
 
Francesc X. Marcé Carol 
Districte de les Corts 
Regidor 
Pl. Comas, 18 
08028 Barcelona 
Telèfon 93 402 70 00 
Fax 93 291 64 06 
www.bcn.cat/lescorts 

 
 

ACTA Núm. 5/2019 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CARTIPÀS 
DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

 
 
El dia 10 d’octubre de 2019, 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. Francesc Xavier Marcé Carol, i els 
consellers i conselleres senyors i senyores Carlos Hornero Sánchez, Manuel Becerra 
Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén Sarrat, Mario Fco. Campelo Castro, Lucía 
García Carretero, Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial 
Fernández, Sonia Reina Sánchez, Javier Edrosa Pérez, Ivan Condés Sangenís, Èric 
Manzano Casalins, Xavier Cañigueral González i Javier Erausquin Marsal. 
 

Igualment, assisteix la senyora Sara Jaurrieta Guarner, gerent del Districte, assistida 
per la secretària, senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 

El president a les 18.30 hores constata l’existència del quòrum legal necessari 
d’assistència i obre la sessió extraordinària convocada de conformitat amb l’article 36.1 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en relació amb l’art. 195 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, la qual va aprovar la Llei electoral, i l’art. 6 del Reglament orgànic 
municipal aprovat per acord del Consell Municipal adoptat en la sessió de data 16 de febrer 
de 2001. Inicia la reunió per tractar els temes inclosos dins l’ordre del dia, aprovats per la 
Junta de Portaveus que va tenir lloc el passat dia 2 d’octubre de 2019, que es transcriu a 
continuació: 
 

 
1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE 26 DE JULIOL DE 2019 DE 

NOMENAMENT DEL REGIDOR PRESIDENT DEL CONSELL I PRESSA DE 
POSSESSIÓ DEL CÀRREC 
 
 

2. PART INFORMATIVA. 
 

a) RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data [...], de nomenament de 
regidora/es adscrits/es. 
 

b) RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2019, de 
nomenament del Sr. Joan Cambronero Fernández com a Gerent del Districte. 

 
c) RESTAR ASSABENTAT dels Decrets de l’Alcaldia de data 5 de setembre de 

2019, de cessament del Sr. Joan Cambronero com a gerent del Districte de les 
Corts i de nomenament de la Sra. Sara Jaurrieta Guarner.  
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d) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de dates 25 de 
juliol de 2019 per la qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del 
Consell de Districte.  

 
e) RESTAR ASSABENTAT de les tres resolucions del regidor del Districte de dates 

26 de juliol i 26 de setembre de 2019, per les quals es modifica el règim de 
dedicació del conseller Antoni Coll Tort i les conselleres Irene Morales Morales i 
Lucia Garcia Carretero. 
 

f) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 25 de 
setembre de 2019 per la qual es nomena membres de la Comissió de Govern. 

 
g) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 25 de 

setembre de 2019 per la qual es nomenen consellers/res ponents en cadascun 
dels diferents àmbits d’actuació sectorial.  
 

h) RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels Grups polítics municipals del 
Districte de les Corts. 
 

i) RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus del Districte 
de les Corts. 
 

j) RESTAR ASSABENTAT de la representació corresponent als membres del 
Consell de Districte en el Consell Ciutadà del Districte. 
 

k) RESTAR ASSABENTAT de la integració en els consells de barri de Barri de 
Pedralbes, les Corts i de la Maternitat-Sant Ramón dels consellers del Districte 
designats per cadascun dels grups municipals. 

 
 
3.  PART DECISÒRIA  

 
a) Constituir, de conformitat amb allò previst a l’article 32 de les Normes 

Reguladores de Funcionament del Districte (NRFD) i 29 del Reglament 
Intern d’Organització i Funcionament del Districte de les Corts (RIOFDC), les 
Comissions Consultives de Govern del Districte següents, de caràcter 
preceptiu, designació de membres i delegació de les Presidències. 

 
- Comissió de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència 
- Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
- Comissió de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports 
- Comissió d’Economia, Hisenda i Comerç 

 
b) Elecció del Conseller/a – Vicepresident/a del Consell del Districte i proposta 

a l’Alcaldessa del seu nomenament, de conformitat amb allò disposat a 
l’article 15 de les NRFD. 

 
c) Aprovar, de conformitat amb allò previst als articles 47,48,49 i 50 de les 

NRFD i als articles 45,46 i 48 RIOFDC, la constitució dels òrgans següents 
previstos en les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes, 
designació dels seus membres, i delegacions de Presidències. 

 
Consells Sectorials. 

 
- Consell sectorial d’Economia, Hisenda i Comerç  
- Consell sectorial de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció  
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- Consell sectorial de Transició Ecològica, Urbanisme, Mobilitat, Agenda 
2030 i Habitatge  

- Consell sectorial de Drets Socials, Educació, Cultura i Esports 
- Consell sectorial de Salut i Equipaments sociosanitaris  
- Consell escolar  

 
Consells d’Equipaments. 

 

 Esportius. 

 Arístides Maillol 

 Poliesportiu l’Illa 

 Complex Esportiu Municipal de Les Corts 

 Culturals. 

 Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts 

 Centre Cívic Can Deu 

 Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 

 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 

 Ateneu de Fabricació 
 

Comissions de Treball 
 

- Colònia Castells 
- Europa - Anglesola 
- Espai Barça 
- Pla Danubi 
- Espai d’Inclusió  
- Intermunicipal 
- Persones grans, Edatisme i Solitud no volguda 

 
 
El regidor del Districte, Sr. Francesc Xavier Marcé, saluda tothom i posa de manifest 

que aquesta sessió extraordinària, en què s’aprovarà el cartipàs, anirà seguida d’una 
d’ordinària en què es començarà el cicle normal de debats i discussions que tenen la funció 
lògica d’un plenari. 
 

1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE 26 DE JULIOL DE 2019 DE 
NOMENAMENT DEL REGIDOR PRESIDENT DEL CONSELL I PRESSA DE 
POSSESSIÓ DEL CÀRREC 

 
La secretària llegeix el punt, referit al decret pel qual l’alcaldessa, el 26 de juliol de 

2019, va nomenar tots els regidors presidents dels consells municipals dels districtes, que 
en el cas de les Corts és l’Il·lustríssim Sr. Francisco Sierra López. 

 
El regidor del Districte formula al Sr. Sierra la pregunta a la qual ha de respondre 

afirmativament per prendre possessió del càrrec, segons disposa el Reial decret 707/1979, 
de 5 d’abril, amb jurament o promesa: «Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor president del Consell del Districte amb 
lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la 
Carta municipal de Barcelona?». 

 
El conseller Francisco Sierra diu «Sí, juro»; manifesta que és per a ell un honor i un 

plaer continuar sent el president del Consell de Districte de les Corts, i expressa el desig de 
continuar exercint aquest càrrec de direcció dels plenaris i les audiències públiques i de 
representació institucional del Districte que sent com a seu amb la mateixa imparcialitat i el 
mateix rigor que el mandat anterior. 
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El regidor del Districte presenta el Sr. Jordi Guillén, nou conseller del Districte del 

Grup de BCOMÚ en substitució del Sr. Toni Coll. 

 
El president, Sr. Francisco Sierra, dona la benvinguda al Sr. Guillén, a qui desitja 

molta sort i encerts en la seva tasca de conseller de les Corts, i agraeix la tasca feta pel 
Sr. Toni Coll. 
 

 
2. PART INFORMATIVA. 
 

a) RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data [...], de nomenament de 
regidora/es adscrits/es. 
 

b) RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2019, de 
nomenament del Sr. Joan Cambronero Fernández com a Gerent del Districte. 

 
c) RESTAR ASSABENTAT dels Decrets de l’Alcaldia de data 5 de setembre de 

2019, de cessament del Sr. Joan Cambronero com a gerent del Districte de les 
Corts i de nomenament de la Sra. Sara Jaurrieta Guarner.  

 
d) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de dates 25 de 

juliol de 2019 per la qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del 
Consell de Districte.  

 
e) RESTAR ASSABENTAT de les tres resolucions del regidor del Districte de dates 

26 de juliol i 26 de setembre de 2019, per les quals es modifica el règim de 
dedicació del conseller Antoni Coll Tort i les conselleres Irene Morales Morales i 
Lucia Garcia Carretero. 
 

f) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 25 de 
setembre de 2019 per la qual es nomena membres de la Comissió de Govern. 

 
g) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 25 de 

setembre de 2019 per la qual es nomenen consellers/res ponents en cadascun 
dels diferents àmbits d’actuació sectorial.  
 

h) RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels Grups polítics municipals del 
Districte de les Corts. 
 

i) RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus del Districte 
de les Corts. 
 

j) RESTAR ASSABENTAT de la representació corresponent als membres del 
Consell de Districte en el Consell Ciutadà del Districte. 
 

k) RESTAR ASSABENTAT de la integració en els consells de barri de Barri de 
Pedralbes, les Corts i de la Maternitat-Sant Ramón dels consellers del Districte 
designats per cadascun dels grups municipals. 

 
La secretària dona compte dels decrets i observa que n’hi hauria d’haver un en què es 

nomenessin els regidors adscrits del Consell de Districte, però encara no s’ha fet. Entén que 
es farà properament. 

 
Llegeix tots els decrets, que consten a l’enunciat d’aquest apartat, i fa algunes 

observacions sobre alguns d’ells: 
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- Sobre la resolució inclosa al punt d, referida al règim de dedicació dels membres del 
Consell, indica que en aquell moment tenien dedicació exclusiva el Sr. Antoni Coll, com a 
conseller membre de la Comissió de Govern; la Sra. Sonia Reina Sánchez, com a consellera 
d’assistència de Presidència, i el Sr. Xavier Cañigueral González, com a conseller de 
dedicació exclusiva, tasques i coordinació general. Tenien dedicació parcial amb el 75% la 
Sra. Lucía García Carretero, el Sr. Mario Campelo Castro, el Sr. Ivan Condés Sangenís, el 
Sr. Javier Edrosa Pérez i el Sr. Javier Erausquin Marsal, i sense dedicació especial (règim 
de dietes) hi havia el Sr. Carlos Hornero Sánchez, la Sra. Irene Morales Morales, el Sr. 
Manuel Becerra Hormigo, el Sr. Josep Maria Gebelli Isart, la Sra. Maria Mercè Garrigosa 
Ferrando, la Sra. Elisabet Bercial Fernández i el Sr. Èric Manzano Casalins. 

 
- Sobre la resolució inclosa al punt e, referida a modificacions en règims de dedicació, 

explica que la Sra. Irene Morales ha passat a tenir dedicació exclusiva com a consellera 
tècnica, es va deixar sense efectes la dedicació del Sr. Antoni Coll com a membre de la 
Comissió de Govern i es va atorgar aquesta dedicació exclusiva a la Sra. Lucía García 
Carretero. 

 
- Sobre la resolució inclosa al punt f, per la qual es nomenen els membres de la 

Comissió de Govern, concreta que aquests són el Sr. Carlos Hornero Sánchez, la Sra. Irene 
Morales Morales, el Sr. Manuel Becerra Hormigo, la Sra. Lucía García Carretero i, en aquest 
moment, també el Sr. Jordi Guillén Sarrat. 
 

- Sobre la resolució inclosa al punt g, referida als consellers ponents del Govern 
responsables de cada àmbit d’actuació sectorial, especifica que la Sra. Irene Morales 
Morales és consellera de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció, així com d’Economia, Hisenda i Comerç; el Sr. Carlos Hornero Sánchez és 
conseller de Transició Ecològica, Urbanisme, Mobilitat, Agenda 2030 i Habitatge, i la 
Sra. Lucía García Carretero és consellera de Drets Socials, Cultura, Educació i Esports. 
 

- Sobre els grups polítics municipals que constitueixen el Consell de Districte (punt h), 
exposa:  

· Grup Municipal del PSC: Sr. Carlos Hornero Sánchez (portaveu), Sr. Manuel 
Becerra Hormigo (portaveu adjunt) i Sra. Irene Morales Morales  

· Grup Municipal de BComú: Sra. Lucía García Carretero (portaveu) i Sr. Jordi Guillén 
(portaveu adjunt) 

· Grup Municipal d’ERC: Sr. Mario Campelo Castro (portaveu), Sra. Maria Mercè 
Garrigosa Ferrando (portaveu adjunta), Sr. Josep Maria Gebelli Isart i Sra. Elisabet Bercial 
Fernández 

· Grup Municipal de JxCat: Sr. Ivan Condés Sangenís (portaveu) i Sr. Èric Manzano 
Casalins (portaveu adjunt) 

· Grup Municipal de Cs: Sra. Sonia Reina Sánchez (portaveu) i Sr. Javier Edrosa 
Pérez (portaveu adjunt) 

· Grup Municipal del PP: Sr. Xavier Cañigueral González (portaveu) 
· Grup Municipal de BxCanvi: Sr. Javier Erausquin Marsal (portaveu) 

 
- Sobre la composició de la Junta de Portaveus (i), explicita que està formada pel 

president (Sr. Francisco Sierra López), el regidor del Districte (Sr. Francesc Xavier Marcé 
Carol) i els portaveus i els portaveus adjunts de tots els grups municipals. 
 

- Sobre el Consell Ciutadà del Districte (j), posa de manifest que en formen part tots 
els consellers que formen part del Consell de Districte. 
 

- Sobre els membres dels consells de barri (k), exposa: 
· Consell de Barri de les Corts: Sr. Manuel Becerra, Sr. Jordi Guillén, Sr. Josep Maria 

Gebelli, Sr. Èric Manzano, Sr. Javier Edrosa, Sr. Xavier Cañigueral i Sr. Xavier Erausquin 
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· Consell de Barri de Maternitat – Sant Ramon: Sr. Carlos Hornero, Sr. Jordi Guillén, 
Sr. Mario Campelo, Sr. Èric Manzano, Sra. Sonia Reina, Sr. Xavier Cañigueral i Sr. Javier 
Erausquin 

· Consell de Barri de Pedralbes: Sr. Manuel Becerra, Sra. Lucía García, Sra. Elisabet 
Bercial, Sr. Ivan Condés, Sr. Javier Edrosa, Sr. Xavier Cañigueral i Sr. Javier Erausquin 
 

Afegeix, tot i que no formava part de l’ordre del dia, que el Sr. Jordi Guillén, present a 
la sala, va ser nomenat per Decret d’alcaldia de 3 d’octubre del 2019, va prendre possessió 
davant del regidor el 8 d’octubre del 2019 i en aquests moments té un règim de dedicació de 
dietes. 
 

El president, abans de donar pas a l’apartat següent, dona la benvinguda a la 
Sra. Sara Jaurrieta com a gerent del Districte i agraeix la tasca del Sr. Joan Cambronero 
durant els darrers quatre anys. 
 
 

3.  PART DECISÒRIA  
 

a) Constituir, de conformitat amb allò previst a l’article 32 de les Normes 
Reguladores de Funcionament del Districte (NRFD) i 29 del Reglament Intern 
d’Organització i Funcionament del Districte de les Corts (RIOFDC), les 
Comissions Consultives de Govern del Districte següents, de caràcter preceptiu, 
designació de membres i delegació de les Presidències. 

 
- Comissió de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència 
- Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
- Comissió de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports 
- Comissió d’Economia, Hisenda i Comerç 

 
El regidor del Districte observa que tradicionalment els districtes repeteixen 

l’estructura de l’Ajuntament: en aquest cas, normalment hi havia tres comissions i ara se 
n’ha afegit una quarta, la qual cosa entén que permetrà entrar molt més en el detall d’alguns 
temes. D’altra banda, comenta que en cada comissió s’ha inclòs algun element nou referent 
a qüestions que seran d’interès aquest mandat o que obeeixen a l’agenda que ha de 
preocupar tothom. 
 

Concreta que a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció s’han inclòs dues comissions: una comissió intermunicipal que permeti 
establir una relació estable amb l’Ajuntament d’Hospitalet i amb el d’Esplugues, atès que hi 
ha aspectes del barri o del districte que caldrà resoldre conjuntament, com ara Can Rigal, i 
la Comissió de Responsabilitat Social, Corporativa i Mecenatge, per la importància d’establir 
un marc de vinculació i complicitat entre l’entorn empresarial i l’activitat social i cultural del 
districte. 
 

D’altra banda, assenyala que s’ha creat una comissió per analitzar la manera de 
vincular-se a les 17 mesures de l’Agenda 2030 de l’ONU; una altra per seguir la modificació 
del Pla general metropolità que afecta el Danubi; una que fa referència a la transició 
ecològica, la contaminació i el benestar animal, un tema que preocupa el districte i que 
mereix un debat específic, com també el mereixen els elements de patrimoni arquitectònic, 
habitatge i rehabilitació, i la Comissió de Persones Grans, Edatisme i Solitud No Volguda. 
 

El president dona la paraula als grups perquè es pronunciïn sobre aquest punt i 
emetin el seu vot. 

 
El conseller Javier Erausquin expressa el vot favorable del Grup Municipal de 

BxCanvi, per al qual serà un plaer participar en aquestes comissions tenint en compte els 
reptes als quals caldrà fer front els propers quatre anys. 
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El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, dona les gràcies 

al Sr. Toni Coll i a l’anterior gerent, als quals desitja molta sort en les seves noves 
responsabilitats; dona la benvinguda a la nova gerent, Sra. Sara Jaurrieta, i al nou conseller, 
Sr. Jordi Guillén, i expressa el vot favorable del seu grup. 

 
La consellera Sonia Reina manifesta el vot favorable del Grup Municipal de Cs i 

demana al Govern que, més enllà de constituir les comissions, les convoqui, que no passi 
com en la legislatura passada. 

 
El conseller Ivan Condés expressa l’abstenció del Grup Municipal de JxCat, que veu 

algunes ombres i no veu un Govern cohesionat ni un projecte comú. 
 
El conseller Mario Francisco Campelo, portaveu del Grup Municipal d’ERC, agraeix la 

feina que ha fet el Sr. Toni Coll al Districte, dona la benvinguda al Sr. Jordi Guillén i a la Sra. 
Sara Jaurrieta, vota a favor de la constitució de les comissions i demana, com ha fet la 
companya de Cs, que el Govern les convoqui. 

 
La consellera Lucía García manifesta el vot favorable del Grup Municipal de BComú 
 
El conseller Carlos Hornero expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC. 
 
Amb els vots favorables de tots els grups excepte l’abstenció de JxCat el president 

declara aprovada la proposta d’acord següent: Constituir de conformitat amb allò previst a 
l’article 32 de les Normes Reguladores de Funcionament del Districte (NRFD) i 29 del 
Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte de les Corts (RIOFDC), les 
Comissions Consultives de Govern del Districte següents, de caràcter preceptiu, designació 
de membres i delegació de les Presidències. 

 
- Comissió de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència 
- Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
- Comissió de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports 
- Comissió d’Economia, Hisenda i Comerç. 

 

I passa al següent punt de la part decisòria: 
 

b) Elecció del Conseller/a – Vicepresident/a del Consell del Districte i 
proposta a l’Alcaldessa del seu nomenament, de conformitat amb allò 
disposat a l’article 15 de les NRFD. 

 
El president pregunta als grups municipals si proposen algun/a conseller/a del 

Consell com a candidat/a per al càrrec de vicepresident/a d’aquest. 
 
El conseller Javier Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi; el conseller 

Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP; la consellera Sonia Reina, portaveu 
del Grup Municipal de Cs, i el conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, 
responen que els seus grups no presenten cap candidat/a. 

 
El conseller Mario Francisco Campelo indica que el Grup Municipal d’ERC proposa 

com a candidat el Sr. Josep Maria Gebelli Isart. 
 
La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BComú, i el conseller 

Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, no presenten cap candidat/a. 
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El president demana que els grups indiquin, mitjançant votació a mà alçada, si voten 

a favor, en contra o s’hi abstenen. Un cop feta la votació, queda aprovada la candidatura del 
Sr. Josep Maria Gebelli, amb el vot favorable de tots els grups excepte el vot en contra del 
PP i l’abstenció de BComú i Cs. 

 
Un cop feta la votació, felicita  el conseller i explica que el resultat d’aquesta votació 

s’ha d’enviar a Alcaldia per al seu nomenament i a la propera sessió del Plenari prendrà 
possessió del càrrec. 

 
El president, un cop votada la vicepresidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 

dia: 
 

 
c) Aprovar, de conformitat amb allò previst als articles 47,48,49 i 50 de les 

NRFD i als articles 45,46 i 48 RIOFDC, la constitució dels òrgans següents 
previstos en les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes, 
designació dels seus membres, i delegacions de Presidències. 

 
Consells Sectorials. 

 
- Consell sectorial d’Economia, Hisenda i Comerç  
- Consell sectorial de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció  
- Consell sectorial de Transició Ecològica, Urbanisme, Mobilitat, Agenda 

2030 i Habitatge  
- Consell sectorial de Drets Socials, Educació, Cultura i Esports 
- Consell sectorial de Salut i Equipaments sociosanitaris  
- Consell escolar  

 
Consells d’Equipaments. 

 

 Esportius. 

 Arístides Maillol 

 Poliesportiu l’Illa 

 Complex Esportiu Municipal de Les Corts 

 Culturals. 

 Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts 

 Centre Cívic Can Deu 

 Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 

 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 

 Ateneu de Fabricació 
 

Comissions de Treball 
 

- Colònia Castells 
- Europa - Anglesola 
- Espai Barça 
- Pla Danubi 
- Espai d’Inclusió  
- Intermunicipal 
- Persones grans, Edatisme i Solitud no volguda 
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El regidor del Districte comenta que les comissions incloses al punt a d’aquest 
apartat bàsicament fan referència a aspectes que s’han diagnosticat, que són rellevants o 
estables i, per tant, estructurals del Districte, i confirma que les comissions es convocaran. 
Subratlla que si no es convoquessin, no existirien o no tindrien sentit i hi hauria un defecte 
de forma inacceptable. 
 

Dit això, indica que també caldrà obrir comissions per a aspectes puntuals que 
s’hauran de resoldre a curt termini i, per tant, hauran de ser objecte de treball entre tots 
plegats per tal de poder elaborar en la mesura del possible consensos sobre la seva solució. 
Entén que aquesta mecànica s’hauria de normalitzar i s’hauria de treballar amb rigor, i que la 
disposició dels grups per fer-ho és absoluta. Diu als grups que no han de patir perquè es faci 
alguna cosa al marge del treball d’aquestes comissions, i es compromet formalment que 
això no passi. 
 

El conseller Javier Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi; el conseller 
Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP; la consellera Sonia Reina, portaveu 
del Grup Municipal de Cs, i el conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, 
expressen els vots favorables dels seus grups. 

 
El conseller Mario Francisco Campelo expressa el vot favorable del Grup Municipal 

d’ERC, que va apostar a escala de ciutat pel Consell de l’Habitatge i pel Consell del Xoc 
Climàtic —que en aquest cas s’ha traduït pel de Transició Ecològica—, ja que considera que 
són problemes importants que s’han detectat a tots els districtes, i observa que també s’ha 
introduït el Consell Sociosanitari, molt demandat a les Corts des de fa temps. 

 
La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BComú, i el conseller 

Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, expressen els vots favorables dels 
seus grups. 

 
El president indica que aquesta part del cartipàs s’aprova per unanimitat, i que per 

tant la proposta d’acord és la següent: Aprovar de conformitat amb allò previst als articles 
47,48,49 i 50 de les NRFD i als articles 45,46 i 48 RIOFDC, la constitució dels òrgans 
següents previstos en les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes, designació 
dels seus membres, i delegacions de Presidències. 

 
Consells Sectorials. 

 
- Consell sectorial d’Economia, Hisenda i Comerç  
- Consell sectorial de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció  
- Consell sectorial de Transició Ecològica, Urbanisme, Mobilitat, Agenda 

2030 i Habitatge  
- Consell sectorial de Drets Socials, Educació, Cultura i Esports 
- Consell sectorial de Salut i Equipaments sociosanitaris  
- Consell escolar  

 
Consells d’Equipaments. 

 

 Esportius. 

 Arístides Maillol 

 Poliesportiu l’Illa 

 Complex Esportiu Municipal de Les Corts 

 Culturals. 

 Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts 

 Centre Cívic Can Deu 

 Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 
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 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 

 Ateneu de Fabricació 
 

Comissions de Treball 
 

- Colònia Castells 
- Europa - Anglesola 
- Espai Barça 
- Pla Danubi 
- Espai d’Inclusió  
- Intermunicipal 
- Persones grans, Edatisme i Solitud no volguda 

 
 
 
El president dona per finalitzada la sessió extraordinària del Plenari i recorda que tot 

seguit en començarà l’ordinària. 
 

I sense més assumptes per tractar que els que componen l’ordre del dia, el president 
aixeca la sessió a les 18.55 hores del mateix dia, el contingut de la qual certifico. 

 
 
 
 
 
 

  Vist-i-plau 
El regidor president del  
Consell del Districte 
   
    
 
 
 
Francisco Sierra López
   
    

 

La secretària 
 
 
 
 
 

Meritxell Cusí Pérez 


