 

necessitats, tant pel que fa a la dotació de recursos materials com d’espai. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r semestre 2009 

 

 

 Durant el 2008 es van portar a terme dos  estudis -

diagnosi del teixit associatiu del districte per part 

del tècnic comunitari i un altre per part de la 

Fundació Catalunya Segle XXI. 

 

 Les conclusions dels dos estudis es van exposar als 4 

centres cívics del districte (Centre Cívic les Corts, 

Centre Cívic Joan Oliver “Pere IV”, Centre Cívic 

Can Deu i Centre Cívic Riera Blanca), a la 

biblioteca Miquel Llongueras i finalment es va fer 

un acte de cloenda, al saló de plens del districte, 

amb totes les entitats que havien participat amb 

l‟elaboració dels estudis. 

 

 

 Es van editar 4000 díptics on es recollien les 

conclusions dels dos estudis realitzats, una exposició 

itinerant  i dues memòries tant del  procés 

metodològic i dels resultats dels estudis. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Cooperació Internacional 

 
12.6 Consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació 
 

Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2010 
 S‟ha consolidat el Consell de Drets Civils i Cooperació (2008-

2011). 

Es potencia i es fa xarxa dels projectes de cadascuna de les 

entitats integrants. Es dona suport a nivell d‟infraestructures 

per tal de poder desenvolupar els projectes en els equipaments 

del districte. 

Des del propi Consell es generen projectes conjunts, duent a 

terme la programació, execució i avaluació dels mateixos. 

 Les entitats participants, tant al Consell com als projectes i 

activitats, a sota anomenades són: ONG Solidaritat, Educació, 

Desenvolupament. Associació SDRCA, Amics d‟Anzaldo, 

Associació EDUCO Barcelona, Associació Selva Camerún, El 

Racó de les Corts, Fundació Montblanc, Associació per l‟altre 

cor cremat de Barcelona-Ajut al quart món, Tazumal, 

Iniciatives per la no-violència. 

 Projectes i activitats: 
o “Les Corts Coopera” en el marc de la Festa Major de les Corts.  

Les entitats de cooperació del districte donen a conèixer els 

projectes  que estan duent a terme.  

o Nova activitat realitzada: “la Triatló Solidària” (2010), una 

activitat que engloba al districte, amb participació 

intergeneracional. Es desenvolupen 3 proves: cursa, pedalada, 

passejada de coneixement de l‟entorn. Hi han participat 150 

persones 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Participació Ciutadana 

 

12.7 Impulsar els consells de barris, que seran els màxims òrgans de participació territorial en totes les qüestions 

que els afectin. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n semestre 2009 

 

 

 

 Durant el 1r semestre de 2009 es va aprovar, al Consell 

Plenari de l‟Ajuntament de Barcelona,  la modificació 

de les Normes de participació ciutadana i Normes 

reguladores de participació de districte on es preveia la 

creació dels Consells de Barri. 

 

 Durant el 2n semestre de 2009 es van constituir els 

consells de barri del districte de les Corts: 

 

o Barri de les Corts: 17.11.2009 

 

o Barri de Pedralbes: 18.11.2009 

 

o Barri de la Maternitat i Sant Ramon: 

19.11.2009 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Participació Ciutadana 

 

12.8 Creació d’una Comissió de Municipis entre el districte i els municipis limítrofs: Esplugues i l’Hospitalet 

de Llobregat, com espai tècnic de coordinació, per a la millora de la gestió i desenvolupament de 

projectes compartits, presents i futurs i d’altres temes d’interès comú. 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2009  
 

 

 

 Durant el primer semestre de 2008 es va crear una comissió de Municipis entre el districte i el municipis limítrofs. 

 Aquesta comissió s‟ha anat trobant per treballar diferents temes d‟interès comú com: 

o Carrils bici: interconnexions 

o Especialment amb el municipi de l'Hospitalet s‟ha treballat: 

 Can Rigal 

 Coordinació de les obres al carrer de Collblanc 

 Criteris conjunts d'urbanització L9/L5 

 

 Una vegada establerta la coordinació,  es considera assolit i consolidat l'objectiu al llarg del primer semestre del 2009. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Participació Ciutadana 

 

12.9 Aprovació dels Reglaments de Funcionament dels diferents Consells sectorials i Comissions de treball 

de participació, amb l’edició posterior d’una compilació de totes les normes del districte. 

 

 

 

Estat de la mesura: Finalitzada (mesura continua en marxa)  
 

 

 

 

 

 S‟ha fet una anàlisi dels diferents models existents 

tant de Consell de ciutat com de districtes per tal de 

definir una proposta de reglament de funcionament 

intern dels òrgans de participació del districte de les 

Corts. 

 

 S‟ha redactat una proposta tècnica de reglament de 

funcionament així mateix es continua treballant 

amb aquesta mesura per a una possible aprovació 

del reglament. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Participació Ciutadana 

 

12.10 Millorar el sistema de convocatòria a les sessions dels òrgans de govern i participació del 

districte amb la seva incorporació a la Web del districte. 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n semestre 2010 

 Durant aquest mandant s‟ha treballat en diferents 

línies per tal de millorar el sistema de convocatòria 

dels òrgans de participació i govern del districte de 

les Corts, com: 

 
o S‟ha actualitzat el registre d‟entitats 

ciutadanes del districte, per tal d‟unificar les 

diferents bases de dades existents. 

o S‟ha actualitzat el Cartipàs del districte. 

o S‟ha obert un espai a la pàgina web del 

districte on es pengen les convocatòries dels 

òrgans de participació i de govern. També 

s‟informa a l‟espai d‟agenda i/o notícies. 

o La  majoria de les  convocatòries es pengen a 

les cartelleres (TAMs) del districte. 

o Es convoca  via correu electrònic als membres 

del Consell Plenari, Junta de Portaves i 

Comissió de Govern, al igual que la majoria 

dels òrgans de participació del districte, per tal 

d‟agilitzar les convocatòries i aplicar el principi 

de sostenibilitat, evitant fer una gran despesa 

en tramesa de cartes/convocatòries en paper. 

 

 

 
 



 
 

227 
 

 

13. Treballar pel desenvolupament de L’ESTATUT DEL CONSELLER DE DISTRICTE. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
 

Règim Interior 

 

13 Treballar pel desenvolupament de l’Estatut del Conseller de districte. 

 

Estat de la mesura: Finalitzat 2n semestre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Consell Plenari de ciutat, amb data 30 de maig de 2008 es va aprovar l‟Estatut del Conseller del districte, que 

va entrar en funcionament l‟1 de gener de 2009. 
 
  



 
 

229 
 

 

 

 

 

14. Posar les NOVES TECNOLOGIES al servei de la ciutadania per potenciar la participació, el diàleg, l’associacionisme i 

el voluntariat; millorar l’atenció als ciutadans i garantir els processos d’informació. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
Règim Interior 

Atenció ciutadana 

 

14.1 Millorar l’atenció als ciutadans potenciant els mitjans telemàtics. 

Estat de la mesura: 1r trimestre 2011 

 Durant aquest mandat s‟ha instal·lat el Quiosc de tràmits i serveis, anomenats 

„Punts BCN‟,  a l‟OAC del districte d eles Corts i al centre comercial l‟Illa. 

Aquest últim com centre comercial ha estat una experiència pionera a  tot 

Barcelona. 

Al llarg del mes de març s'ha instal·lat un quiosc al recinte del campus nord de 

la UPC 

Els 'Punts BCN' són caixers electrònics d'informació que permeten fer tràmits relacionats amb 

l'administració de l'Ajuntament de Barcelona, i des d'on es pot accedir a la informació de tots els 

serveis municipals de la ciutat. 

El caixer dóna l‟opció de realitzar quatre tipus de consultes: tràmits, cultura, plànol i agenda 

A més, els quioscs compten amb un identificador de DNI electrònic, DNI, NIE i passaport. 

Aquests punts també són accessibles a persones amb mobilitat reduïda 

 S'ha treballat per la millora de la pàgina web del districte que ha suposat un 

estudi i definició del menú de navegació, la creació d'elements gràfics i la 

conformació d‟una nova estructura més àgil amb el nou gestors de contingut 

vignette 7. 

 Creació de newletter informatius i dels perfins del Districte en les xarxes 

socials Facebook i Twitter. 

 Incorporació del Districte de les Corts, el juny 2009, en la certificació de 

qualitat ISO del programa IRIS de seguiment d‟incidències i reclamacions. 

Durant el 2010 s‟observa una millora dels indicadors  sobretot pel que fa a la 

disminució del nombre de queixes i del temps de resolució. S‟ha passat de 24 

dies de mitjana de temps de resolució a 11 i l‟estoc de queixes amb més de 30 

dies d‟antiguitat ha passat d‟un 65% a només un 5%. 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 

Urbanisme i Obres 

Urbanisme i Infraestructures 

 

14.2 Garantir els processos d’informació als afectats pels plans urbanístics 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r trimestre 2011 

 

 

 S‟ha informat a les diferents comissions de treball i 

comissions consultives i s‟ha treballat en el marc de les 

corresponents comissions de seguiment com a òrgans 

de participació en tots els processos on hi ha afectats 

per plans urbanístics.  
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior Habitatge i Paisatge Urbà 

 
14.3 Creació de l'Oficina d'Habitatge i l’Oficina d’Habitatge Jove del Districte.  

 
Estat de la mesura: Finalitzada 2n semestre 2008 
 

 

 El 7 de Gener del 2009 es va obrir la oficina 

d‟habitatge  del districte inicialment situada al carrer 

Numancia i traslladada posteriorment l‟any 2010 al 

carrer Remei, 9 del barri de les Corts. 

 

 L‟oficina inclou un front office per a tres persones, un 

punt de consulta d'Internet d‟ús públic, i les 

dependencies de treball habituals. 

 

 La nova Oficina d'Habitatge ofereix informació 

integral i els següents serveis:  

- Ajuts a la rehabilitació. 

- Accés a l'habitatge protegit i social. 

- Ajuts al lloguer i borses d'habitatge. 

- Suport a problemàtiques vinculades a l'habitatge. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Participació Ciutadana 

14.4 Aprofitar els mitjans de comunicació del Districte per a donar a conèixer les entitats i els seus serveis  

(web, diaris, revistes, etc) 

14.5 Estudiar possibles sistemes de difusió de les activitats desenvolupades per les entitats del districte. 

Estat de les mesures: Finalitzades 2n semestre 2010 

 Des del 2008 s‟ha treballat per a impulsar i donar ressò a 

les entitats del districte  i de la seva tasca.  

 

En aquesta línia, es va presentar en el Consell Plenari del 

districte, el  Pla de difusió de les activitats 

desenvolupades per les entitats del districte: 
 

o S‟impulsa l‟optimització dels TAM existents amb la 

creació d‟un espai de Difusió exclusiu per les 

entitats i associacions del districte. 
 

o Creació de nous espais de difusió en els equipaments 

del districte 
 

o Creació d‟espais de difusió virtuals. Les webs, tant 

la municipals, amb la incorporació de links i/o 

adreces d‟interès o com les dedicades a ajudar a les 

entitats a fer ressò de la seva tasca, per exemple: 

Les Corts CC.  
 

Altres espais on es fa difusió de les entitats són: 
o Butlletí de les Corts 

o Facebook i Twitter 

o Web del districte 

o Pla desenvolupament Comunitari de les Corts-

Facebook, blog  i s‟està treballant  en un espai web. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Cultura 

14.6 Continuar treballant amb la difusió del patrimoni històric i cultural del 

districte (quaderns de divulgació, relació del patrimoni que hi ha les 

Corts, etc) 

 

Estat de la mesura: 1r trimestre 2011 

 

 S‟ha fet accessible el fons documental de l‟Arxiu 

Municipal del districte de les Corts 

 S‟han organitzat activitats de difusió cultural amb 

l‟objectiu de fomentar l‟estudi i difondre el 

coneixement del patrimoni: 

o Itineraris al Recinte de la Maternitat (4 

grups, 120 alumnes) 

o  Itineraris al casc antic (3 grups, 58 

alumnes)  

 S‟han portat a terme un seguit de tallers com: 

o “Descobrir l'Arxiu Municipal de les 

Corts:viatja per la teva història a través 

dels documents" (17 grups, 427 alumnes) 

o Taller les Corts parla (5 grups, 92 

alumnes) 

 S‟han editat, publicat i presentat els següents 

llibres: 

o La Maternitat i Sant Ramon 

o Quadren Transports i Mobilitat a les Corts 

o Les Dones de les Corts 

o La Presó d eles dones de les Corts 
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4. Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
 

Règim Interior 

 

14.7 Presentació anual del document de Seguiment de l’estat d’execució del PAD, en el que s’incorpori la 

periodificació de l’estat de les inversions municipals en el districte i l’estat d’execució d’aquelles actuacions 

d’altres operadors públics en el districte.   

 

Estat de la mesura: Finalitzat 1r trimestre 2011. 

 

 

 S‟han presentat durant tots els semestres l‟informe 

d‟estat d‟execució del PAD del districte, als 

respectius Consells Ciutadans i Consells Plenari de 

Districte des del 2008 fins al 2011. 
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15.  Recuperar la MEMÒRIA HISTÒRICA DEL DISTRICTE, tot donant compliment a la llei del Memorial Democràtic; 

procedint a la retirada, en col·laboració amb el Districte de l’Eixample, del monument a José Antonio Prima de Rivera situat a l’Av. 

Josep Tarradellas i a la seva reurbanització, i a senyalització i recuperació dels vestigis de la guerra civil. 
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1. Benestar i Cohesió Territorial Cultura 

 

15 Recuperar la memòria històrica del districte, tot donant compliment a la llei del Memorial Democràtic; procedint a la 

retirada, en col·laboració amb el Districte de l’Eixample, del monument a José Antonio Prima de Rivera situat a 

l’Av. Josep Tarradellas i a la seva reurbanització, i a senyalització i recuperació dels vestigis de la guerra civil. 

 
Estat de la mesura: Finalitzada 1r semestre 2010 
 Retirada del monument a José Antonio Primo de 

Rivera a l‟avinguda Josep Tarradellas conjuntament 

amb el districte de l‟Eixample i d‟acord amb els 

criteris establerts per la Comissió d‟Escultures (2009) 

 

 Reurbanització de l‟espai deixat per l‟antic 

monument (2010) 

 

 Informe del Pla d‟Arqueologia Urbana de la ciutat de 

Barcelona que explica l‟existència del Refugi 726 de 

Barcelona de la Guerra Civil (a la confluència de les 

actuals avinguda Sarrià amb Josep Tarradellas) com 

a únic vestigi d‟aquests fets històrics en aquest espai 

(2010). 

 

 Col·locació d‟una placa commemorativa de la Presó 

de Dones de Barcelona, a proposta del Consell de 

Dones de les Corts, amb un text consensuat per la 

Comissió per la Memòria Històrica i validat pel 

Memorial Democràtic (octubre 2010). 

 

 

 

 

 


