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ACTA Núm. 5/2021 
 

ACTA DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
El dia 2 de desembre de 2021 a les 17:00 h es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts 
de l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18 planta soterrani 1 de 
Barcelona, sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president, i l’assistència del 
regidor l’Im. Sr. Joan R. Riera i Alemany; els consellers i conselleres senyors i senyores, Carlos 
Hornero Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén Sarrat, Laura 
Cañadas Pla, Mario Fco. Campelo Castro, Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet 
Bercial Fernández, Sonia Reina Sánchez, Jorge Carlos Feijóo Suñol, Ivan Condés Sangenís, Sergi 
Mariné Santos, Irene Pardo Romera i Joan Castelló Domínguez, i assistits per la secretària del 
Districte senyora Meritxell Cusí Pérez. També va assistir la regidora adscrita l’Ima. Sra. Francina Vila 
Valls. 
 
Excusen la seva absència la regidora l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid i l’Im. Sr. Jordi Castellana Gamisans. 

 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 17:00 h, donant la 
benvinguda als assistents i fent recordatori de protecció de dades i indicant quin serà el funcionament 
de la sessió del Consell de Districte de les Corts. 
 
A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DELS ACORDS DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA PRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 5 D’OCTUBRE DE 2021. 
 
S’aprova l'acta de la sessió ordinària del Consell del Districte de data 5 d’octubre de 2021. 
 
B. PART INFORMATIVA 
 
Despatx d’ofici 
 

1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesos de setembre i octubre de 2021. 

 
2. RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 30 de setembre de 2021 del 

nomenament del senyor Juan Castelló Domínguez com a membre del Consell de 
Districte de les Corts en substitució del senyor Javier de Erausquin Marsal, amb 
efectes de 30 de setembre de 2021. 

 
3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 5 d’octubre 

de 2021 en la que s’estableix el règim de dedicació del conseller Juan Castelló 
Domínguez. 

 
4. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de data 5 

d’octubre de 2021  de modificació dels membres del grup municipal BxCanvi en les 
Comissions de Treball. 
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5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 5 d’octubre 
de 2021 de modificació dels membres del grup municipal BxCanvi en les Comissions 
Consultives. 

 
6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 5 d’octubre 

de 2021 de modificació del membre del grup municipal BxCanvi en la Junta de 
Portaveus. 

 
7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 5 d’octubre 

de 2021 de modificació del membre del grup municipal BxCanvi en el Consell 
Ciutadà. 

 
8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 5 d’octubre 

de 2021 de modificació dels membres del grup municipal BxCanvi en els Consells de 
Barri. 

 
9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 5 d’octubre 

de 2021 de modificació dels membres del grup municipal BxCanvi en els Consells 
Sectorials. 

 
10. RESTAR ASSABENTAT de les resolució del regidor del Districte de data 5 d’octubre 

de 2021 de modificació del membre del grup municipal BxCanvi en els Consells 
d’Equipament del Districte. 

 
11. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 5 d’octubre 

de 2021  de la designació com a Portaveu del Grup Municipal BxCanvi al conseller 
senyor Juan Castelló Domínguez en substitució del conseller Javier de Erausquin 
Marsal. 

 
Informes 
Es presenta l’Informe de la situació dels Serveis Socials al Districte de les Corts (3r trimestre 2021) 
 
Informe del regidor del Districte 
Restar assabentat de l'informe del regidor del Districte. 
 
 
C. PART DECISÒRIA 
 
INFORMAR el Projecte Normatiu del Reglament de Participació. 
 
Abstenció de Barcelona pel Canvi, Partit Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. Vot a 
favor de JxCat, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura del Progrés i de BComú-E.  
 
INFORMA FAVORABLEMENT 
 
 
INFORMAR l’aprovació inicial Pla Especial Urbanístic d'ordenació del subsòl per a la implantació 
d'una subestació elèctrica vinculada al projecte marenostrum 5 a l'entorn dels jardins de torre Girona.  
 
Vot a favor de Barcelona pel Canvi, Partit Popular, JxCat, Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés, BComú-E. 
Abstenció de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 
 
INFORMA FAVORABLEMENT 
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INFORMAR sobre els preus públics del Districte de les Corts per l’any 2022 
 
Abstenció de Barcelona pel Canvi, JxCat, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Vot en contra de Partit Popular i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. Vot a favor de Barcelona 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés i BComú-E.  
 
INFORMA FAVORABLEMENT 
 
 
INFORMAR pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2022 
 
Abstenció de Barcelona pel Canvi i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 
Vot en contra de Partit Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i JxCat. Vot a favor de 
Barcelona Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés i BComú-E.  
 
INFORMA DESFAVORABLEMENT 
 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d'actes d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
Proposicions / Declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal d'ERC: 
El Consell Plenari del Districte de Les Corts insta al govern municipal a: 
1. Realitzar una revisió bianual de les necessitats d’adequació de les diferents zones d’ús compartit i 
espais per a gossos en consens amb les associacions i entitats veïnals i animalistes del territori.  
2. Instal·lar cartells a les àrees d’esbarjo exposant la normativa d’ús d’acord amb les  ordenances 
municipals. 
3. Millorar i augmentar la freqüència de la higienització i el manteniment de les àrees  d’esbarjo 
evitant la utilització de productes nocius. 
 
Vot a favor de Barcelona pel Canvi, Partit Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, JxCat, 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Abstenció de Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura del Progrés i BComú-E. 
 
APROVADA 
 
Del Grup Municipal de JxCat: 
El Consell Plenari del Districte de Les Corts insta el Govern a:  
  
Realitzar una campanya de comunicació, online i offline, donant a conèixer tots els equipaments 
esportius -públics o privats- del Districte hàbils per a la practica esportiva.  
  
Fer l’estudi urbanístic i pressupostari de la ubicació d'una piscina pública descoberta/coberta als 
entorns de l'equipament esportiu Arístides Maillol o de l'espai Bederrida -en aquesta legislatura-. 
 
TRANSACCIÓ Junta de Portaveus: 
  
Fer l’estudi urbanístic i pressupostari de la ubicació d'una piscina pública descoberta/coberta als 
entorns de l'equipament esportiu Arístides Maillol o de l'espai Bederrida -en aquesta legislatura. 
 
SEGONA TRANSACCIÓ 



 

4 
 

El Consell Plenari del Districte de Les Corts insta el Govern a fer l’estudi urbanístic i pressupostari de 
la ubicació d’una piscina pública descoberta/coberta al barri de Sant Ramon-Maternitat en aquesta 
legislatura. 
 
APROVADA PER UNANIMITAT 

 
 

Del Grup Municipal de Cs: 
 
El Consejo Plenario del Distrito de Les Corts acuerda elaborar un Plan de actuación contra la 
okupación ilegal de viviendas, con el fin de prevenir, detectar y evitar la okupación ilegal de inmuebles 
o de aquellos susceptibles de serlo, y sean devueltos a sus legítimos propietarios, lo más rápido 
posible, realizando las acciones necesarias para ello. 
a) Poner en marcha y/o reforzar las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la 
convivencia vecinales afectadas por la okupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con 
las asociaciones de vecinos y entidades del Distrito y los grupos políticos con representación en el 
Distrito. 
b) Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en el Distrito de Les 
Corts e impulsar la creación de una unidad de Policía Local destinada a la prevención, control y 
seguimiento de los inmuebles ocupados o susceptibles de okupación.  
c) Que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar de oficio la 
posesión ilegalmente perdida sobre sus bienes inmuebles. 
 
2- Que para la elaboración de este Plan Municipal contra la okupación ilegal de viviendas en el 
Distrito de Les Corts, se dotará una partida económica procedente del Fondo de Contingencia 
previsto en los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona aprobados para el ejercicio 2020. 

 
Vot a favor de Barcelona pel Canvi, Partit Popular i JxCat. Vot en contra d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
del Progrés i de BComú-E. 
 
REBUTJADA 
 
Del Grup Municipal del PP: 
 
Instamos al Gobierno Municipal que ponga fin a los altercados que se producen los días de partido de 
fútbol en la zona del estadio Camp Nou – concretamente - en los jardines de Bacardí, calle Felipe de 
Paz, Calle Benavent y alrededores y, se garantice la seguridad de los vecinos con presencia policial 
con el fin de acabar con los episodios incívicos y violentos que se producen de forma continuada en 
la zona. 
 
TRANSACCIÓ: 
  
Instamos al Gobierno Municipal a convocar la mesa de convivencia del Barça, entre el Districte  de 
Les Corts, entidades vecinales y el FC Barcelona para concretar las acciones necesarias a nivel de 
prevención y seguridad y de esta forma, abordar los episodios de incivismo que se producen los días 
de partidos de fútbol en la zona del Camp Nou. 
 
APROVADA PER UNANIMITAT 
 
Del Grup Municipal BxCanvi: 
 
1. Instar el govern del districte a posar en marxa una campanya informativa amb mitjans i abast 
suficients per a fer-li arribar als interessats tota la informació relativa al tràmit esmentat en l'exposició 
de motius (permisos ampliació terrasses) . 
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2. Instar a millorar l'aspecte tècnic i visual de les terrasses provisionals, eliminant els blocs de ciment 
“New Jersey” de forma immediata, per a integrar-les en el paisatge urbà i evitar la sensació visual 
d'un espai en obres. 

 
TRANSACCIÓ: 

 
1. Instar el govern del districte a posar en marxa una campanya informativa amb mitjans i abast 
suficients per a fer-li arribar als interessats tota la informació relativa al tràmit esmentat en l'exposició 
de motius. 
2. Instar a millorar l'aspecte tècnic i visual de les terrasses provisionals, eliminant els blocs de ciment 
“New Jersey” de forma immediata, per a integrar-les en el paisatge urbà i evitar la sensació visual 
d'un espai en obres. 
3. Analitzar punts del Districte on les terrasses generen problemes de convivència i soroll per afavorir 
l’equilibri entre dret al descans dels veïns i l’activitat econòmica per afavorir la convivència i una via 
pública de qualitat. 
 
Vot a favor de Barcelona pel Canvi, Partit Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, JxCat,  
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés i BComú-E. Vot en contra de 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 
 
APROVADA  
 
Precs 
 
Del Grup Municipal d'ERC: 
 
1. El Consell Plenari del Districte de Les Corts insta al govern municipal a dur a terme les 
negociacions necessàries amb l’empresa Hife per desplaçar la parada d’autocars abans de la tornada 
a l’escola després de les vacances de Nadal, per tal de poder començar el segon trimestre amb 
normalitat. 
 

ACCEPTAT 
 
2. El Districte de Les Corts es compromet, en el termini d'un mes, a crear una taula de mediació i 
convivència entre l'Associació de veïns del Barri de la Mercè, direcció de l'escola St. Peter's School i 
AFA St. Peter's School. Taula, que ha de tenir per finalitat crear un espai de diàleg i mediació entre 
les parts, per tal de trobar solucions als problemes de convivència que es donen a l'entrada i sortida 
dels alumnes de l'escola St. Peter's School. 
 

ACCEPTAT 
 

 
Del Grup Municipal de JxCat: 
 
El Consell Plenari del Districte de les Corts insta el Govern a:  
 
Sol•licitar l'IMMB la retirada de les estructures d'amiant de la teulada del Mercat de Les Corts durant 
la present legislatura i, amb posterioritat, aprofitar la superfície per instal•lar plaques fotovoltaiques 
per a la generació d'energia renovable. 
  
REBUTJAT 
 
 

El Consell Plenari del Districte de les Corts insta el Govern a:  
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-Establir un grup de treball amb les Escoles Anglesola, Ítaca, Santa Teresa de Lisieux i Lavínia, així 
com Entitats que necessiten la via pública pel desenvolupament de la seva activitat, AAVV i grups 
municipals per dissenyar els entorns escolars perpetrats fins ara. 
-Anar incloent en aquest grup les escoles afectades pel Programa Protegim les Escoles a partir de 
2022 
  
REBUTJAT 
 
Del Grup Municipal de Cs:  
 
Que, por el Distrito de Les Corts se lleve a cabo la ejecución, de manera inmediata, de las propuestas 
presentadas por Ciutadans Les Corts y aprobadas en el Consejo Plenario, así como los ruegos 
aceptados y que son los siguientes: 
- Plan de Seguridad, aprobado en Pleno de 10 de octubre de 2019 
- Plan de mejora del alumbrado, aprobado en Pleno de diciembre de 2019 
- Plan de adaptación de los parques infantiles y áreas de juego del distrito para personas con 
discapacidad, aprobado en el pleno de marzo de 2020 
- La implantación del programa “Baixem al Carrer” en los tres barrios de Les Corts, ruego aceptado en 
el pleno de marzo de 2020 
- Requerir a la Generalitat para que remita un informe exhaustivo, con listado de puntos básicos, 
sobre la situación de las residencias del distrito, tanto públicas como concertadas o privadas y tanto 
de personas mayores como de personas con discapacidad, ruego aceptado en el pleno de mayo de 
2020  
- Dotar a la A.E.Les Corts de una instalación deportiva municipal adecuada a la normativa de la 
Federación Española de Futbol, ruego aceptado en el pleno de octubre de 2020 
- La creación de un grupo de trabajo de personas mayores y residencias, tanto públicas como 
privadas o concertadas del distrito de Les Corts, aprobado en el Consejo Plenario de diciembre de 
2020 
- La instalación de un monolito en homenaje a Juan Miguel Gervilla Valladolid en el lugar donde fue 
asesinado por ETA, ruego aceptado en diciembre de 2020 
- Que el gobierno del distrito estudie, para comercios, bares y restaurantes de menos de 200m2 una 
línea de ayudas directas destinada a abonar la tasa metropolitana de Tratamiento de Residuos, 
ayuda que tendrá efectos retroactivos a enero de 2021, aprobada en el Consejo Plenario de marzo de 
2021 
- Realización de un Plan Especial de Acondicionamiento de Aceras, Alcorques, infraestructuras 
peatonales y mobiliario urbano, aprobado en el Consejo Plenario de mayo de 2021 
- Cesión de un espacio para el desarrollo de actividades de los vecinos de Pedralbes, gestionado por 
la AAVV de Pedralbes y de acuerdo con la entidad, ruego aceptado en mayo de 2021 
- Plan de medidas para erradicar los botellones, aprobado en el Consejo Plenario de julio de 2021 
- Instar al Gobierno de la Generalitat para llevar a cabo la propuesta aprobado de Ciutadans para 
dotar de partida presupuestaria la construcción de la residencia  en la calle Benavent, ruego aceptado 
en julio de 2021 
Instar al Gobierno de la Generalitat para que dé cumplimiento de la proposición de Ciutadans 
aprobada en el Parlament, para recuperar el CUAP de la calle Numancia, ruego aceptado en julio de 
2021 
- La creación de un festival de rumba catalana, aprobado en el Consejo Plenario de octubre de 2021 
 
REBUTJAT 
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Del Grup Municipal del PP: 
 
1. Ante el aumento de episodios de violencia como el que se produjo el pasado 11 de noviembre en la 
Calle Loreto con un apuñalamiento y ante el aumento de quejas de los vecinos por la falta de 
presencia policial en el Distrito de Les Corts, instamos al Gobierno Municipal  que impulse un plan 
específico de prevención y seguridad en el Distrito de Les Corts con el fin de acabar con los robos y 
los episodios de violencia que se están produciendo en los últimos meses en el Distrito de Les Corts 
 
REBUTJAT 
 
Que el Gobierno Municipal analice los bancos de asiento de todo el Distrito y se comprometa a 
arreglaros – concretamente – los que se encuentran situados en la Avenida Diagonal con Calle 
Numancia ya que se están rotos y se realice un seguimiento más exhaustivo para evitar el deterioro 
de nuestro mobiliario público. 
 
ACCEPTAT 
 
 
Del Grup Municipal BxCanvi: 
 
Instar el govern del districte a renovar i millorar el carril bici de Gran Via de Carles III amb una 
separació visible i senyalitzada per evitar confusió i problemes de convivència entre vianants, bicis i 
patinets. 
 
REBUTJAT 
 
Instar el govern del districte a tornar a obrir al trànsit entre els carrers d’Europa- Anglesola fins al 
carrer Numancia com a carril 30, per evitar que els cotxes acabin circulant pels  entorns de carrers de 
vianants de plataforma única. Establir en els pròxims mesos, un pla de mobilitat “realista” per aquesta 
zona que ofereixi una millor resposta als veïns i els entorns escolars. 
 
REBUTJAT 

 
 

Preguntes 
 
Cs: - Con objeto de la propuesta de la prohibición de la actividad y las diversas respuestas que se 
han ido dando durante estos meses ¿El Gobierno del Psc y Bec tiene como objetivo mantener la 
prohibición de la actividad denominada de “llars compartidas”? 

 
ES DONA PER TRACTADA 
 
Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. ERC: Que el govern del Districte de Les Corts informi quan presentarà aquest informe i quines 
actuacions s'han fet fins el moment. (informe estat espais verds del districte, proposició plenari 7 
d’octubre de 2020) 
 
ES DONA PER TRACTAT 

 
2. JxCat: Que el govern informi de les gestions realitzades per tal de reposar arbres en espais  
buits, canviar el tipus de paviment i instal•lar senyalètica referent al músic en el Parc Joan Altisent tal i 
com va acceptar Govern en el Plenari de desembre de 2019. (Prec 16 de desembre de 2019 
acceptat) 
 
ES DONA PER TRACTAT 
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Declaració Institucional  
 

Es presenta la Declaració Institucional sobre el Dia Internacional de la Lluita contra el VIH (1 de 
desembre) 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència del Consell Plenari del Districte de les Corts 
aixeca la sessió a les 20:59h i comunica que les intervencions del torn final dels ciutadans no seran 
presentades ni llegides ni contestades en la mateixa sessió sinó que seran respostes posteriorment 
mitjançant la mateixa plataforma IRIS. També desitja Bon Nadal a tothom. 
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