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1. INTRODUCCIÓ 
 

Presentem l’Informe de l’Estat  d’Execució del  1r semestre 2008 del Pla d’Actuació del Districte 

(PAD) de Les Corts 2008-2011.  

Es fa una anàlisi, tant quantitatiu com qualitatiu , de quin és l’estadi d’execució que es troben les 

línies i mesures d’acció aprovades, en el Consell Plenari del districte de  Les Corts, el passat mes de 

desembre 2007. 

   

El document del Pla d’Actuació del Districte de les Corts  es presenta amb  una altra estructura, per 

tal d’homogeneïtzar una sola tipologia de categorització de les línies i mesures tant del pla  

d’actuació Municipal (PAM), com dels 10 plans d’actuació dels districtes. 

Aquesta nova distribució està basada amb l’estructura executiva  de l’Ajuntament de Barcelona. 

Resultat d’aquesta nova organització estructural del PAD Les Corts, presentem el document definitiu 

amb 6 Línies i 187 mesures.  

Però, destacar que totes i cada una de les línies que s’aprovaren del PAD el mes de desembre de 

2007, estan a dins del nou document. 
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2. PRINCIPALS ACTUACIONS DEL PERÍODE 

2.1. NOVA ESTRUCTURA DEL PAD LES CORTS 
 

El document del PAD Les Corts 2008-2011 que presentem en aquest primer informe, s’estructura  en 

6 línies temàtiques que recullen 184 mesures 

Línia 1  Benestar i Cohesió Territorial  
 1.1 Educació 

 1.2 Dones 

 1.3 Joventut 

 1.4 Cultura 

 1.5 Participació Ciutadana 

 1.6 Cooperació Internacional 

Línia 2   Medi Ambient 
 2.1 Verd i Biodiversitat 

 2.2 Manteniment i Neteja 

 2.3 Recursos  i reciclatge 

Línia 3   Promoció Econòmica i Comerç 
 3.1 Promoció Econòmica i Ocupació 

 3.2 Comerç i Mercats Municipals 

Línia  4   Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
 4.1 Habitatge i Paisatge Urbà 

 4.2 Urbanisme i Obres 

 4.3 Pla Equipaments 

 4.4 Règim Interior 

Línia 5   Acció Social i Ciutadania 
 5.1 Acció Social  

 5.2 Infància 

 5.3 Gent Gran 

 5.4 Persones amb discapacitats 

 5.5 Salut Pública 

 5.6 Drets Civils 

Línia 6   Prevenció Seguretat i Mobilitat 
 6.1 Prevenció i Seguretat 

 6.2 Mobilitat i accessibilitat 
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6 LÍNIES   186 MESURES 

Benestar i Cohesió Territorial 29 
Medi Ambient 22 
Promoció Econòmica i Comerç 16 
Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 69 
Acció Social i Ciutadania 23 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat 27 

 

2.2. DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE L’ESTAT EXECUCIÓ DEL PAD LES CORTS 

1R SEMESTRE 2008 

 

 

 

 

1. BENESTAR I COHESIÓ TERRITORIAL 

0%

76%

24%

FET

MARXA

PENDENT

De l’àrea de Benestar Social i Cohesió Territorial 

estan en marxa 22 mesures, 7 estan pendents 

d’inici i 0 de finalitzades. 
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2. MEDI AMBIENT

5%

63%

32%

FET MARXA PENDENT

0%

69%

31%

3. HISENDA I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

FET

MARXA

PENDENT

De l’àrea de Medi Ambient estan en marxa14 mesures, 7 

estan pendents d’inici i 1 de finalitzada. 

 

De l’àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica estan 

en marxa11 mesures, 5 estan pendents d’inici i 0 

de finalitzades. 
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3%

67% 30%

4. HABITATGE, URBANISME I RÈGIM 
INTERIOR

FET MARXA PENDENT

5. ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

0%

74%

26%

FET

MARXA

PENDENT

De l’àrea d’Habitatge, Urbanisme i Règim 

Interior estan  en marxa 47 mesures, 21 estan 

pendents d’inici i 1 de finalitzada. 

 

De l’àrea d’Acció Social i Ciutadania estan  en marxa 17 

mesures, 6 estan pendents d’inici i 0 de finalitzades. 
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6. PREVENCIÓ, SEGURETAT I 

MOBILITAT

0%
19%

81%
FET

MARXA

PENDENT

De l’àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

estan  en marxa 22 mesures,    5 estan pendents 

d’inici i 0 de finalitzades. 
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3. ESTAT EXECUCIÓ DE LES LÍINIES I MESURES DEL PAD 2008-2011            

(1r Semestre 2008) 



  BENESTAR  I COHESIÓ TERRITORIAL 

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

Educació 

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions

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

1.18 1 1

Nous canals per tal de què les escoles 

enforteixin les entitats de voluntariat 

aquestes facilitin educació en valors

2/2010
S'està treballant en el marc del Projecte "Bons Veïns, Millor Barri", un projecte específic amb les 

escoles de primària.

1.19 1 2
Difondre oferta activitats socials del 

Dte. als centres educatius
2/2009 S'han iniciat els treballs interns a nivell tècnic.

1.20 1 3 Fer Catàleg de tots els centres del Dte. 2/2009 S'han iniciat els treballs interns a nivell tècnic.

1.21 1 4
Estudi tècnic per millorar  la seguretat a 

les sortida-entrada a les escoles
2/2010

Es troba en marxa la primera fase del projecte consistent en la inspecció de totes les escoles per 

a l'elaboració de l'estudi tècnic

1.22 1 5
Grup de treball en el Consell Escolar 

pel seguiment de l'absentisme escolar
1/2011 Està en marxa la creació de la comissió d'absentisme escolar del districte

2.14 1 6
Obertura de patis escolars fora d'horari 

lectiu
1/2011 Està previst l'obertura del pati del CEIP Les Corts en el curs 2008-2009

10.19 1 7
Concretar al Consell Escolar els nous 

camins escolars a implantar
1/2011

Com a tràmit previ a l'estudi i proposta de nous Camins Escolars, s'ha posat en marxa com a 

primera fase, la revisió del Camí Escolar del CEIP Barcelona

Dones 

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions

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

1.10 1 8
Reforçar el PIAD amb nou programa de 

difusió
4/2009

Ha estat incorporat el PIAD a l web del Districte. En marxa el disseny del programa de difusió del 

PIAD,  implementació el 2009. 

1.11 1 9
Difusió sobre l'eradicació de la 

violència de gènere
4/2010

1.34 1 10
Incloure perspectiva de gènere a les 

polítiques del districte
1/2011

1.35 1 11
Potenciar programes de formació en 

TIC
1/2011 S'està dissenyant un curs específic d'Internet amb la previsió d'iniciar durant el curs 2008-2009

Joventut

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions

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

1.1 1 12 Crear Punt d'Informació Juvenil 1/2009
S'ha definit i concretat la ubicació en el  Casal de Joves i s'està treballant amb el projecte 

d'adequació dels espais.

1.3 1 13 Treball en xarxa de les entitats joves 1/2011 Les primeres sessions de treball amb les entitats ja estan en funcionament.

1.4 1 14
Signar Acord de col·laboració entre les 

entitats de la Plataforma
2/2009 S'han engegat les primeres reunions de treball  amb la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts.

1.5 1 15

Difusió, coneixement i 

desenvolupament dels projectes i 

activitats de les entitats juvenils i 

entitats del lleure

4/2008
Previsió d'instauració el mes de setembre un punt  d'informació juvenil a l'IES  Ausias March, 

s'està treballant amb l'IES Joan Boscà ,  i en funcionament ja està a l'IES Les Corts.

1.6 1 16
Impulsar nou habitatge de lloguer per a 

joves
1/2011 Caldrà treballar-ho en futurs planejaments. No s'ha iniciat cap. 

codi
mesura

codi
mesura

codi
mesura

1 de18



  BENESTAR  I COHESIÓ TERRITORIAL 

Cultura

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions

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

12.3 1 17
Consolidar la Comissió de Lectura 

Pública
1/2011

14.6 1 18
Difondre el patrimoni històric i cultural 

del districte
1/2011

Es fa accessible el fons documental ; s'organitzen activitats de difusió Cultural amb l'objectiu de 

fomentar l'estudi i difondre el coneixement del patrimoni; i s'han portat a terme un seguit de tallers 

com "Descobrir l'Arxiu Municipal de les Corts:viatja per la teva història a través dels documents"

15 1 19
Recuperar la memòria històrica donant 

compliment a la llei
1/2011

S'està treballant amb la  retirada del monument  Primo de Rivera i la Senyalització de la presó de 

les Dones.

 Participació ciutadana

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions

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

12.1 1 20 Enfortir els consells sectorials 1/2011
S'està treballant amb un estudi-diagnosi de la realitat dels consells  sectorials del districte, per així 

poder fer propostes de futur amb la finalitat d'enfortir-los

12.2 1 21
Potenciar els òrgans de participació del 

districte, impulsant un treball en xarxa
4/2010

S'estan programant unes jornades de participació pel segon semestre 2008, per així fer un treball 

amb xarxa amb les diferent entitats del territori i que participen en els òrgans formals de 

participació. 

12.5 1 22
Diagnosi de situació i necessitats del 

teixit associatiu
2/2009

S'ha iniciat un estudi de diagnosi de l'actual teixit associatiu del districte, per així detectar les 

seves necessitats, realitats i crear un mapa de relacions entre les entitats i l'administració.

12.7 1 23 Impulsar els Consells de Barri 2/2009
És una línia de ciutat i s'impulsarà a nivell global. S'han realitzat dues reunions amb la Junta de 

Portaveus.

12.8 1 24
Crear la Comissió de Municipis 

Limítrofs (municipis i districtes)
1/2009 S'ha  convocat i desenvolupat la primera reunió a amb els agents implicats.

12.9 1 25

Aprovar reglament de funcionament 

dels Consells sectorials i comissions de 

treball

4/2010

S'ha posat en marxa aquesta mesura amb les primeres reunions amb la Direcció de Participació 

per revisar els models existents a nivell de ciutat i d'altres districtes i per poder fer una proposta de 

redacció

12.10 1 26

Millorar sistema de convocatòria a les 

sessions participatives del districte 

(web)

1/2009

14.4 1 27
Donar a conèixer les entitats i els seus 

serveis a través dels mitjans municipals
1/2010 S'ha iniciat la posada en marxa de la difusió d'entitats a tracés de les revistes municipals 

14.5 1 28 Difusió de les activitats de les entitats 1/2010 Està en marxa l'estudi de possibles sistemes de difusió

Cooperació internacional

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any
Fet En marxa Pendent Risc

observacions

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

12.6 1 29
Consolidar el Consell de Solidaritat i 

Cooperació
1/2011

S'ha creat el Consell de Cooperació i Drets Civils del districte i en les primeres sessions de treball 

s'han definit les accions a portar a terme durant el 2008.

codi
mesura

codi
mesura

codi
mesura

2 de18



 MEDI AMBIENT

2 Medi ambient
Verd i biodiversitat

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

8.2.5 2 1
Estudiar  i revisar urbanització Jardins Vicens i 

Vives, per fer-lo accessible
4/2009

S'ha començat a treballar amb Parcs i Jardins en l'anàlisis de la 

situació actual

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

9.2.2 2 3 Nou hort urbà i zona verda a Av Pearson 1/2008

9.2.3 2 4 Trasllat i millora de l'hort urbà Torre Melina 4/2008 Les obres segueixen a bon ritme.

9.2.4 2 5
Millora zona verda entorn Monestir de 

Pedralbes
4/2009

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

9.2.6 2 7
Recuperar espai públic dels Campus 

Universitaris
4/2009 Està en fase de redacció del projecte

9.2.7 2 8 Millora entorn antic Monument als Caiguts 4/2009

9.2.8 2 9 Millora Jardins Goday i Casals 4/2009 Està en fase de redacció del projecte per part de Parcs i Jardins

11.6 2 10 Creació de nova àrea d'esbarjo pels gossos 4/2011 Està en fase de concreció de la ubicació.

Manteniment i Neteja
Neteja i recollida

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

8.3 2 11

Desenvolupar un nou Pla de Manteniment 

Integral de l'Espai Públic i millora del mobiliari i 

arbrat

1/2011
S'ha concretat amb el Sector de Mediambient les accions a 

desenvolupar durant els 4 anys

Recursos i reciclatge
Consum i estalvi 

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

7.1 2 12
Campanya per la reducció del consum elèctric i 

estalvi d'aigua
1/2011

S'han començat a posar en marxa accions de sensibilització com de 

distribució d'estalviadors d'aigua en la Mostra d'Entitats del Districte.

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

Nadal
1/2011 anyal 2008-09-10

codi

mesura

codi

mesura

codi

mesura

3 de18



 MEDI AMBIENT

Residus

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

10.1.4 2 14 Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil 4/2008 S'està fent una revisió de la actual.

10.2.1 2 15 Estudi per implantar recollida pneumàtica 1/2011

10.2.2 2 16 Revisar recollida selectiva al Casc antic 4/2008

10.2.3 2 17
Posar punts de recollida selectiva d'objectes 

petits als CC, biblioteques, etc
4/2009

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

buidatge de papereres
4/2008

Iniciat l'estudi de l'estat actual per fer millores en el a propera 

Contracta de Neteja i recollida.

Sensibilització i Agenda 21

CODI 

PAD 

2008-

2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

10.1.1 2 19
Difusió del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat (Ag 21)
4/2010

10.1.2 2 20 Desplegar el programa d'Oficina Verda 1/2011 S'ha iniciat la mesura amb la creació d'una taula interdepartamental 

10.1.3 2 21 Impulsar l'Ag 21 Escolar 4/2009

10.1.5 2 22
Treballar amb les entitats el desenvolupament 

sostenible de la Festa Major
1/2011 S'està treballant en el marc de la Comissió de Feta Major.

codi

mesura

codi

mesura

4 de18



 HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

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

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

5.1 3 1

Recursos per la orientació 

laboral i professional, 

demanant i impulsant una 

OTG al dte.

1/2011

Comerç i Mercats municipals
Comerç i consum

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

4.1 3 2
Consolidar l'eix comercial 

Sants-Les Corts
1/2011 S'han començat a treball amb l'eix per revisar i millorar l'organització 

4.2 3 3
Suport a les activitats de les 

associacions de comerciants
1/2011 Es continua acompanyant i impulsant accions concretes de promoció

4.3 3 4

Vetllar per  un impacte 

comercial positiu  del futur 

projecte Barça

1/2011

4.4 3 5

Potenciar l'associacionisme 

comercial i el petit comerç 

de barri (Casc Antic)

1/2011 S'està treballant amb l'elaboració d'un estudi comercial

4.5 3 6
Fer Plànol Comercial i 

Turístic del Dte. 
2/2010

S'està porntant a terme un treball de recerca i recull de dades, elaborant un llistat de 

futurs destinataris i s'estableixen contactes amb diferents agents per a valorar les 

diferents propostes que es presentin pel producte final.

4.6 3 7

Impulsar la Campanya de 

Normalització Lingüística de 

Comerços

1/2011
Es va presentar la Campanya de Normalització Lingüística en el marc del Consell de 

Promoció Econòmica i Comerç. 

4.7 3 8

Reforçar i promoure 

iniciatives innovadores dels 

centres comercials

1/2011
S'ha iniciat l'estudi i anàlisi de les possibilitats d'ús conjunt dels Centres Comercials en 

l'atenció al ciutadà.

4.8 3 9
Integració del comerç 

regentat per immigrants
1/2011

4.9 3 10
Impulsar el nou eix 

comercial Europa-Anglesola
1/2011

4.15 3 11
Recull fonts bàsiques d'ajut 

al comerç (guia)
1/2011

4.10 3 12

Millora de lla neteja, 

enllumenat, a recollida 

d'escombreries als eixos 

comercials

1/2011

4.11 3 13
Millorar i ampliar les zones 

de càrrega-descàrrega
1/2011

Es treballa en coordinació amb les Associacions i entitats comercials per atendre les 

demandes de millora 

4.12 3 14
Promoure el comerç just i 

sostenible
1/2011 S'ha  començat a treballar en el marc del Consell de Cooperació, accions concretes

4.13 3 15
Revisar Pla d'Usos per evitar 

concentració sectorial
4/2009 S'està treballant amb la nova  proposta del Pla 

Mercats

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

4.14 3 16
Potenciar el mercat de Les 

Corts i les seves activitats
1/2011

S'està treballant amb el Mercat, amb col·laboració i participació, en més activitats 

(exemple: torna a participar en la Festa Major del Districte)

codi

mesura

codi

mesura

codi

mesura

5 de18



 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

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

Habitatge i Paisatge urbà

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

8.4.1 4 1

Política Construcció 

habitatge de protecció i 

reallotjament . 

Desenvolupament PERI 

EUROPA- ANGLESOLA

1/2011

S'està treballant en la redacció dels projectes de construcció de l'edifici de 

reallotjament, de construcció de l'Escola Bressol i en el projecte d'urbanització de  

l'àmbit 

8.4.2 4 2

Política Construcció 

habitatge de protecció i 

reallotjament . 

Desenvolupament PERI 

COLÒNIA CASTELLS

1/2011
Està en contrucció l'edifici de reallotjament de la 1a fase i està en tràmit de projecte  

els edificis de reallotmament de la 2a i 3a fase

8.4.3 4 3

Política Construcció 

habitatge de protecció i 

reallotjament . 

Desenvolupament PERI 

BACARDÍ

1/2011

S'ha finalitzat l'obra de l'edifici del c. Benavent amb un total de 35h. Dels quals 22 són 

per a reallotjament d'afectats urbanístics i 13 són de protecció que es troben 

adjudicats i en diferents tràmits d'escripturació. I eestà en fase de redacció de projecte 

l'urbanització de l'entorn.

14.3 4 4 Creació de Oficina Habitatge 2/2009 S'està treballant en la localització dela seva ubicació

codi

mesura

6 de18 



 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

Urbanisme i Obres Urbanisme i Infraestructures

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

8.2.1 4 5 Arranjament Pl. Can Rosés 4/2009 Fase de redacció del projecte

8.2.2 4 6
Arranjament Pl. Dr. Ignasi 

Barraquer
1/2009

8.2.3 4 7
Arranjament Zona Entença-

Av. De Sarrià
4/2009 Fase de redacció del projecte

8.2.4 4 8

Col·laborar Dte. Eixample 

per retirada monument a 

José Antonia Primo de 

Rivera i la seva 

reurbanització

3/2008 Projecte redactat, obra adjudicada pendent inici d'obres

8.5 4 9
Actualitzar Mapa Fibra 

Òptica
4/2009 S'ha inciat l'estudi per revisar l'estat actual

9.3.2 4 10.1
Continuar expropiacions: 

PERI Bacardí
4/2011

9.3.1 4 10.2

Continuar expropiacions: C. 

Danubi (de Trav. De Les 

Corts a C. Cardenal Reig)

4/2011

9.3.3 4 10.3

Continuar expropiacions: 

Trav. De Les Corts - Av. St 

Ramon.

4/2011

14.2 4 11

Garantir informació als 

afectats dels plans 

urbanístics

1/2011 A través  de les Comissions de Seguiment i reunions específiques amb els afectats

6.1.1 4 12

Campus Diagonal Portal de 

coneixement: "xarxa 

museística" d'exteriorització 

dels museus en les facultats 

i equipaments universitaris

1/2011
S'està començant a treballar en una taula tècnica de coordinació amb la universitat de 

Barcelona

6.1.2 4 13

Campus Portal de 

coneixement:Posada en 

marxa sala exposicions 

oberta al dte des del projecte 

ampliació Facultat Belles 

Arts

1/2011
S'està començant a treballar en una taula tècnica de coordinació amb la universitat de 

Barcelona

6.1.3 4 14

Campus Portal de 

coneixement:Millora i 

obertura dels pavellons 

Güell i resta d'elements 

Gaudí

1/2011

codi

mesura

7 de18 



 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

Les Corts

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

8.1.1 4 15

Urbanització i millora c/ 

Novell (entre Vallespir i 

Guitard)

4/2009 Projecte redactat, pendent de licitació

8.1.2 4 16

Urbanització i millora c/ 

Caballero (entre Guitard i 

Nicaragua)

4/2010 En fase de redacció de projecte

8.1.3 4 17

Urbanització i millora c/ 

Evarist Arnús (entre 

Vallespir i Guitard)

4/2009 Projecte redactat, pendent de licitació

8.1.5 4 18

Urbanització i millora c/ 

Taquígraf Martí (de Joan 

Güell a Galileu)

4/2010 En fase de redacció de projecte

8.1.6 4 19

Urbanització i millora 

Travessera de les Corts 

(d'Av. Sarrà a Numància)

1/2011

8.1.7 i 8.1.4 4 20

Urbanització i millora c/ 

Taquígraf Garriga (d'Av. 

Sarrià a 

Numància).Urbanització i 

millora c/ Berguedà (entre 

Trav. Les Corts a Taquígraf 

Garriga)

4/2009 En fase de redacció de projecte

8.1.8 4 21
Urbanització i millora c/ 

Anglesola (a Dr. Ibáñez)
4/2010 En fase de redacció de projecte

8.1.9 4 22

Urbanització i millora Av 

Madrid (entre Gran Via 

Carles III i Numància)

1/2011

8.1.10 4 23

Estudi Reordenació c/ Prat 

d'en Rull (entre Travessera i 

Taquígraf Garriga)

4/2010 En fase de redacció del projecte

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

La Maternitat i Sant Ramon

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

8.1.11 4 24

Urbanització i millora Ptge. 

Regent Mendieta (d'Av. 

Madrid a Regent Mendieta)

1/2011 En fase de redacció del projecte

8.1.12 4 25

Urbanització i millora c/ 

Comte Güell (de Trav. Les 

Corts a Av. De Madrid)

4/2009 Projecte redactat pendent de licitació

8.1.13 4 26

Urbanització i millora c/ 

Emèrita Augusta (d'Av. De 

Madrid a Felipe de Paz)

4/2009 Projecte redactat pendent de licitació

8.1.14 4 27

Urbanització i millora Ptge. 

Jaume Roig (d'Av. De 

Madrid a Felipe de Paz)

1/2011 En fase de redacció del projecte

8.1.15 4 28

Urbanització i millora c/ 

Salvador Cardenal (de 

Maternitat a Sabino de 

Arana)

4/2009 Projecte redactat pendent de licitació

8.1.16 4 29
Urbanització i millora c/ 

Menéndez Pelayo 
4/2010

8.1.17 4 30
Urbanització i millora c/ 

Martí i Franques
4/2010 En fase de redacció de projecte

8.1.18 4 31

Estudi de  confortabilitat i ús 

dels elements per a la 

millora al c/ Pintor Pahissa

4/2009 En fase d'estudi

Pedralbes

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

8.1.19 4 32

Urbanització i millora c/ Jordi 

Girona (de Gran Capità a 

Tinent Coronel Valenzuela)

4/2009 En fase de redacció de projecte i en tràmit de signatura conveni UPC

8.1.20 4 33

Urbanització i millora Ptge. 

Ametllers (d'Ametllers a Av. 

Pearson)

1/2011

8.1.21 4 34

Urbanització i millora zona 

Gran Capità (d'Av. 

D'Esplugues a Cavallers)

4/2010

8.1.22 4 35
Connexió c/ Font del Lleó-

Caterrera de les Aigües
4/2010

codi

mesura

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

Pla d'Equipaments
Desenvolupar el pla d'equipaments

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

2.1 4 36 Actualitzar i aprovar PED 4/2010
S'ha convocat la comissió i s'han inciat els treballs de revisió i actualització dels 

documents. 

2.22 4 37
Edició mapa-guia 

d'equipaments i serveis
4/2010

2.2 4 38

Impulsar construcció 

residència i centre de dia 

GG c/ Benavent

1/2011 CONVENI GENERALITAT. En fase de redacció del projecte.

2.3 4 39

Impulsar construcció llar-

residència malalts mentals c/ 

Equador

4/2010 CONVENI GENERALITAT. Iniciades les obres en execució. 

2.4 4 40

Impulsar construcció Centre 

salut mental i trasllat CAP 

Montnegre a c/ Equador

4/2010 CONVENI GENERALITAT. Iniciades les obres en execució 

2.5 4 41
Nova biblioteca de districte 

c/ Comtes de Bell-lloc
2011

2.6 4 42
Nova ludoteca infantil c/ 

Guitard
4/2008 En fase de redacció de projecte

2.7 4 43

Obtenir i cedir sòl a la 

Generalitat per IES Europa-

Anglesola

4/2010 En tràmit fase de gestió urbanística

2.8 4 44

Trasllat i ampliació escola 

bressol Xiroi a Europa-

Anglesola

1/2010 En fase de redacció de projecte

2.9 4 45

Impulsar trasllat i millora 

Escola educació especial 

Esclat a c/ Guitard

4/2008 Obres en execució

2.10 4 46
Impulsar trasllat Escola 

Paideia
4/2009

2.11 4 47
Recuperar Casa Hurtado 

com equipament
1/2011

2.12 4 48
Recuperar edifici Telefònica 

C. Bordeus com equipament
1/2011 1- Gestions amb Telefònica i Patrimoni. 

2.13 4 49
Nou edifici administratiu per 

ampliar Seu Dte.
4/2010 Pendent aprovació planejament, en tràmit del projecte ; concurs per la redacció.

2.15 4 50
Restauració i millora del 

Monestir de Pedralbes
4/2009 En fase de redacció projecte

2.16 4 51

Seguiment del futur projecte 

Barça enriqueixi la xarxa 

d'equipaments

4/2009

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

2.17 4 52

Impulsar una nova escola 

bressol a La Maternitat i San 

Ramon

4/2009

2.18 4 53

Estudiar la possible 

reubicació  CAP La 

Maternitat

1/2011

2.19 4 54
Estudiar la possibilitat d'una 

pista d'skate al districte
1/2011

2.20 4 55

Treballar per aconseguir la 

cessió a la ciutat de la 

Caserna del Bruc

1/2011

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

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

la ciutat del quartel

2.21 4 56
Nova ubicació Casal de 

Joves
1/2011 S'ha concretat l'ubicació.

6.2 4 57

Acord amb les Universitats 

pel futur ús dels veïns i 

veïnes, de les instal·lacions 

esportives universitàries

4/2011

Pla de millores dels equipaments

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

9.1.1 4 58
Reforma i millora del pavelló 

de l'Illa
4/2010 Encarregat estudi de viabilitat

9.1.2 4 59
Gespa artificial al camp 

Arístides Maillol
4/2008 Projecte redactat pendent de licitació

9.1.3 4 60

Millora acústica i 

manteniment al CC Les 

Corts

1/2011

9.1.4 4 61
Finalitzar rehabilitació i 

recuperació CC Can Deu
4/2008

Ha finalitzat la darrera fase de rehabilitació del centre i va reiniciar les activitats 

el el passat 5 de maig de 2008.

9.1.6 4 62
Millores dels Casals de la 

Gent Gran
1/2011

9.1.7 4 63

Revisió dels espais esportius 

escolars per facilitar si 

s'escau la seva obertura als 

esports d'equip

4/2009
En fase de redacció del projecte de millora del CEIP Les Corts i en estudi, la resta dels 

centres.

nou 4 64

Trasllat i nova ubicació CSS 

Zona Oest per aplicació del 

nou model de Serveis 

Socials

4/2009

LÍNIA REDEFINIDA PEL NOU MODEL SERVEIS SOCIALS  . En fase de localització 

nova ubicació. Aquesta mesura substitueix la línia 9.1.5. del PAD aprovat el desembre 

de 2007, degut  al nou model de Serveis Socials.

nou 4 65

Trasllat i nova ubicació CSS 

Zona Est per aplicació del 

nou model de Serveis 

Socials

4/2009
LÍNIA REDEFINIDA PEL NOU MODEL SERVEIS SOCIALS. En fase de localització 

nova ubicació. 

codi

mesura
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 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 

Règim interior

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

13 4 66
Treballar per desenvolupar 

l'Estatut del Conseller de Dte
4/2008 S'ha desenvolupat diverses reunions amb Consellers i Portaveus

14.7 4 67

Presentar document de 

Seguiment de l'estat 

d'execució del PAD

feb-08

Atenció a la ciutadania

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

14.1 4 68
Millorar atenció ciutadana 

potenciant mitjans telemàtics
2/2009

S'està estudiant la incorporació de Kiosk de tràmits segons model districte de 

L'Eixample.

codi

mesura

codi

mesura

12 de18 



 ACCIÓ SOCIAL 

5 Acció Social i Ciutadania

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

1.9 5 1

Creació de noves places de 

residència i centre de dia, i 

apartaments tutelats per a 

gent gran

1/2011

1.12 5 2

Programa de seguiment de 

persones que viuen soles en 

situació precària

1/2011

3 5 3

Impulsar el pla comunitari 

juntament "Bons veïns, millor 

barri"

1/2011
S'ha incorporat un tècnic comunitari en el marc del Pla de Desenvolupament 

Comunitari i s'han iniciat els treballs per a la diagnosi de les Entitats del Districte

1.31 5 4
Promoure el voluntariat 

social a tots els àmbits
1/2011

Infància

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

1.2. 5 5

Participació entitats en la 

millora dels serveis d'infància 

i projecte de nova ludoteca 

1/2009
En la fase de redacció del projecte de la nova ludoteca, s'incorpora la Participació de 

les entitats de les Entitats Infantils i juvenils a través de la Plataforma.

Gent gran

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

1.7 5 6

Foment de l'activitat cultural 

per a la gent gran  i de la 

tasca aules d'extensió 

universitària

1/2011 Ubicació definitiva de l'aula zona Est al Centre Cultural Les Corts

1.8 5 7
Treball en xarxa dels CGG a 

través del Consell
1/2011

1.32 5 8
Activitats intergeneracionals 

(infants i gent gran)
1/2011 S'ha començat a treballar en el disseny de nous projectes.

1.25 5 9

Act. que integrin a la gent 

gran en grups potenciant 

actituds saludables 

1/2011

codi

mesura

codi

mesura

codi

mesura
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 ACCIÓ SOCIAL 

Persones amb discapacitat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

1.13 5 10

Programa de sensibilització i 

coneixement dels diferents 

col·lectius amb discapacitats

1/2011 Activitats en el marc del Dia Internacional de les Persones discapacitades.

1.14 5 11

Programa d'adaptació de 

barreres (espai públic i 

equipaments)

4/2010 Està en marxa l'estudi per programar el pla de millora

1.15 5 12 Itineraris de semàfors sonors 1/2011
S'ha portat a terme una reunió de valoració del Pla amb les entitats de cecs del 

Districte.

1.16 5 13

Eliminació de barreres de 

comunicació principalment 

disminució auditiva en 

serveis públics

4/2009
El Pla per la eliminació de barreres en la comunicació al Districte amb la instal·lació de 

dos bucles magnètics, esta previst iniciar-ho l'any 09. 

1.17 5 14

Pla de reserves de places 

d'aparcament al voltant 

d'equipaments públics

4/2008 Ha finalitzar l'estudi amb la proposta d'ubicacions en fase d'implantació finals 2008

1.24 5 15

Suport a les entitats que 

treballen amb persones amb 

discapacitats que incidint en 

temes de salut

1/2011
2 reunions anuals de coordinació amb referent de salut per la realització d'una 

jornada/conferencia informativa i de sensibilització en espais municipals de Districte.

1.29 5 16

Afavorir la integració laboral 

de sectors de salut mental i 

persones amb discapacitat 

intel·lectual

1/2011
Coordinacions amb la Plataforma d'Entitats participant, afavorint i donant suport a 

projectes d'inserció laboral i a través de les Comissions de treball.

12.4 5 17
Consolidar Plataforma de 

Persones amb Discapacitat
1/2011

Amb activitats de: sensibilització (Dia Inter. Pers. Disc.) formació (entitats i 

professionals) gestionant serveis amb el Dte. (horts urbans, mides compensatòries en 

benefici a la comunitat amb recerca de serveis.

codi

mesura
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 ACCIÓ SOCIAL 

Salut pública

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

1.23 5 18

Xerrades per difondre la 

relació esport-salut i especial 

atenció esport femení

4/2010 S'està començant a treballar amb els CEIPS interessats en el disseny del projecte

1.26 5 19

Programes de prevenció i 

promoció de la salut als 

infants i gent gran 

prioritàriament

4/2010
S'ha realitzat una xerrada sobre l'Alzehimer al Centre  Cultural Riera Blanca i s'està 

treballant un projecte pels infants i salut.

1.27 5 20 Jornades sobre Salut 1/2011  Previsió realitzar primeres jornades febrer 2009.

1.28 5 21

Suport a entitats de salut i/o 

discapacitats  oferint espais 

de trobada i atenció als 

afectats i als seus familiars

1/2011
S'està treballant per a portar a terme una xerrada sobre l'estrès conjuntament amb l'A. 

Catalana de Fibromialgia i l'A. Catalana de Fatiga Crònica.

1.33 5 22
Potenciar programes de 

salut comunitària
1/2011

 S'està començat a treballar en el marc del Consell de Salut i es preveu l'execució de 

la primera activitat el segon trimestre del 2008

Drets civils

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

triem / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

1.30 5 23

Impulsar el treball en xarxa 

de les entitats del sector des 

del Consell de Drets Civils i 

Cooperació

1/2011
S'ha començat a programar les activitats a portar a terme durant l'any 2008 

conjuntament districte i els membres del propi Consell.

codi

mesura

codi

mesura
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 PREVENCIÓ, SEGURETAT I  MOBILITAT 

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

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

11.1 6 1
Espais lúdics i treball per a la 

convivència del dte.
1/2011

S'ha posat en marxa la taula de convivència del Districte. S'ha impulsat la campanya 

de sensibilització i convivència al Casc Antic

11.2 6 2

Continuar programes 

d'intervenció educatives i en 

benefici comunitat

1/2011
S'ha arribat un acord amb la Plataforma de Persones amb Discapacitat, per a què 

acullin usuaris que tinguin que fer mesures amb benefici a la comunitat

11.3 6 3

Actuacions de la GU pel control i 

vigilància del civisme a l'espai 

públic  els caps de setmana

1/2001 Continua la patrulla de Guàrdia Urbana de civisme els caps de setmana

Seguretat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

11.4 6 4

Desenvolupar funcions de policia 

comunitària i de proximitat de la 

GU

1/2011
S'han portat a terme reunions, actes i activitats conjuntes amb les entitats i 

associacions del barri. El total d'actuacions realitzades és 100.

11.5 6 5

Continuar convocatòries del 

Consell de Seguretat i Prevenció i 

la Meses de coordinació policial

1/2011 Continua les meses de Coordinació Policial amb periodicitat trimestral.

Mobilitat i Accessibilitat

CODI PAD 

2008-2011

mesura

descripció executiva

data 

finalització

trim / any

Fet Marxa Pendent Risc
observacions

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

10.3.1 6 6

Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 

estudi viabilitat nou aparcament 

en l'àmbit d'Europa-Anglesola

3/2008 En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat

10.3.2 6 7

Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 

estudi viabilitat nou aparcament 

en l'àmbit Colònia Castells

3/2008 En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat

10.3.3 6 8

Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 

estudi viabilitat nou aparcament  

Pl. Can Rosés

3/2008 En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat

10.6 6 9

Ampliar Àrea Verda del dte (Zona 

Universitària, Les Corts Sud, 

Mejía Lequerica i Sant Ramon)

4/2009 En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat

10.7 6 10

Ordenar i incrementar espais 

d'estacionament (especialment 

vehicles dues rodes)

1/2011 S'ha iniciat l'estudi de les necessitats per part de la Guàrdia Urbana del Districte

codi

mesura

codi

mesura

codi

mesura
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 PREVENCIÓ, SEGURETAT I  MOBILITAT 

10.8 6 11

Disminució de l'accidentalitat i 

millorar la fluïdesa viària 

instal·lant més semàfors 

1/2011 S'ha iniciat l'estudi de fluïdesa viària per part de la Guàrdia Urbana del Districte

10.9 6 12
Millorar mobilitat entorns Camp 

Nou
1/2011 Està sol·licitat al Sector de Mobilitat a l'espera de la seva resposta.

10.10 6 13
Continuar amb el Programa 

d'Educació Viària
1/2011 S'està treballant el programa d'Educació Viària amb un total de 3000 alumenes.

10.11 6 14
Impulsar obres d'accessibilitat L3 

parada Les Corts
4/2009

10.12 6 15
Nous punts Bicing i ampliació 

d'aparcaments de bicis del dte.
1/2011

10.13 6 16
Estudiar possible implementació 

Zona 30
1/2011 En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat

10.14 6 17

Impulsar fórmules per allargar 

tram i unió de les dues xarxes de 

tramvia

4/2010

10.15 6 18

Estudis de mobilitats i Pla de 

millora del transport públic per a 

tots els barris, en especial voltats 

centres educatius

4/2010
S'ha tingut les primeres reunions amb TMB i el Sector de Mobilitat i està convocada la 

Comissió de Mobilitat per començar a treballar en l'elaboració d'aquests Plans.

10.16 6 19

Demanar estudi de la carència de 

pas dels vianants als semàfors de 

l'Av Diagonal

4/2008 S'ha formalitzat la demanda al Sector de Mobilitat, està en fase d'estudi

10.17 6 20

Impulsar accessibilitat parades de 

bus amb plataformes de formigó , 

i allà on sigui possible senyalitzar 

la parada

4/2010 S'ha començat a treballar amb TMB

10.18 6 21

Demanar estudi de nou 

recorregut Nit Bus per la 

Travessera de les Corts

4/2008 Línia incorporada en el marc del Pla de millora del Transport Públic (línia 6.18)

10.20 6 22

Elaborar mapa d'impacte de 

l'Ordenança de Circulació 15 

setembre 2007

4/2010
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10.21 6 23
Mapa-Guia d'aparcaments públics 

i privats, de residents i de rotació
4/2010

10.22 6 24

Promoure l'allargament de la L3  i 

dels FGC fins Hospital Sant Joan 

de Déu

1/2011

10.4 6 25

Impulsar nova estació de metro 

L5, intercanviador de tram de 

Sant Ramon

2/2010 Obres en execució

10.5 6 26
Impulsar nova L9 metro, al seu 

pas per Les Corts
1/2011 Obres en execució

10.23 6 27

Estudi de viabilitat de cobriment 

Ronda de Dalt, per aparcament  

pels autocars escolars per 

millorar mobilitat zona

1/2011 S'està treballant amb l'elaboració  de l'estudi per part del Sector d'Urbanisme.
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4. CONCLUSIÓ 
 

De l’Estat D’execució del Pla D’Actuació del Districte  de Les Corts, durant el 1r Semestre del 2008, 

destaquem que el 2% de les mesures estan ja finalitzades,  71% estan en marxa i tant sols el 27% 

està pendent d’inici. 

Destacar, que en aquest informe s’avalua el primer semestre del quadrienni 2008-2011, però a pesar 

de ser el primer informe que es presenta, 136  de les mesures ja estan en marxa o ja han finalitzat, 

la qual cosa ens  confirma un  bon ritme d’execució de les mesures  i un correcte  compliment del 

calendari establert a l’inici del quadrienni 2008-2011. 

 

 

 

 

De les mesures ja finalitzades destacar  la construcció del Nou Hort Urbà i Zona Verda a l’Av. 

Pearson; la posada en marxa, el passat 5 de Maig de 2008,  de les activitats en el Centre Cívic Can 

Deu després del procés de rehabilitació integral del centre i la presentació del 1r informe de l’estat  

d’execució del Pla d’Actuació del Districte, inclòs dins del compromís de presentar-ho semestralment 

durant tot el quadrienni 2008-2011. 

2%

71%

27%

ESTAT EXECUCIÓ PAD LES CORTS        
1r Semestre 2008

Fet En Marxa Pendent




