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ACTA Núm. 2/2021 
 

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

 
El dia 13 de maig de 2021 a les 17:03 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 senyores i senyors, Carlos Hornero 

Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén Sarrat, Lucia García 

Carretero, 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 Javier de Erausquin Marsal, i assistits per la secretària, la 

senyora Meritxell Cusí Pérez. 

 

Hi és present el Sr Josep Bou, president del grup municipal Partit Popular i la regidora adscrita Sra. 

Francina Vila Valls. 

 

Excusen la seva absència la regidora i el regidor adscrit, 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. 

 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NO 
PRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 4 DE MARÇ DE 2021. 

 

Aprovar l'acta de la sessió ordinària del Consell del Districte de data 4 de març de 2021. 

 

B. PART INFORMATIVA 

 

Despatx d’ofici 

 

1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats durant 

els mesos de febrer i març de 2021. 

 

2. RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 8 d’abril del nomenament de la senyora 

Irene Pardo Romera com a membre del Consell de Districte de les Corts en substitució del 

senyor Xavier Cañigueral González, amb efectes de 31 de març de 2021. 

 

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

Romera de data 22 d’abril de 2021 com a membre del Consell de Districte de les Corts. 

 

4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 22 d’abril de 2021 en 

la que s’estableix el règim de dedicació de la consellera Irene Pardo Romera.  

 
5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 22 d’abril de 2021 de 

modificació de la membre del grup de PP en la Junta de Portaveus. 
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6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 22 d’abril de 2021 de 

modificació de la membre del grup de PP en el Consell Ciutadà. 

 
7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 22 d’abril de 2021 de 

modificació de la membre del grup de PP en els Consells de Barri. 

 
8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 22 d’abril de 2021 de 

modificació de la membres del grup de PP en les Comissions Consultives 

 
9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 22 d’abril de 2021 de 

modificació de la membre del grup de PP en els Consells Sectorials. 

 
10. RESTAR ASSABENTAT de les resolució del regidor del Districte de data 22 d’abril de 2021 

de modificació de la  membre del grup del PP en els Consells d’Equipament del Districte. 

 
11. RESTAR ASSABENTAT de les resolució del regidor del Districte de data 22 d’abril de 2021 

de modificació de la membre del grup del PP en les Comissions de Treball. 

 
12. RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 30 d’abril del nomenament del senyor 

Jorge Carlos Feijóo Suñol com a membre del Consell de Districte de les Corts en substitució 

del senyor Javier Edrosa Pérez. 

 

Mesura de govern 

Impuls del Pla Director del Campus Sud: coneixement i ciutadania 2021-2030 
 

Informes 

Informe de la situació dels Serveis Socials al Districte de les Corts (1r trimestre 2021) 

 
Informe del regidor del Districte 
Restar assabentat de l'informe del regidor del Districte. 

 

 
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. 

 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

Del Grup Municipal d'ERC: 
 

El Districte de Les Corts es compromet a realitzar conjuntament amb el districte de Sarrià-Sant 

Gervasi un estudi de mobilitat a la zona de les escoles i instituts dels entorns de la Ronda de 

Dalt. Es durà a terme en el període de sis mesos i es presentaran els resultats en Consell 

Plenari. A més, l’estudi haurà d’incloure les propostes i mesures que el govern implantarà fins a 

finals de mandat per millorar la problemàtica de mobilitat en aquesta zona d’ambdós districtes i 

per conscienciar als estudiants i les famílies de la importància d’utilitzar el transport públic o 

formes de transport més sostenibles. 

 
TRANSACCIÓ: 

El Districte de Les Corts es compromet a realitzar conjuntament amb el districte de Sarrià-Sant 

Gervasi un estudi de mobilitat a la zona de les escoles i instituts dels entorns de la Ronda de 

Dalt. L’estudi i els seus resultats es presentaran en el Consell Plenari de març de 2022. A més, 

l’estudi haurà d’incloure les propostes i mesures que el govern implantarà fins a finals de 

mandat per millorar la problemàtica de mobilitat en aquesta zona d’ambdós districtes i per 
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conscienciar als estudiants i les famílies de la importància d’utilitzar el transport públic o formes 

de transport més sostenibles. 

 

Vot a favor de JxCat i del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés i 
de BComú-E, amb l’abstenció de Barcelona pel Canvi, Partit Popular, Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía 

 

APROVADA 
 

Del Grup Municipal de JxCat: 
 

El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda la redacció, en un termini de tres mesos 

de: 

Pla del verd del Districte de Les Corts on hi consti: 

- L'informe sobre l'estat dels Parcs i Jardins del Districte i mesures correctores pel seu millor 

manteniment. 

- Execució de les obres del Parc de Colònia Castells en aquesta legislatura tal i com 

estableixen les conclusions del procés participatiu Tria el verd. 

- Connexió dels espais verds del Districte. 

- Catalogació i campanya de difusió d'arbres centenaris o d'especial interès. 

- Pla de replantació en escocells buits. 

 
APROVADA PER UNANIMITAT 

 
 
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. 

 

APROVADA PER UNANIMITAT 

 

 

Del Grup Municipal del PP i ERC: 
 

PP: Instar al Gobierno del Distrito que, a través de los organismos pertinentes se solicite al 

Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona a acelerar el proceso de regulación de las macro 

cocinas virtuales solicitando la reducción del plazo de suspensión de las licencias de 1 año a 

6 meses para agilizar dicha regulación para dar respuesta a la problemática tanto a vecinos 

como a las empresas afectadas antes del 30 de septiembre del 2021. 

 

PREGUNTA DE ERC: En quin punt es troba el Pla Especial per regular la ubicació d'activitat 

de plats preparats amb obrador i cuines industrials sense degustació anomenades "Cuines 

Fantasma" i quins espais de diàleg hi hauran, durant el període de redacció, amb els veïns de 

l’entorn? 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 

resposta oral. 
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Vot a favor de Barcelona pel Canvi i JxCat, vot en contra d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal i del partit dels socialistes de catalunya-candidatura del 

progrés i de bcomú-e, amb l’abstenció de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 

 

NO APROVADA 

 

Del Grup Municipal BxCanvi: 
 

Que el govern del Districte de Les Corts elabori i aprovi un pla en el termini de dotze mesos 

per a millorar el jardí entre els carrers Anglesola i Europa, millores que, en tot cas, incloguin:  

- Un increment notable de la vegetació del jardí, que és del tot insuficient.  

- Un increment d’equipaments de lleure en la zona del parc infantil.  

 

TRANSACCIÓ: 

Que el govern del Districte de Les Corts elabori i aprovi un pla en el termini de dotze mesos 

per a millorar el jardí entre els carrers Anglesola i Europa, millores que, en tot cas, incloguin:  

- Un increment notable de la vegetació del jardí.  

- Un increment d’equipaments de lleure en la zona del parc infantil.  

 
APROVADA PER UNANIMITAT 

 

 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal d'ERC: 
 

El Districte de Les Corts es compromet a augmentar la freqüència i fer un control tècnic del 

manteniment de les àrees de gossos del districte, sobretot pel que fa a la conservació i bon 

estat del mobiliari, l’aplanament de la sorra i la neteja de les àrees. 
 

 ACCEPTAT 

 

 

Del Grup Municipal de JxCat: 
 

1. El Consell Plenari del Districte de les Corts insta el Govern a presentar, en el termini 

de tres mesos, un Pla d'aparcaments per a motos de Les Corts per tal de generar les places 

d'aparcament necessàries a la calçada per aquest mitjà de transport i alliberar així les voreres 

per a ús exclusiu de vianants. 

 

TRANSACCIÓ: 

Presentar, en el termini de sis mesos, un Pla d’aparcaments per a motos de Les Corts per tal 

de generar les places d’aparcament necessàries a la calçada per aquest mitjà de transport i 

alliberar així les voreres per a ús exclusiu de vianants. 
 

 ACCEPTAT 
 

 

2. Instem el Govern del districte a presentar, en un termini de tres mesos, un pla de 

conscienciació ciutadana sobre els efectes nocius del cànnabis i altres drogues per tal de 

prevenir-ne el consum, especialment en els joves. Cal que aquest pla es desplegui a través 
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dels instituts del districte per tal que els adolescents coneguin quins són els efectes 

d’aquestes substàncies. 

 

REBUTJAT 

 

Del Grup Municipal de Cs:  

 
1. Que el Gobierno, en la mayor brevedad posible, inicie los trámites para la 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. 

 

ACCEPTAT 

 

2. Que el Gobierno del Distrito proceda a la creación de Mesa de Convivencia Festival 

de Pedralbes, de la que formen parte las entidades vecinales, como AAVV Zona Universitaria y 

AAVV Pedralbes, el promotor del Festival, los grupos políticos del Distrito y representantes de 

Gobierno y de ICUB. Que dicha Mesa de trabajo tenga como objetivo no sólo llegar a 

consensos previos a la celebración del Festival, sino que actúe como instrumento de 

seguimiento del desarrollo del mismo y elemento para promover la convivencia entre las 

distintas partes implicadas. 

 

REBUTJAT 

 

Del Grup Municipal del PP: 

1. Que el Gobierno Municipal inste a las Administraciones pertinentes para que el 

horario de apertura tanto del parque Cervantes como de los jardines de Pedralbes se adelante 

a las 7 de la mañana para que los vecinos del barrio puedan disfrutar de unos equipamientos 

públicos sin renunciar a ellos por el horario tardío en su apertura. 

 

REBUTJAT 

 

2. Que el Gobierno Municipal de respuesta a esta problemática y tome una decisión ya 

sea alquilando o comprando el local situado en la Calle Trias i Giró esquina Alfambra, 

propiedad de La Caixa, al tratarse de un local situado de forma estratégica para los vecinos, 

comerciantes y universitarios del barrio de Pedralbes y así poder devolver al barrio un espacio 

público de reunión y donde poder disfrutar de actividades. 

 

REBUTJAT 

 
Del Grup Municipal BxCanvi: 
 

Que el Govern del Districte es comprometi a vetllar perquè en l’apartat de locals buits del Pla 

“Amunt Persianes” es destini, com a mínim, una dotació proporcional a la representació del 

nostre Districte.  

 

ACCEPTAT 
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d) Preguntes 

 

BxCanvi: Quines mesures s’estan prenent per reforçar la seguretat al barri de Pedralbes i 

quines són les dades de furts i robatoris en els darrers mesos?  

 
ES DONA PER TRACTADA 

 

e. Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 

ERC: Que el govern del Districte de Les Corts informi de les accions que s’han fet i les que es 

pensen fer, conjuntament amb l'Eix Comercial Sants-Les Corts, sobre la visualització dels 

comerços associats a aquest. (Proposició aprovada per Unanimitat al plenari del16/12/2019: El 

Districte de Les Corts es compromet, en coordinació amb el districte de Sants-Montjuïc, a 

treballar conjuntament amb l'Eix Comercial Sants-Les Corts en la visualització dels comerços 

associats a aquest, estudiant i implementant durant l’any 2020 els projectes que l'eix comercial 

pugui proposar, destacant el caràcter de comerç de proximitat i la garantia als usuaris que 

aquesta pertinença implica, així com tots aquells que en el propi sentit es plantegin en el futur.) 

 
ES DONA PER TRACTAT 

 

 

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 amb el vot a favor de 

PSC i en contra de BComú al plenari de 10 d’actubre de 2019: El Distrito de Les Corts acuerda: 

Dotar al distrito, de forma inmediata, de medidas para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos, consistentes en: - Incrementar los efectivos de la Unidad Territorial de la Guardia 

Urbana de Les Corts y, por tanto, la presencia policial en los tres barrios del distrito tanto en 

vehículos logotipados como en patrullas a pie, con especial atención a las zonas más 

conflictivas, las cercanas a locales de ocio nocturno y, muy especialmente, en aquellas zonas 

en las que la deficiente iluminación propicia espacios inseguros con mayor riesgo para mujeres, 

personas mayores y menores. - Instar a la Consejería de Interior del Gobierno de la Generalitat 

a que incremente la dotación de patrullas de vigilancia en el distrito de Les Corts, tanto en 

vehículos logotipados como a pie, especialmente las nocturnas” ). 

 
ES DONA PER TRACTAT 

 
 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència del Consell Plenari del Districte de les Corts 
aixeca la sessió a les 21:21h 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. 
 


