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ACTA núm. 2/2014 

ACTA DEL CONSELL CIUTADÀ DEL DISTRICTE DE LES CORTS DE L’EXCM. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 
 
 
A la Sala del Consell de la seu del Districte de les Corts, a la plaça Comas, 18, 1r, essent les 
19.30 hores del dia 6 de novembre de 2014, es reuneix el Consell Ciutadà del Districte de 
les Corts. Presideix la reunió la senyora Gloria Martin i Vivas. Hi són presents el regidor del 
Districte, senyor Antoni Vives i Tomás, les conselleres i consellers, senyores i senyors 
Carles de Francisco i López, Marc Benaiges i Casanova, Àngels Ventura i Gol, Cristian Sais 
i Fetthauer, Lorena Tella i Pérez, Maria Luisa Ibáñez i Boira, Sixto José Cadenas i Anibarro, 
Miguel Ángel Zamora i García, Xavier Cañigueral i González, Carlos Hornero i Sánchez, 
Manuel Becerra i Hormigo, Emilia Torras i Pastor i Albert Pérez i Núñez. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits senyors i senyores Pilar Díaz i López, Alberto 
Fernández i Díaz, Ángeles Esteller i Ruedas, Janet Sanz i Cid i Joan Laporta i Estruch, el 
conseller senyor Sergi Sancho José i la consellera senyora Sònia Tubau i García. 
 
També hi assisteixen el senyor Josep García i Puga, gerent del Districte, la senyora Lídia 
Gàllego i Andrés, consellera tècnica del Districte i la senyora Cristina Suñé i Ruiz, directora 
de Serveis Generals del Districte, assistits tots per la secretària, senyora Meritxell Cusí i 
Pérez, que certifica.   
 
Entre el públic assistent, els senyors Pedro Alonso Velasco, Eduard Català Montoliu (AVV El 
Racó de les Corts i comerciants), German Prado Pérez, Alejandro Arias Luaces, Adela 
Agelet Gomà, Josep Maria Menéndez (AVV Sant Ramon), Ramon Arcau Aurín, Germán 
Prado Pérez i Emilio Rodríguez. 
 
A l’hora assenyalada, la presidenta obre la sessió donant la benvinguda a tothom i passa a 
tractar el primer punt de l’ordre del dia següent: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2. Preus públics. 

3. Estat d’execució de les inversions. 

4. Modificació puntual del Pla Especial d’Establiments de Concurrència Pública del 
Districte de les Corts i regulació d’altres activitats. 

5. Precs i suggeriments. 
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 

Preguntats els membres si desitgen presentar algun comentari al text de l’acta de la sessió 
anterior, que es considera llegida per conèixer-la amb antelació i, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat. 
 

2. Preus públics. 
 

A continuació, la presidenta dóna la paraula al gerent, que explica els aspectes generals de la 
proposta de preus públics per a l’any 2015 que es sotmetrà a aprovació el pròxim plenari. Es 
mantenen sense variació els preus públics vigents al 2014 de les ludoteques La Tardor i 
Guitard, dels equipaments esportius Pavelló Illa, Arístides Maillol, Complex Esportiu les Corts i 
les pistes poliesportives, dels casals de Gent Gran de Can Novell, Sant Ramon, Joan Oliver 
“Pere Quart”, dels casals de joves i de l’espai Bacardí, així com de l’Ateneu de fabricació de les 
Corts. 
 
Els tallers dels centres cívics de tots els Districtes equiparen els seus preus als de Ciutat (4,11 
€/h) en els tallers d’una hora. En els casos de tallers d’1,30 h, es manté la primera hora a 
4,11/h i s’equipara la mitja hora restant al preu de Ciutat en 4 anys. Aquesta mesura afectarà 
un total aproximat de 55 tallers dels 4 centres cívics de les Corts. 
 
Fa referència també a l’harmonització en els preus públics d’espectacles generals i els matinals 
infantils, tots ells recollits en el quadre que s’adjunta a aquesta acta com a document núm. 1. 
 
El senyor Pedro Alonso comenta que aquests preus no li semblen bons per a molta gent 
modesta que hi acudeix als centres. El gerent respon que hi ha exempcions a les que es poden 
acollir totes les persones que tinguin dificultats econòmica, per exemple, les persones que es 
troben a l’atur, i insisteix que es tracta de preus Ciutat, dient que ningú hi resta exclòs. El 
regidor també en pren nota del comentari. 
 
Restant tothom assabentat, la presidenta passa al següent punt. 
 
 

3. Estat d’execució de les inversions. 

El gerent explica les característiques pròpies de cada projecte, el moment en què es troben i 
els seus imports mitjançant uns quadres que s’exposen al públic i que s’incorporen com a 
annexes a aquesta acta com a documents núms. 2, 3 i 4. 
 
Finalitzada l’explicació del gerent i no havent-hi preguntes al respecte, la presidenta passa al 
següent punt de l’ordre del dia. 
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4. Modificació puntual del Pla Especial d’Establiments de Concurrència Pública del 
Districte de les Corts i regulació d’altres activitats. 
 

El gerent inicia la seva exposició tot recordant que aquest pla, conegut com el Pla d’Usos, ja va 
ser tractat en dos Consells plenaris de Districte, que s’ha publicat i ara el document es troba en 
període d’al·legacions. 
 
Es tracta de dur a terme l’actualització i modificació d’una normativa aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en data 19 de maig de 1993 que calia adaptar-la a la realitat rere 20 
anys i en una situació actual amb diferents escenaris i el naixement de noves activitats, 
facilitant l’activitat econòmica i comercial del districte dins un context de crisi econòmica. 
 
Destaca les actualitzacions introduïdes pel catàleg de l’Annex I del Decret 112/2010 de 31 
d’agost del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (establiments de règim 
especial –afters-, bars musicals amb música en directe, discoteca de joventut, sales de festa 
amb espectacle i concerts d’infància i joventut i els restaurants musicals). 
 
Com a marc normatiu, al·ludeix a la Directiva de serveis al mercat interior 2006/123/CE, a la llei 
17/2009 de lliure accés a les activitats de serveis i a la llei 25/2009 (llei Òmnibus) de 
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei 17/2009. 
 
Respecte les especificacions singulars, assenyala la protecció de l’habitatge enfront noves 
activitats, els clubs socials privats assimilables a locals de pública concurrència, la protecció a 
usos docents, hospitals i equipaments, les activitats de degustació en zones de restricció i el 
manteniment de l’establiment de distàncies entre certes activitats. 
 
Pel que fa a les zones de restricció, de les 4 del pla anterior (entorns d’Up & Down, Bikini, 
Barça i zona universitària nord), que afectaven exclusivament als establiments de restauració, 
es contempla mantenir solament la zona del barri de la zona universitària per incidència directa 
del Campus Nord Universitari. 
 
Finalment, explica que l’aprovació inicial es va publicar al BOP el 23 d’octubre de 2014 i al diari 
“La Vanguardia” el dia 28 d’octubre, iniciant-se el dia següent (29/10/2014) el còmput del 
termini d’exposició pública per a efectuar al·legacions, que finalitza el 28 de novembre per a 
sotmetre’l després a l’aprovació del Consell Municipal de l’Ajuntament. 
 
No havent-hi preguntes, la presidenta passa al següent tema. 

 

 

5. Precs i suggeriments. 
 
El senyor Menéndez intervé per dir que avui havia rebut per correu electrònic el calendari de 
les subvencions 2015 i pregunta quan han de presentar les justificacions de les subvencions de  
l’any 2014.  
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El gerent respon que el tema es centra en la celeritat amb que l’Ajuntament recull la 
documentació, l’analitza i fa l’atorgament de la subvenció. Anys enrere, les subvencions es 
cobraven molt tard i aquests darrers anys s’ha intentat accelerar el màxim aquest procés, de 
manera que enguany es comença ja en aquests moments, i això serà bo perquè les entitats 
cobraran abans, però es viurà tot una mica més tensionat, tant per part de les entitats com per 
part del Districte, on s’han posat en marxa els mecanismes per tal que es treballi plegats i que 
les liquidacions es facin el març-abril. 
 
El senyor Menéndez demana quan sortirà publicat i la secretària respon que la justificació serà 
de 2 mesos a partir de quan acaba el projecte, en principi, la gran majoria dels projectes 
acaben a final d’any. El gerent respon que com sempre i el regidor s’hi afegeix per a dir que 
són detalls que es poden parlar en un altre moment. 
 
El senyor Eduard Català intervé per a referir-se al Pla d’Usos i el gerent respon que els plans 
d’usos la virtut que tenen és intentar evitar l’aglomeració d’activitats molestes, malgrat 
l’Ajuntament ja compta amb els mecanismes normatius adients que li permeten gestionar 
aquest tipus d’activitats.  
 
 
I no havent-hi més temes a tractar ni més intervencions i essent les 19.55 hores, la presidenta 
aixeca la sessió, del que certifico. 
 

 
 

Vist-i-plau 
La presidenta        La secretària 

 
 
 
 
 
Gloria Martín i Vivas               Meritxell Cusí i Pérez 
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          document núm. 1 
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          document núm. 2 
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          document núm. 3  
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          document núm. 4 

 


