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ACTA Núm. 4/2021 
 

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

 
El dia 5 d’ octubre de 2021 a les 18:00 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 van assistir la regidora adscrita l’Ima. Sra. Francina Vila Valls i i 
l’Im. Sr. Jordi Castellana Gamisans. 
 
Excusa la seva absència la regidora l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid. 

 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 18:00 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 8 DE JULIOL DE 2021. 
 
S’aprova l'acta de la sessió ordinària del Consell del Districte de data 8 de juliol de 2021. 
 
B. PART INFORMATIVA 
 
Despatx d’ofici 
 

1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesos de juny, juliol i agost de 2021. 

 
2. RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 25 d’agost de 2021 del 

nomenament de la senyora Laura Cañadas Pla com a membre del Consell de Districte 
de les Corts en substitució de la senyora Lucía García Carretero, amb efectes de 31 
d’agost de 2021. 

 
3. RESTAR ASSABENTAT de l’acta de presa de possessió de la consellera Laura 

Cañadas Pla de data 8 de setembre de 2021 com a membre del Consell de Districte de 
les Corts. 

 
4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 

de 2021 en la que s’estableix el règim de dedicació de la consellera Laura Cañadas 
Pla. 

 
5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 

de 2021 de modificació de la resolució de data de 10 d’octubre de 2019 de 
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nomenament dels consellers/es ponents responsables a cada un dels diferents àmbits 
d’actuació sectorial. 

 
6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data de data 8 de 

setembre de 2021 de modificació del decret del regidor de 10 d’octubre de 2019, en el 
sentit de que la consellera del Grup Municipal de BComú la senyora Laura Cañadas Pla 
substitueixi a la consellera Lucía García Carretero del Grup Municipal de BComú com a 
membre de la Comissió de Govern. 

 
7. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de data 8 de 

setembre de 2021 de modificació dels membres del grup municipal BComú en les 
Comissions de Treball. 

8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 
de 2021 de modificació dels membres del grup municipal BComú en les Comissions 
Consultives. 

 
9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 

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

 
10. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 

de 2021 de modificació del membre del grup municipal BComú en el Consell Ciutadà. 
 
11. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 

2021 de modificació dels membres del grup municipal BComú en els Consells de Barri. 
 
12. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 

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

 
13. RESTAR ASSABENTAT de les resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 

de 2021 de modificació dels membres del grup municipal BComú en els Consells 
d’Equipament del Districte. 

 
14. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 

de 2021 de la designació d’una consellera portaveu adjunta. 
 
Mesura de govern 
Es presenta el Pla d’accions contra la soledat del districte de les Corts 2021-2023 
 
Informes 
Es presenta Informe de Festival de Pedralbes 2021. 
 
Informe del regidor del Districte 
Restar assabentat de l'informe del regidor del Districte. 
 
 
C. PART DECISÒRIA 
 
ELEVAR a la Comissió de la Ponència de Nomenclàtor la proposta de dedicar l’espai situat entre el 
carrer Trias i Giró i l’avinguda de l’Exèrcit, al senyor Juli Busquets Bragulat. 
 
Vot a favor de Barcelona pel Canvi, Partit Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura del Progrés i de BComú-E. Vot en contra de Junts per Catalunya. 
 
APROVADA PER MAJORIA  
 



 

3 
 

 
 

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: 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a posar en marxa, en el menor temps possible, 
un pla de xoc sobre civisme, convivència i seguretat, pla que ha de contenir expressament les 
següents actuacions: 
Incrementar la presència d’educadors de carrer i agents cívics, per tal d’establir la mediació i 
educació com a forma d’eradicar i prevenir les situacions d’incivisme i els conflictes de 
convivència. 
Augmentar de forma considerable la presència de la policia de barri i, alhora, dotar-la dels 
recursos necessaris perquè pugui vehicular des d’una perspectiva comunitària la resolució dels 
conflictes de convivència, incivisme i seguretat que hi ha a diferents punts del districte. 
Creació d’un espai transversal, amb la participació d’entitats veïnals, altres entitats o ens 
representatius del districte de Les Corts i grups municipals, amb la finalitat de debatre i 
construir polítiques al districte de Les Corts que previnguin possibles conflictes de convivència i 
civisme que es puguin produir. 
 
TRANSACCIÓ: 
1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a portar, en el context de la Taula Ciutadana 
per una Nit Cívica i Segura, i posar en marxa, en el menor temps possible, un pla de xoc sobre 
civisme, convivència i seguretat, pla que ha de contenir expressament les següents actuacions: 
Incrementar la presència d’educadors de carrer i agents cívics, per tal d’establir la mediació i 
educació com a forma d’eradicar i prevenir les situacions d’incivisme i els conflictes de 
convivència. 
Augmentar de forma considerable la presència de la policia de barri i, alhora, dotar-la dels 
recursos necessaris perquè pugui vehicular des d’una perspectiva comunitària la resolució dels 
conflictes de convivència, incivisme i seguretat que hi ha a diferents punts del districte. 
Revisar les ordenances municipals per tal que les botigues d’alimentació no puguin vendre 
alcohol d’alta graduació ni begudes fredes de baixa graduació a partir de les 22h, així com 
ubicar les begudes alcohòliques en espais no visibles des del carrer. 
En el marc del Consell de Seguretat del Districte de Les Corts, debatre i construir polítiques 
que previnguin possibles conflictes de convivència i civisme que es puguin produir. 
 
APROVADA PER UNANIMITAT 

 
Del Grup Municipal de JxCat: 
 

.-Que el govern del districte presenti al Plenari del Consell de Districte de desembre de 2021, 
una mesura de govern orientada a la promoció de la llengua catalana entre els joves del 
districte tenint en compte els entorns educatius, culturals i comercials. 
 
.-Que la mesura de govern detalli les mesures específiques per promoure l’ús del català als 
entorns prèviament mencionats i els indicadors amb els quals es mesurarà el seu impacte, amb 
l’objectiu de revertir la situació que es viu al conjunt de la ciutat pel que fa a l’ús habitual de la 
llengua catalana. 
 
Vot a favor d’ Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i vot en contra de 
Barcelona pel Canvi, Partit Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,  i del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés i de BComú-E. 
 
REBUTJADA 
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Del Grup Municipal de Cs: 
 

Que el Distrito de Les Corts acuerda  
La creación de un Festival de Rumba Catalana en nuestro distrito, de celebración anual, en los 
diferentes espacios públicos abiertos de Les Corts. Dicho Festival tendrá su inicio en la 
primavera de 2022. La rumba catalana nació en la calle, y en la calle se ha de celebrar su 
Festival. 
Establecer una partida presupuestaria para llevar a cabo la celebración del Festival, dotación 
económica que se recogerá en los presupuestos para 2022. 
 
Vot a favor de JxCat, Barcelona pel Canvi i Partit Popular, abstenció d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal i Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura del Progrés i de BComú-E. 
 
APROVADA 

 
Del Grup Municipal del PP: 
 

Instamos al Gobierno del Distrito que lleve a cabo las acciones necesarias para resolver los 
problemas de incivismo e inseguridad de la calle Numancia, calle Joan Gamper, y 
alrededores del albergue Pere Tarrés. 

 
Vot a favor Barcelona pel Canvi, de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, de JxCat, 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, i vot en contra del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés i de BComú-E. 
 
APROVADA 

 
Del Grup Municipal BxCanvi: 

 
El Consell del Districte de Les Corts acorda l’aprovació i execució, d’un pla especial de 
reforç de neteja i manteniment de l’espai natural, en especial l’atenció a la poda de 
l’arbrat i neteja dels embornals. El pla tindrà per objectiu millorar la qualitat de la neteja dels 
carrers i oferir un correcte manteniment dels carrers, parcs i les zones verdes. 

 
APROVADA PER UNANIMITAT 

 
Precs 

 
Del Grup Municipal d'ERC: 
 

1. Que el govern del districte concreti en un document, que s’haurà de presentar en el plenari 
de districte de desembre de 2021, com es reforçarà el servei de neteja al districte de Les Corts, 
quines actuacions es duran a terme per garantir el manteniment de l’espai públic i amb quants 
recursos humans i pressupostaris comptarà. 

REBUTJAT 
 

2. El Districte de Les Corts, conjuntament amb la ponència del nomenclàtor, es compromet a 
requerir, en el mínim temps possible, a la Comunitat de veïns del Passeig Manuel Girona nº 2 
propietaris del rètol en lletres de ferro amb el nom amb reminiscència franquista de “Avenida de 
la Victoria 22-24”, per tal de que procedeixin a la seva retirada. 

 

 ACCEPTAT 
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Del Grup Municipal de JxCat: 
 

1.  El Consell Plenari del Districte de les Corts insta el Govern a: 
-Desenvolupar i implementar la campanya de comunicació online i offline necessària per a 
donar a conèixer el mercat en línia bcnmarket.barcelona a tots els ciutadans i que aquesta 
campanya estigui activa durant els mesos de novembre, desembre i principis de gener. 
Es demana que sigui respost oralment al Consell de Districte. 
 

 ACCEPTAT 
 
 

2.  El Consell Plenari del Districte de les Corts insta el Govern a: 
 -Crear l’espai de negociació adient entre Govern, Grups Municipals, Fundació Sant Josep Oriol 

 i veïnat per a resoldre el desenvolupament urbanístic del solar ubicat entre el C/ Remei i el C/ 
 Galileu. 

 Es demana que sigui respost oralment al Consell de Districte. 
  
REBUTJAT 

 
Del Grup Municipal de Cs:  
 

1. Que desde el distrito de Les Corts inicie los trámites correspondientes y elevar a la Ponencia 
del Nomenclator de la ciudad de Barcelona, la sustitución de la denominación Sabino Arana por 
la nueva denominación de Calle de los Reyes Católicos. 

 
REBUTJAT 
 

2. Que, a fin de paliar las perjudiciales consecuencias del llamado urbanismo táctico y los 
crecientes y enquistados problemas de movilidad en el distrito de Les Corts, se acuerde la 
creación de un Grupo de Trabajo de al que se convocaran: representantes de las AMPAS, 
representantes del comercio y la restauracion, representantes de asociaciones vecinales y a 
los diferentes grupos municipales, a fin de llegar a un consenso en la solución de los, cada día 
más acuciantes, problemas que padece el distrito de Les Corts. 
 
REBUTJAT 
 

Del Grup Municipal del PP: 
 
1. Insto al Gobierno del Distrito de Les Corts que solicite a las administraciones pertinentes 

que se estudie por parte del Gobierno Municipal a incluir los supermercados fantasmas en 
la regulación de las cocinas fantasmas. 
 
TRANSACCIÓ:  
 
Insto al Gobierno del Distrito de Les Corts que, al no haber normativa existente en el 
municipio de Barcelona que regule los supermercados fantasma: Solicitamos al Gobierno 
del Distrito de Les Corts que inste al Gobierno Municipal a regular los supermercados 
fantasmas en la ciudad de Barcelona. 
 

ACCEPTAT 
 

 
 
Del Grup Municipal BxCanvi: 



 

6 
 

 
1. Que el Govern del Districte conjuntament amb la Guardia Urbana estableixi un pla de 
seguretat i control per evitar ‘botellones’ durant les festes de les Corts. 
 
ACCEPTAT 

 
2.  Que el Govern del Districte elabori un informe sobre totes les actuacions realitzades al 
districte de Les Corts per part del servei de neteja de pintades, eliminació de cartells i retirada 
de pancartes durant l’any 2021, explicant tipologia de l’actuació i cost total de les intervencions. 
 
ACCEPTAT 
 

Preguntes 
 

PP: -¿Qué acciones ha llevado a cabo o, tiene previstas hacer el Gobierno municipal en 
relación a las okupaciones ilegales en ei distrito de Les Corts? 
 
ES DONA PER TRACTADA 

 
Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. Cs: Que el gobierno del distrito de Les Corts informe de las acciones llevadas a cabo sobre 
esta proposición y la situación actual de la misma. (Proposició aprovada per unanimitat al 
Consell de Districte de data 13 de maig de 2021: “ Del Grup Municipal de Cs: 1.- El Consejo 
Plenario del Distrito de Les Corts acuerda la realización de un informe técnico en el que se 
recojan todas las incidencias y necesidades, infraestructuras peatonales, viales y mobiliario 
urbano, realizando un mapa de la situación en los tres Barrios: Les Corts, Sant Ramon-
Maternitat y Pedralbes. Que dicho informe técnico dará lugar a la realización de un Plan 
Especial de Acondicionamiento de las Aceras, Alcorques, infraestructuras peatonales y 
mobiliario urbano, a fin de garantizar la seguridad y la comododidad de los peatones, teniendo 
en cuenta elementos inclusivos. 2.-  Incluir, en la planificación presupuestaria, las partidas 
necesarias para ejecutar el Plan Especial de Acondicionamiento”). 

 
ES DONA PER TRACTAT 
 
 

Declaració Institucional  
 
Es presenta la Declaració Institucional sobre la situació de persecució continuada que pateix la 
minoria Bahá'í a l'Iran. 
 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Vicepresidència del Consell Plenari del Districte de les 
Corts aixeca la sessió a les 22:53h 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. 
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