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ACTA Núm. 1/2022
ACTA DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL
DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
El dia 21 de març de 2022 a les 18:30 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 el regidor adscrit l’Im. Sr. Jordi Castellana Gamisans
Excusen la seva absència la regidora l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid i l’Ima. Sra. Francina Vila Valls.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 18:30 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 2 DE DESEMBRE
D’OCTUBRE DE 2021.
S’aprova l'acta de la sessió ordinària del Consell del Districte de data 2 de desembre de 2021.
B. PART INFORMATIVA
Despatx d’ofici
1.

Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats
durant els mesos de novembre i desembre de 2021.

2.

RESTAR ASSABENTAT del decret d’alcaldia de data 20 de gener de 2022 de canvi
de denominació del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi, que passa a Denominarse Grup Municipal Valents.

3.

RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de data 9 de
febrer de 2022 de variació de denominació del grup Municipal de Barcelona pel Canvi
a Grup Municipal Valents en les Comissions de Treball.

4.

RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de de data 9 de
febrer de 2022 de variació de denominació del grup Municipal de Barcelona pel Canvi
a Grup Municipal Valents en les Comissions Consultives.

5.

RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data de data 9 de
febrer de 2022 de variació de denominació del grup Municipal de Barcelona pel Canvi
a Grup Municipal Valents en la Junta de Portaveus.

6.

RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data de data 9 de
febrer de 2022 de variació de denominació del grup Municipal de Barcelona pel
Canvi a Grup Municipal Valents en el Consell Ciutadà.

7.

RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data de data 9 de
febrer de 2022 de variació de denominació del grup Municipal de Barcelona pel Canvi
a Grup Municipal Valents en els Consells de Barri.

8.

RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 9 de febrer
de 2022 de variació de denominació del grup Municipal de Barcelona pel Canvi a
Grup Municipal Valents en els Consells Sectorials.

9.

RESTAR ASSABENTAT de les resolució del regidor del Districte de data 9 de febrer
de 2022 de variació de denominació del grup Municipal de Barcelona pel Canvi a
Grup Municipal Valents en els Consells d’Equipament del Districte.

10. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 9 de febrer
de 2022 on es varia la denominació del grup Municipal de Barcelona pel Canvi a Grup
Municipal Valents, es comunica al Consell del Districte de la formació i composició
dels grups municipals del Districte de Les Corts, i la designació d’un/a conseller/a
portaveu i d’un/a conseller/a portaveu adjunt.
C. PART DECISÒRIA (S’avança el primer punt de la part decisòria per acord de la Junta de
Portaveus Extraordinària de dia 21/03/2022 a les 18:15h)
PROPOSAR I APROVAR la designació dels dos candidats del Districte de les Corts ( “Associació de
veïns de Zona Universitària” i “Colla de Diables i Timbalers d’Itaca”) per optar a les Medalles d’honor
de Barcelona.
APROVADA PER UNANIMITAT
B. PART INFORMATIVA (resta de part informativa)
Mesura de Govern
Es presenten els informes següents:
1r Informe sobre les actuacions en relació a la Mesura de Govern de Suport al Comerç i Serveis de
proximitat
2n Informe sobre les actuacions en relació a la Mesura de Govern: Les Corts inclusiu, les Corts:
Territori socialment responsable
Informe del regidor del Districte
Restar assabentat de l'informe del regidor del Districte.

C. PART DECISÒRIA
ELEVAR a la Comissió de la Ponència Nomenclàtor la proposta de denominar a l’espai públic darrera
del monument de la presó de dones amb el nom de la Sra. Carme Claramunt (alçada Joan Güell 234)
Abstenció de Valents i Partit Popular. Vot a favor de JxCat, Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura del Progrés i de BComú-E.
APROVADA
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INFORMAR a la ponència de Nomenclàtor de la instal•lació d’una placa commemorativa en memòria
de les 14 Roses al Roserar del Parc de Cervantes.
Abstenció de Valents. Vot en contra del Partit Popular. Vot a favor de JxCat, Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés i de BComú-E.
INFORMA FAVORABLEMENT

INFORMAR que s’anomenarà a la sala d’actes del centre Tomasa Cuevas Sra. Maria Dolors
Camprubí.
Vot a favor Unànime: Valents, Partit Popular, JxCat, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura del Progrés i de BComú-E.
INFORMA FAVORABLEMENT

INFORMAR a la ponència de Nomenclàtor de la instal•lació d’una placa commemorativa en record de
les trobades de les penyes barcelonistes al “Pi de Les Corts” (alçada Travessera de Les Corts nº 260)
Vot a favor Unànime: Valents, Partit Popular, JxCat, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura del Progrés i de BComú-E.
INFORMA FAVORABLEMENT

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 Districte de Les Corts es compromet respecte del projecte d’urbanització de la zona verda de la
Colònia Castells, dut a exposició pública el passat mes de juny de 2021, a preservar i conservar la
memòria històrica i l’estil de vida de la Colònia Castells, segons els següents extrems:
- Es facin les modificacions necessàries en el projecte d’urbanització de la zona verda de la Colònia
Castells per tal de donar un paper totalment central als antics passatges Barnola, Castells i
Transversal, el seus recorreguts històrics i l’arbrat que a dia d’avui es conserva. Fet que permetria
mantenir part de l’antiga estructura vial de la Colònia Castells, i així preservar la seva memòria
històrica i idiosincràsia d’espai obert amb activitat social que sigui punt d’unió per al foment de la
convivència i participació del veïnat del districte.
- Es vinculin, en el sentit d’integrar-les tant visualment com constructivament, les casetes que
actualment es conserven del passatge Piera, amb la finalitat de que siguin accessibles i visibles des
del parc.
Un cop fets els ajustos esmentats en el projecte d’urbanització de la zona verda, es portin a
presentació i debat tant a la comissió de seguiment del parc de la Colònia Castells com a la taula de
memòria històrica del districte de Les Corts
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Abstenció de Valents, Partit Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i JxCat. Vot a favor d’
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. Vot en contra de Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura del Progrés i BComú-E.
REBUTJADA
Del Grup Municipal de JxCat:
1. Instar al govern del districte a informar al Consell Plenari de:
O Les accions de reforç en matèria de neteja que es duran a terme arrel de la posada en
funcionament del Pla Cuidem Barcelona al districte de Les Corts
O Quants dels 350 punts de reforç de neteja que s'han anunciat a tota la ciutat
al nostre districte amb informació detallada per barris.

corresponen

O Quants dels 70M€ de despesa addicional anunciada en matèria de neteja correspondran a
despesa al nostre districte.
2. Lliurar també tota aquesta informació per escrit, als grups municipals amb representació al
Plenari del Consell de Districte de Les Corts.

APROVADA PER UNANIMITAT

Del Grup Municipal de Cs:
TRANSACCIÓ Junta de Portaveus:
1- Convocar a los directores de oficinas de las entidades financieras presentes en el distrito, para
manifestarles nuestra extrema preocupación por el déficit de atención que se constata a raíz de la
introducción progresiva de la digitalización de los Servicios, para que trasladen a sus respectivos
responsables organizativos el profundo malestar que provoca en la población más vulnerable, en
concreto, las personas mayores y personas con discapacidad. Realizando un seguimiento de las
medidas que adopten para paliar esta situación
2- Reforzar actividades formativas para el uso de las TIC dirigidas a personas mayores y colectivos
vulnerables.
3- Adoptar el compromiso que uno de los requisitos para poder trabajar con una entidad bancaria
sea el compromiso de mantener los horarios Comerciales más flexibles y/o Servicios de atención
personalizados para personas mayores y colectivos vulnerables.
4- Instar a la Generalitat para que:
a. Establezca acuerdos de colaboración con entidades bancarias a fin de garantizar la asistencia y
asesoramiento a personas mayores y colectivos vulnerables. Y fomentar la implementación de
cajeros automáticos adaptados a las necesidades de personas mayores y personas con
discapacidad.
b. Negociar con las entidades bancarias la implementación de medidas para facilitar la realización de
gestiones administrativas para las personas mayores y colectivos vulnerables.
SEGONA TRANSACCIÓ
Que el consejo plenario del Distrito de Les Corts, acuerda:
1- Convocar a las Direcciones operativas de las entidades financieras presentes en el distrito, para
manifestarles nuestra extrema preocupación por el déficit de atención que se constata a raíz de la
introducción progresiva de la digitalización de los Servicios, para que trasladen a sus respectivos
responsables organizativos el profundo malestar que provoca en la población más vulnerable, en
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concreto, las personas mayores y personas con discapacidad. Realizando un seguimiento de las
medidas que adopten para paliar esta situación
2- Reforzar actividades formatives para el uso de las TIC dirigides a personas mayores y colectivos
vulnerables.
3- Adoptar el compromiso de que se valorará positivamente, en cuanto a las relaciones con una
entidad bancaria, que mantengan unos horarios comerciales más flexibles y/o servicios de atención
personalizados para personas mayores y colectivos vulnerables.
4- Instar a la Generalitat para que:
a. Establezca acuerdos de colaboración con entidades bancarias a fin de garantizar la asistencia y
asesoramiento a personas mayores y colectivos vulnerables. Y fomentar la implementación de
cajeros automáticos adaptados a las necesidades de personas mayores y personas con
discapacidad.
b. Negociar con las entidades bancarias la implementación de medidas para facilitar la realización de
gestiones administratives para las personas mayores y colectivos vulnerables.
Vot a favor de Valents, Partit Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, JxCat, Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés i de BComú-E. Abstenció d’Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal.
APROVADA
Del Grup Municipal del PP:
Instamos al Gobierno del Distrito que, en el plan de nuevas actuaciones para mejorar el verde de Les
Corts que, se está llevando a cabo entre los meses de enero y marzo, se solicite a parques y jardines
que se incluya en dicho plan los jardines de Bacardí que, en la actualidad, se encuentran en una
situación de descuido y con elementos que urgen ser reparados, tales como los alcorques; la zona
verde del jardín y la zona de paseo de tierra que se encuentra desnivelada y en muchos puntos
deteriorada por la falta de mantenimiento.
APROVADA PER UNANIMITAT
Del Grup Valents:
1. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Districte
de Les Corts un punt d’atenció especialitzat per a atendre a petits propietaris i veïns que sofreixen els
problemes de l’okupació il•legal d’immobles, especialment les que són de caràcter delinqüencial.
2. Iniciar els treballs necessaris per a que l’aplicació mòbil “Barcelona a la Butxaca” incorpori un
apartat que permeti als propietaris i veïns afectats per les okupacions, denunciar i informar
ràpidament als cossos policials davant possibles intents de noves okupacions amb la finalitat de
desallotjar de manera imminent i evitar l’okupació prolongada de l’immoble, i a serveis socials per tal
de cercar una alternativa habitacional per les persones okupants i que presentin risc de vulnerabilitat.
3. Elaborar un cens de pisos i locals okupats il•legalment i que generen problemes de convivència o
són de caràcter delinqüencial en el Districte de Les Corts, que s’actualitzi trimestralment, per a
conèixer de primera mà la realitat de les okupacions.
4. Instar a la Mesa d'Emergència Residencial a incrementar el lliurament dels habitatges a les
persones en risc d'exclusió social.
Vot a favor de Valents, Partit Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i JxCat. Vot en
contra d’ Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura del Progrés i BComú-E.
REBUTJADA
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Proposicions amb contingut de declaracions institucionals:
Govern: 8 de Març Les Corts (2022)
1. Reafirmar el compromís del Districte en l'impuls de polítiques feministes per
aconseguir que les dones puguin gaudir plenament dels seus drets, tenint en compte les
seves necessitats i demandes, amb l’objectiu de construir una societat més equitativa i
justa, i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat, discriminació i
violència.
2. Continuar aplicant la perspectiva de gènere en totes les actuacions del Districte.
3. Seguir treballant per l’eradicació de la discriminació i l’assetjament sexual en
qualsevol espai, fent especial incidència en les festes majors dels nostres barris, oferint
la formació i recursos per a l’organització dels “punt lila”.
4. Seguir treballant, en coordinació amb altres serveis i àrees de l’Ajuntament, així com
amb el Departament d'Igualtat i Feminismes, per a garantir els dret de totes les dones,
especialment a les que es troben en situació de més vulnerabilitat.
5. Donar visibilitat a les dones que, al llarg de la història, i actualment, lluiten per la
llibertat i els drets de les dones, a través de mesures com, per exemple, la feminització
del nomenclàtor.
6. Territorialitzar els projectes i actuacions per fer front a la feminització de la pobresa
impulsats des del govern de la ciutat, amb polítiques que ajudin a reduir també els casos
de pobresa energètica, que majoritàriament afecta a dones.
8.- Donar suport a la feina feta realitzada per les entitats del districte de les Corts que
treballen per l'assoliment de la igualtat entre dones i homes, i oferir els recursos
necessaris per a que puguin continuar desenvolupant la seva activitat.
9.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les entitats feministes del districte
en motiu del 8 de març.

Vot en contra de Valents i Partit Popular. Vot a favor JxCat, Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura del Progrés i de BComú-E.
APROVADA

Precs
Del Grup Municipal d'ERC:
El Districte de Les Corts es compromet a dur a terme les actuacions necessàries perquè es solucioni
la problemàtica generada pel desnivell al carrer Numància i al carrer Joan Güell en les parts de vorera
ampliada de les escoles Barcelona i Anglesola. Per tal de fer-ho es treballarà conjuntament amb la
direcció i les AFA d’ambdues escoles.
ACCEPTAT
El Districte de Les Corts es compromet a posar en coneixement, per tal que s’hi adhereixin, de la
resta de sales i festivals d’oci nocturn a Les Corts el protocol No Callem contra les agressions i
assetjaments sexuals.
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ACCEPTAT
Del Grup Municipal de JxCat:
Instem el Govern del Districte a fixar una unitat nocturna pròpia de Guàrdia Urbana a Les Corts per tal
d’augmentar la presencia policial als nostres barris i millorar-ne la seguretat i la resposta davant les
incidències reportades pels veïns i veïnes del districte.
ACCEPTAT

El Consell Plenari del Districte de les Corts insta el Govern a:
Rehabilitar els jardins Olga Sacharoff replantant els arbres tallats i no reposats, restaurar el mobiliari
malmès, eliminar els graffittis i redactar un Pla d’usos per fer compatible la convivència entre
propietaris de mascotes i el veïnat.
REBUTJAT
Del Grup Municipal de Cs:
Que se inste al Departament de Salut de la Generalitat y al Consorci Sanitari de Barcelona (CSB),
para que aporten y refuercen todos los recursos de personal y económicos necesarios para el
correcto funcionamiento de los servicios de atención primaria en el distrito y con el objetivo del
restablecimiento completo de una atención presencial.
ACCEPTAT
Que del Gobierno del Distrito se comprometa a intensificar la presencia de la Guardia Urbana en el
barrio de Sant Ramon – Maternitat los días de partido en el Camp Nou, donde se están produciendo
situaciones de violencia vinculadas a los botellones y a los grupos de aficionados que campan sin
control por las calles del barrio.
ACCEPTAT

Del Grup Municipal del PP:
Instamos al gobierno municipal a arreglar la acera de la Calle Entenza entre Avenida Diagonal y calle
de Breda que, se encuentra en mal estado por el levantamiento y los desniveles del suelo pudiendo
provocar caídas a la misma vez que, el mal estado dificulta la movilidad para personas con movilidad
reducida, personas mayores y niños. (Se adjuntan fotografías)
ACCEPTAT

Del Grup Municipal Valents:
Que el Govern del districte insti a la Generalitat de Catalunya a oferir les màximes garanties perquè
els Jardins del Palau de Pedralbes es doni prioritat a l’ús ciutadà i cultural davant possibles usos
institucionals.
ACCEPTAT

Preguntes
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PP: Ante el incremento de robos con violencia, robos en diversos domicilios en el barrio de
Pedralbes, también en locales comerciales situados en la calle Cardenal Reig y Calle Pisuerga en el
último trimestre del 2021 y principios del 2022:
¿Qué actuaciones de refuerzo en prevención y seguridad se han llevado a cabo por parte del
Ayuntamiento de Barcelona con tal de reducir los niveles de delincuencia ante las quejas de los
vecinos por la falta de presencia policial sobre todo en horario nocturno?
ES DONA PER TRACTADA

Valents: Quants robatoris a domicilis, vehicles i persones té comptabilitzats l’Ajuntament, des de
gener de 2021 fins a febrer 2022, al districte de Les Corts (separat per barris)? Actualment, quantes
patrulles de la Guàrdia Urbana i Mossos donen servei de vigilància diürna i nocturna a tot el districte?
ES DONA PER TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups
1. ERC: Que el govern del Districte de Les Corts, donat que ha finalitzat el període establert en la
proposició per la realització, informi de quan presentarà l’estudi de mobilitat a les escoles de la Ronda
de Dalt i el seus resultats amb les propostes i mesures a implementar. (Proposició aprovada amb el
vot a favor de PSC i de BComú al plenari de 13 de maig de 2021: 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 conscienciar als estudiants i les famílies de la importància
d’utilitzar el transport públic o formes de transport més sostenibles.).
ES DONA PER TRACTAT
**Es fa un minut de silenci per el feminicidi**
Declaració Institucional
Es presenta la Declaració Institucional sobre Salut del Districte Les Corts
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència del Consell Plenari del Districte de les Corts
aixeca la sessió a les 23:15h 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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