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ACTA Núm. 6/2019 
 

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

 
 
El dia 10 d’octubre de 2019, a les 19.00 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. 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, senyor Francisco Sierra, obre la sessió ordinària per tractar els punts de 
l’ordre del dia de la convocatòria, remesa en temps i forma, punts que es transcriuen a 
continuació: 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA 
DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 25 DE JULIOL DE 2019. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici: 

 
1- Comunicació de les resolucions corresponents als expedients 
administratius tramitats durant els mesos de febrer a juliol del 2019. 
 
2. RESTAR PER ASSABENTAT del Decret d’alcaldia de data 10/05/2019 
d’aprovació del canvi de denominació dels Jardins de les Infantes per Jardins 
de Magalí, al Districte de les Corts. 

 
b) Mesura de govern 

 
c) Informes 

 
d) Informe del regidor del Districte 

 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1  Propostes d’acord 
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A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals 

i Presidència. 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Portaveus de data 2 d’octubre de 2019 
que APROVA la proposta de la Comissió de Govern de 26 de setembre de 
2019 de designar com a cortsencs/cortsenques d’honor del Districte de les 
Corts 2019.  
 
 

B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 
 

INFORMAR sobre l’aprovació inicial del Pla urbanístic per a la implantació 
d’instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de 
Barcelona. 
 
INFORMAR sobre el Pla Especial de la residència col·lectiva docent 
d’allotjament temporal situada a l’avinguda d’Esplugues 102-106 de 
Barcelona 
 

 
C. Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social. 

   
 
2 Proposicions 

 
   

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 
1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, conjuntament amb 
Transports Metropolitans de Barcelona i totes les àrees i òrgans de 
l’Ajuntament a qui pertoqui, a fer les gestions pertinents per retornar al 
recorregut del H10 anterior a la implantació de la darrera fase de la nova 
xarxa d’autobús de Barcelona, donat les mancances observades en la 
línia 54 com a substituta de la línia H10 al seu pas per Avinguda Madrid. 
 
2. JxCat: El Consell de Districte de Les Corts insta l’Ajuntament de 
Barcelona a iniciar negociacions amb el Ministeri de Defensa per a:  
- Evaluar les possibles alternatives per a dur a terme un trasllat de les 
unitats ubicades en la caserna del Bruc i el seu traspàs –a un preu 
simbòlic- a l’Ajuntament de Barcelona amb l’objecte de dedicar aquest 
espai a vivendes per a joves universitaris i investigadors, equipaments 
universitaris (auditoris, biblioteques, laboratoris...) i altres equipaments 
necessaris pel barri de Pedralbes i la ciutat.  
 
3. Cs: Que el Districte de les Corts acordi: 
Dotar el districte, de manera immediata, de mesures per garantir la 
seguretat dels ciutadans, consistents en:  
- Incrementar els efectius de la unitat territorial de la Guàrdia Urbana de 
les Corts i, per tant, la presència policial als tres barris del districte tant en 
vehicles logotipats com en patrulles a peu, amb especial atenció a les 
zones més conflictives, les properes a locals d’oci nocturn i, molt 
especialment, a les zones en què la il·luminació deficient propicia espais 
insegurs amb més risc per a dones, persones grans i menors. 
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- Instar la Conselleria d’Interior del Govern de la Generalitat a incrementar 
la dotació de patrulles de vigilància al districte de les Corts, tant en 
vehicles logotipats com a peu, especialment les nocturnes. 
 
4.PP: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
Instar al Govern del Districte de les Corts a engegar el procés d’elaboració 
i aprovació en un termini màxim de 6 mesos, d’un Pla de Comerç del 
districte de les Corts 2020-2024 amb la participació i consens de 
comerciants, veïns i partits polítics. 
 
5. BxCanvi: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: 
Fer una diagnosi de la situació actual de manca d’equipaments 
d’urgències d’atenció primària i fer una avaluació de quins centres convé 
ampliar les hores d’atenció fins a cobrir les 24 hores del dia per tal de 
donar servei d’Urgències a tots els ciutadans dels 3 barris d’aquest 
Districte i presentar la proposta en el termini de 3 mesos des d’avui, 
consensuada amb els partits de l’oposició. 

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 
 

c) Precs 
 
1. ERC: El Districte de Les Corts obrirà, en el termini de 3 mesos, espai de 
consulta i diàleg amb els usuaris dels Jardins de Clara Campoamor, amb 
la finalitat de determinar quina es la realitat dels jardins i establir i dur a 
terme les modificacions necessàries per a que s’adaptin a les necessitats 
actuals dels usuaris. 
 
2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a fer requeriment a 
Endesa amb la finalitat de que acabi els treballs del C/ Regent Mendieta, 
entre Riera Blanca i Comte Güell, i un cop finalitzats aquests a instal·lar el 
nou arbrat previst en la reforma de reurbanització del C/ Regent Mendieta. 
 
3. JxCat: Que el Districte de les Corts disposi de la presència suficient 
d’agents de la Guàrdia Urbana propis de districte al torn de nit i no pas 
d’una presència compartida amb Districte de Sants i Sarrià-Sant Gervasi. 
 
4. Cs: Que el Districte iniciï contactes amb la Federació Catalana 
d’Autisme, Asperger Catalunya i l’Associació Cultural de Firaires de 
Catalunya per concretar les modificacions que permetin i facilitin als nens i 
joves amb TEA gaudir durant almenys un dia o una franja horària —el que 
s’estableixi després dels contactes— de les atraccions que s’instal·len al 
districte durant la Festa Major a partir del 2020.  
 
5. PP: Que el Govern del Districte informi en el transcurs del Consell 
Plenari sobre les accions dutes a terme des de l’inici de mandat respecte 
a la construcció i posada en funcionament de la residència per a gent gran 
al carrer Benavent, i es compromet a crear una comissió o grup de treball, 
amb la presència de veïns, partits polítics, Ajuntament i representants de 
la Generalitat, per a poder desencallar aquest equipament transcendental 
per al districte. 
 
6. PP: Que el Govern del Districte commemori el 41è aniversari de la 
Constitució Espanyola amb un seguit d’accions que incloguin, entre altres, 
la celebració d’un acte oficial de commemoració de l’efemèride, un 
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programa de conferències i/o debats, una exposició commemorativa, 
penjar la bandera espanyola al balcó de l’Ajuntament del districte i el 
record de l’esdeveniment a les xarxes socials. 
 
7. BxCanvi: Que el Govern del Districte de les Corts impulsi un Pla per a la 
rehabilitació dels Jardins de Bacardí, formada pel govern, els grups 
municipals del Districte i les associacions de veïns. 
 
8. BxCanvi: Que el Govern del Districte de les Corts impulsi un Pla per a 
combatre l’incivisme i la brutícia a l’entorn de l’Espai Barça, formada pel 
govern, els grups municipals del Districte i les associacions de veïns i 
proposar mesures i accions concretes que permetin que els voltants de 
l’Espai Barça es mantinguin nets. 
 

 
d) Preguntes 

 
1. JxCat: Quines accions pensa dur a terme el govern de Dte. per pal·liar 
aquesta situació (patiment de robatoris, agressions i presencia de 
prostitució il·legal al voltant de la discoteca Legend a l’Avinguda Doctor 
Marañón, 17) i garantir la seguretat i integritat de les persones assistents i 
quines mesures de seguretat i civisme pensa adoptar el govern de Dte. 
per a aquesta legislatura? 
 
2. Cs: - Quants expedients sancionadors s’han incoat els anys 2016, 
2017, 2018 i 2019 en relació amb incompliments de la normativa 
municipal, amb desglossament de les normes vulnerades? –Dels 
expedients incoats, quantes sancions s’han imposat, amb expressió de la 
normativa vulnerada? 
 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

  
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 
Declaració Institucional pel canvi climàtic i acords ONU agenda 2030 

 
 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA 
DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 25 DE JULIOL DE 2019. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici: 

 
1- Comunicació de les resolucions corresponents als expedients 

administratius tramitats durant els mesos de febrer a juliol del 2019. 
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a) Resolucions corresponents als mesos de febrer a juliol de 2019. 
 
 

Concepte Quantitat 

  

Aixecament suspensió obres 2 

Desprecinte 1 

Devolució ingressos indeguts 20 

Diligències prèvies acumulació patològica 1 

Dret d’accés 1 

Execució sentència 3 

Infracció ordenances 2 

Llicència activitat 5 

Llicència excepcional 37 

Llicència relativa al paisatge urbà 3 

Llicència terrasses 108 

Llicències d’obres 26 

Llicències guals 35 

Llicències ocupació via pública 251 

Modificació no substancial 4 

Nova llicència 12 

Reclamació interessos de demora  1 

Recusació 1 

Reserva d’estacionament 208 

Responsabilitat patrimonial 26 

Restauració de la legalitat urbanística 1 

Retorn d’avals i dipòsits 24 

Suspensió comunicat obres 1 

 
 

 

 
b) Adjudicacions corresponents als mesos de febrer a juliol de 2019 
 

 

RESOLUCIONS CONTRACTACIÓ PROCEDIMENTS OBERTS I DERIVATS D'ACORD MARC 

     

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

     

19000792 febrer 
DIRECCIÓ ARTÍSTICA, PRODUCCIÓ I DINAMITZACIÓ 

CIRCORTS 
36.000,00 € 

 

19000561 febrer 
AROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ PER L'AMPLIACIÓ VESTIDORS 

POLIESPORTIU ARISTIDES MAILLOL 
198.516,76 

€  

18005049 febrer 
BAIXA PER ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE 

SUBMINISTRAMENT I ARRENDAMENT 11 EQUIPS IMPRESSIÓ 
-1.166,44 € 
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19S00024 febrer 
PAGAMENT MES DE GENER 2019 PER SERVEIS SOCIALS 

BASICS 
250.000,00 

€ 
INST. MPAL. 

SERVEIS SOCIALS 

19S00025 febrer 
PAGAMENT MES DE GENER 2019 PER SERVEIS ATENCIÓ 

SOCIAL I NETEJA 
500.000,00 

€ 
INST. MPAL. 

SERVEIS SOCIALS 

16C00024 febrer 
PAGAMENT MES DE GENER PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 

PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT 
LES CORTS 

19000561 març 
ANUL·LACIÓ DESPESA PER L'AMPLIACIÓ VESTIDORS 

POLIESPORTIU ARISTIDES MAILLOL 
-198.516,76 

€  

19001484 març 
APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ PER L'ARRANJAMENT 

VORERES AL DISTRICTE DE LES CORTS 2019 
203.780,12 

€  

19000792 març 
BAIXA PER ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER LA DIRECCIÓ  

ARTÍSTICA, PRODUCCIÓ I DINAMITZACIÓ CIRCORTS 
-604,79 € 

 

19000792 març 
ADJUDICACIÓ LICITACIÓ PER DIRECCIÓ ARTÍSTICA, 

PRODUCCIÓ I DINAMITZACIÓ CIRCORTS 
35.395,21 € 

PUÇA 
ESPECTACLES SL 

13C00007 març ADO PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ CC PERE QUART 2013-2015 9.917,60 € 
CLUB 

LLEURESPORT DE 
BARCELONA 

17000223 març 
APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DINAMITZACIÓ CASALS 

GENT GRAN 2019-2021 
105.911,04 

€ 
FUNDACIÓ PERE 

TARRÉS 

16C00024 març 
PAGAMENT MES DE FEBRER PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 

IME PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT 
LES CORTS 

17001105 abril 
APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 

ATENEU FABRICACIÓ 
120.530,12 

€ 
ASSOCIACIO 

ESCLAT 

19002015 abril 
AROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER LA SEMAFORITZACIÓ 

CRUÏLLA AV PEDRALBES-C/SOR EULALIA ANZIZU 
71.392,06 € 

 

19001603 abril 
APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER EL 

DESENVOLUPAMENT PROGRAMA PROMOCIÓ DONES LES 
CORTS 

14.583,33 € 
 

19S00024 abril 
PAGAMENT MES DE FEBRER 2019 PER SERVEIS SOCIALS 

BASICS 
200.000,00 

€ 
INST. MPAL. 

SERVEIS SOCIALS 

19S00025 abril 
PAGAMENT MES DE FEBRER 2019 PER SERVEIS ATENCIÓ 

SOCIAL I NETEJA 
300.000,00 

€ 
INST. MPAL. 

SERVEIS SOCIALS 

16C00024 abril 
PAGAMENT MES DE MARÇ PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 

PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT 
LES CORTS 

19002317 maig 
APROVACIÓ DE LA DESPESA PER LA GESTIÓ I 
DINAMITZACIÓ CC TOMASA CUEVAS 2019-2021 

62.231,37 € 
 

19001603 maig 
BAIXA PER ADJUDICACIÓ  PER EL DESENVOLUPAMENT 

PROGRAMA PROMOCIÓ DONES LES CORTS 
-179,42 € 

 

19001603 maig 
ADJUDICACIÓ LICITACIÓ PER EL DESENVOLUPAMENT 

PROGRAMA PROMOCIÓ DONES LES CORTS 
14.403,91 € 

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIALS 

19002015 maig 
BAIXA PER ADJUDICACIÓ PER A LA SEMAFORITZACIÓ 

CRUÏLLA AV PEDRALBES-C/SOR EULALIA ANZIZU 
-17.919,41 € 
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19002015 maig 
ADJUDICACIÓ LICITACIÓ PER LA SEMAFORITZACIÓ CRUÏLLA 

AV PEDRALBES-C/SOR EULALIA ANZIZU 
53.472,65 € ETRA BONAL , S.A. 

17005081 maig 
BAIXA PER EL SERVEI IMPRESSIÓ ESCANEIG I CÒPIA 

DISTRICTE LES CORTS 
-9.000,00 € 

SERVICIOS 
MICROINFORMATIC

A SA 

19S00024 maig 
PAGAMENT MES D'ABRIL 2019 PER SERVEIS SOCIALS 

BASICS 
200.000,00 

€ 
INST. MPAL. 

SERVEIS SOCIALS 

19S00025 maig 
PAGAMENT MES D'ABRIL 2019 PER SERVEIS ATENCIÓ 

SOCIAL I NETEJA 
300.000,00 

€ 
INST. MPAL. 

SERVEIS SOCIALS 

16C00009 maig 
PAGAMENT 1º TRIMESTRE 2019 PER LA GESTIÓ CENTRE 

CÍVIC CAN DEU 
33.750,00 € 

CLUB 
LLEURESPORT DE 

BARCELONA 

16C00024 maig 
PAGAMENT MES D'ABRIL PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 

PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT 
LES CORTS 

18C00002 maig 
PAGAMENT 1º TRIMESTRE 2019 PER LA GESTIÓ CENTRE 

CÍVIC JOAN OLIVER "PERE QUART" 
38.164,21 € 

CLUB 
LLEURESPORT DE 

BARCELONA 

16C00002 maig 
PAGAMENT 1º TRIMESTRE 2019 PER LA GESTIÓ CENTRE 

CÍVIC J.M. TRIAS I PEITX 
41.701,00 € 

CLUB 
LLEURESPORT DE 

BARCELONA 

19002818 juny 
APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER LICITACIÓ SUPORT 

TÈCNIC AUDIOVISUAL I SUBTITULACIÓ ACTES 
7.340,14 € 

 

19S00024 juny 
PAGAMENT MES DE JUNY 2019 PER SERVEIS SOCIALS 

BASICS 
200.000,00 

€ 
INST. MPAL. 

SERVEIS SOCIALS 

19S00025 juny 
PAGAMENT MES DE JUNY 2019 PER SERVEIS ATENCIÓ 

SOCIAL I NETEJA 
300.000,00 

€ 
INST. MPAL. 

SERVEIS SOCIALS 

19002317 juliol 
BAIXA PER ADJUDICACIÓ PER LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ 

CC TOMASA CUEVAS 2019-2021 
-8.643,01 € 

 

19002317 juliol 
ADJUDICACIÓ LICITACIÓ PER LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ CC 

TOMASA CUEVAS 2019-2021 
364.745,23 

€ 

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIALS 

19001484 juliol 
BAIXA PER ADJUDICACIÓ PER L'ARRANJAMENT VORERES 

AL DISTRICTE DE LES CORTS 2019 
-63.660,91 € 

 

19001484 juliol 
ADJUDICACIÓ LICITACIÓ PER L'ARRANJAMENT VORERES AL 

DISTRICTE DE LES CORTS 2019 
140.119,21 

€ 

SERV. INTEGRALS 
MANTENIMENT 

RUBATEC 

19003068 juliol 
APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER LICITACIÓ DELS 

SERVEIS DE FOTOGRAFIA I PECES AUDIOVISUALS 
4.159,38 € 

 

19003312 juliol 
APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER LICITACIÓ DEL 
PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE JOVENTUT 2019/2020 

3.333,33 € 
 

19003464 juliol 
APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER LICITACIÓ DE 
L'ARRENDAMENT I MANTENIMENT IMPRESSORES 

DISTRICTE 
7.018,00 € 

 

19003068 juliol 
APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER SERVEIS DE 

FOTOGRAFIA I PECES AUDIOVISUALS 
3.726,80 € 

 

18003192 juliol 
APROVACIÓ D'AMPLIACIÓ DESPESA DEL CONTRACTE PER 

LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ CASAL DE JOVES 2018 
75.322,34 € 

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIALS 
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16C00035 juliol 
PAGAMENT 1º TRIMESTRE 2019 PER LA GESTIÓ CENTRE 

CÍVIC TOMASA CUEVAS 2017-2018 
36.427,44 € 

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIALS 

16C00035 juliol 
PAGAMENT 2º TRIMESTRE 2019 PER LA GESTIÓ CENTRE 

CÍVIC TOMASA CUEVAS 2017-2018 
36.427,44 € 

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 

SERVEIS SOCIALS 

16C00002 juliol 
PAGAMENT 2º TRIMESTRE 2019 PER LA GESTIÓ CENTRE 

CÍVIC J.M. TRIAS I PEITX 
41.701,00 € 

CLUB 
LLEURESPORT DE 

BARCELONA 

18C00002 juliol 
PAGAMENT 2º TRIMESTRE 2019 PER LA GESTIÓ CENTRE 

CÍVIC JOAN OLIVER "PERE QUART" 
38.164,21 € 

CLUB 
LLEURESPORT DE 

BARCELONA 

16C00009 juliol 
PAGAMENT 2º TRIMESTRE 2019 PER LA GESTIÓ CENTRE 

CÍVIC CAN DEU 
33.750,00 € 

CLUB 
LLEURESPORT DE 

BARCELONA 

16C00024 juliol 
PAGAMENT MES DE MAIG PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 

PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT 
LES CORTS 

16C00024 juliol 
PAGAMENT MES DE JUNY PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 

PAVELLÓ ILLA 2016-2019 
3.138,33 € 

CLUB JOVENTUT 
LES CORTS 

ALTRES RESOLUCIONS 

     

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

     

19S06035 abril 
ADJUDICACIÓ PER L'ORGANITZACIÓ DEL CONCURS 

INTERNACIONAL DE MÚSICA 
16.000,00 € VOXMUSIC 

19S06035 maig 
PAGAMENT PER L'ORGANITZACIÓ DEL CONCURS 

INTERNACIONAL DE MÚSICA 
16.000,00 € VOXMUSIC 

19S06900 maig 
APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA PER 

CONCURS CARTELL FESTA MAJOR 2019 
1.000,00 € 

 

19S11578 juliol 
APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 

CONVENI ESTUDIANT FP DUAL ESCOLA DE TREBALL 
1.166,60 € 

ESTHER SÁNCHEZ 
GARCÍA 

 

MENOR A-GENÈRICA 

     

  CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

     

19000862 febrer 
SERVEI DISSENY I MAQUETACIÓ MATERIAL 

COMUNICACIÓ 
15.000,00 € 

 

19001330 febrer 
SERVEIS DESENVOLUPAMENT JORNADES REPÚBLICA I 

FEMINISMES 
7.860,00 € 

 

19001115 febrer ADQUISICIÓ MOBILIARI NO HOMOLOGAT I MAT. TÈCNIC 15.000,00 € 
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19001366 febrer GESTIÓ I DINAMITZACIÓ PROGRAMA CULTURAL 11.850,00 € 
 

19001693 març REALITZACIÓ DE FOTOGRAFIES I VIDEOS COMUNICACIÓ 6.000,00 € 
 

19002094 abril 
GESTIÓ ACTIVITATS INCLUSIÓ PERSONES 

DISCAPACITAT 
35.000,00 € 

 

19002095 abril GESTIÓ SERVEIS DE COMUNICACIÓ ACCESSIBLE 5.200,00 € 
 

19002546 maig 
COMPRA MATERIAL PER A ACTIVITATS EDUCATIVES 

2019 
5.050,00 € 

 

19002699 maig 
SUPORT GESTIÓ PROGRAMA FESTES I ACTES 

POPULARS 
10.000,00 € 

 

19002399 maig SERVEIS PER A ACTIVITATS EDUCATIVES 2019 3.616,00 € 
 

19002931 juny SUPORT TÈCNIC ACTES DEL DISTRICTE 2.000,00 € 
 

19002890 juny 
SERVEI COPISTERIA PER DOCUMENTS DE GRAN 

FORMAT 
2.500,00 € 

 

19002094 juliol 
REAJUST IMPORT DESPESA PER GESTIÓ ACTIVITATS 

INCLUSIÓ PERSONES DISCAPACITAT 
-5.061,00 € 

 

19003645 juliol SERVEIS DE SUPORT ACTIVITATS JOVENTUT 2019 9.326,68 € 
 

19003726 juliol 
ADQUISICIÓ MOBILIARI NO HOMOL I MATERIAL TÈCNIC 

3R QUADRIMESTRE 
2.638,66 € 

 

19003728 juliol 
SUPORT ORGANITZACIÓ PREVENCIÓ VIOLÈNCIA 

MASCLISTA 
5.187,08 € 

 

19003724 juliol ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC 8.000,00 € 
 

19003327 juliol ADQUISICIÓ MATERIAL FUNGIBLE DIVERS 1.500,00 € 
 

19003559 juliol GESTIÓ ACTIVITATS GENT GRAN 2019 10.600,00 € 
 

MENORS (AD-ADO) 

     

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

     

19001345 febrer 
AMPLIACIÓ 5 PRESES DE VEU I DADES A LA CASERNA 

GUARDIA URBANA 
2.364,32 € 

IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS, S.L. 
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19001116 febrer MANTENIMENT JARDINERIA EQUIPAMENTS DISTRICTE 1.393,30 € TECSAL, S.A. 

19000985 febrer 
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS SAI 2N 

TRIMESTRE 2019 
548,74 € 

SOCOMEC IBERICA 
SA 

19001144 febrer 
DINAMITZACIÓ ESPAI ESPORTIU URBÀ DE LA 

BEDERRIDA 
15.000,01 € 

ASSOCIACIO 
ESPORTIVA LES 

CORTS 

19001085 febrer 
INSTAL·LACIÓ SISTEMA SEGURETAT A L'ANTIC ARXIU 

DISTRICTE 
3.444,33 € INV PROTECCION SL 

19001348 febrer INSTAL·LACIÓ FONT JARDINS TORRENT DE LES ROSES 13.005,53 € 
F.C.C.MEDIO 

AMBIENTE, S.A. 

19001331 febrer 
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ JORNADES REPÚBLICA I 

FEMINISMES 
5.142,50 € NUÑEZ GALVAN 

19001336 febrer 
DISSENY I PRODUCCIÓ DE L’EXPOSICIÓ REPÚBLICA I 

FEMINISMES 
7.616,08 € CAMPS CODINA 

19000925 febrer SERVEI PREVENCIÓ ACCIDENTS A LA VIA PÚBLICA 2019 3.999,99 € 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

19001122 febrer 
REPARACIÓ I MILLORA HUMIDIFICADORS A LA SEU DEL 

DISTRICTE 
47.719,98 € 

GOBLAS INTEGRAL, 
SL 

19001436 març 
AMPLIACIÓ CASERNA GUÀRDIA URBANA AL DISTRICTE 

DE LES CORTS 
29.287,17 € 

SERVEIS INTEGRALS 
VICDAMA, SLU 

19001893 març 
SERVEIS MANTENIMENT APLICATIU DEL PLA 

EQUIPAMENTS 
2.662,00 € 

DESIDEDATUM DATA 
COMPANY SL 

19000870 març SERVEIS DE CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ DE TEXTOS 2019 8.000,00 € 
LINGUASERVE 

INTERNACIONALIZ. 
SERV. 

19001396 març ORGANITZACIÓ DIADA DE SANT JORDI DIAGONAL 2019 12.499,99 € 
VESK, PROJECTES I 

SERVEIS SL 

19001678 març SUPORT A L’ORGANITZACIÓ DE “SANT JORDI MEDIEVAL” 6.405,98 € IDEAFIX TEAM SL 

19001695 març 
MANTENIMENT 9 SENYALS LLUMINOSOS ESCOLARS DEL 

DISTRICTE 
6.982,91 € PROSEÑAL, S.L. 

19001423 març DISSENY I ORGANITZACIÓ DE L'ESCENARI LITERARI 18.113,70 € 
ASSOCIACIÓ AGOST 

PRODUCCIONS 

19002175 abril 
COORDINACIÓ, PRODUCCIÓ I ASSISTÈNCIA ACTES 

FESTA MAJOR 2019 
11.374,00 € 

VENTILADOR 
CULTURAL SL 

19002240 abril CAMPANYA “JO CONTROLO” 6.831,00 € 
A.B.D. ASOC. 
BIENESTAR Y 
DESARROLLO 

19002172 abril 
REDACCIÓ PROJECTE SEMÀFOR CARRER NUMÀNCIA - 

PLAÇA LES CORTS 
3.569,50 € 

EACOM ENGINYERS I 
ARQUITECTES,CONS

U 

19002535 maig 
REVISIO LIMITADA COMPLEX ESPORTTIU ARISTIDES 

MAILLOL 
1.297,12 € 

UNIAUDIT OLIVER 
CAMPS, SL 
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19003193 juny 
REDACCIÓ PROJECTE RESTAURACIÓ EDIFICI CENTRE 

CÍVIC CAN DÉU 
15.118,95 € MIRALLES MILLON 

19002908 juny 
SERVEIS D’ESPORT PER A PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 
5.061,00 € JOCVIU ASSOCIACIO 

19003173 juny DIRECCIÓ OBRA I COORDINACIÓ S/S A 5 OBRES EDIFICIS 9.565,79 € BETO & ROSCAN SL 

19003158 juny 
RENOVACIÓ BATERIES/FUSIBLES A 5 SENYALS 

LLUMINOSOS 
1.361,25 € PROSEÑAL, S.L. 

19002989 juny 
DINAMITZACIÓ TALLER JUGATECAMBIENTAL PARC CAN 

RIGAL 
215,00 € 

FUNDACIÓ CATALANA 
ESPLAI 

19003165 juny 
REDACCIÓ INFORME INSPECCIÓ FAÇANA SEU 

DISTRICTE LES CORTS 
3.327,50 € COTCA SA 

19003042 juny 
LLOGUER I MANTENIMENT PLÒTTER DISTRICTE LES 

CORTS 
1.313,80 € 

SERVICIOS 
MICROINFORMATICA 

SA 

19003065 juny 
OBRES MILLORA CLIMÀTICA DE CRISTALLERIES 

PLANELL 
26.165,57 € 

MANUFACTURAS 
CORTINSA SL 

19003064 juliol 
DIRECCIÓ OBRA I COORDINACIÓ S/S A 2 OBRES DE LA 

VIA PÚBLICA 
10.571,29 € ROSSELLO MAÑA 

19003272 juliol MANTENIMENT FONTS CANALETAS 612,56 € CANALETAS,S.A. 

19003283 juliol DIADA CASTELLERA DE LES CORTS 4.800,00 € 
COLLA CASTELLERS 

DE BARCELONA 

19003433 juliol PRODUCCIÓ DEL PROGRAMA DE RUTES TURÍSTIQUES 14.399,00 € SAPIENS SCCL 

19003488 juliol 
REVISIONS LIMITADES CONCESSIONS I EQUIPAMENTS 

ESPORTIUS 2019 
9.909,90 € 

UNIAUDIT OLIVER 
CAMPS, SL 

19003311 juliol 
PROJECTE PER LA MILLORA DE L'OAC AL DISTRICTE DE 

LES CORTS 
9.619,50 € CAMPS PALOU 

19003656 juliol SERVEI PREVENCIÓ ACCIDENTS A LA VIA PÚBLICA 2019 9.000,00 € 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

19003631 juliol SANITARIS PORTÀTILS ACTIVITATS ESPAI PÚBLIC 2019 7.259,98 € 
TOI TOI SANITARIOS 

MOVILES SA 

19003510 juliol 
DISSENY DEL PROGRAMA D’ACTES DE FESTA MAJOR 

2019 
14.520,00 € ATIPIC 2007 SL 

19003448 juliol 
INFORME QUALITAT SUBSÒL PARCEL·LA COLÒNIA 

CASTELLS 
15.192,76 € TAUW IBÉRICA, S.A.U. 
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GARANTIES RETODES 
GARANTIES RETORNADES 

      
CONTRACTE 

OBJECTE DEL CONTRACTE ADJUDICATARI 
IMPORT 

GARANTIA 
DATA 

RETORN 

     

08000107 

DIR. FACULTATIVA ARRANJAMENT COBERTA DE 
L'APARCAMENT CARRERS DEL CAPITÀ ARENAS, 
MANILA, DOCTOR FERRAN I PASSEIG MANUEL 

GIRONA 

GECSA, INGENIERIA Y 
OBRAS, S.A. 

912,00 € 15/4/2019 

07003722 
ARRANJAMENT COBERTA DE L'APARCAMENT 

CARRERS DEL CAPITÀ ARENAS, MANILA, DOCTOR 
FERRAN I PASSEIG MANUEL GIRONA 

CONSTRUCCIONES 
CALER, S.A. 

56.375,94 € 15/4/2019 

13C00007 GESTIÓ CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER PERE QUART 
CLUB LLEURESPORT 

DE BARCELONA 
13.644,18 € 15/4/2019 

17003266 
ARRANJAMENT DIFERENTS TRAMS VORERES 

DISTRICTE DE LES CORTS 

COBRA 
INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. 

4.843,88 € 15/4/2019 

 
 

c) Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos de febrer a juliol de 2019. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. RESTAR PER ASSABENTAT del Decret d’alcaldia de data 10/05/2019 
d’aprovació del canvi de denominació dels Jardins de les Infantes per Jardins 
de Magalí, al Districte de les Corts. 

 
b) Mesura de govern 

 
c) Informes 

 
d) Informe del regidor del Districte 

 
El regidor del Districte, Sr. Francesc Xavier Marcé, posa de manifest que en aquests 

dos mesos i escaig de mandat s’han pogut percebre alguns dels reptes que té el Districte i, 
per tant, elements als quals cal parar una atenció especial, i manifesta el desig que tothom 
treballi, cadascú en funció de les seves responsabilitats, amb l’objectiu comú de millorar el 
districte. 

 
Dit això, exposa alguns dels reptes als quals caldrà fer front durant el mandat de 

manera prioritària, entre els quals n’hi ha alguns que potser són una mica nous: 
 

- Colònia Castells. És un espai que cal resoldre en termes d’habitatge públic, 
concretament de reallotjament. Actualment hi ha un debat intens perquè s’inclogui de 
manera parcial i total, atès que podria tenir fases però es voldria que fos executiu dins del 
pla d’inversions que s’espera que es pugui aprovar molt a curt termini. 

Mes Quantitat 

Febrer 7 

Març 20 

Abril 24 

Maig 15 

Juny 12 

Juliol 17 
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- Perímetre del Danubi. És un espai que ha de tenir un parc central, reallotjament 

d’alguns habitatges i equipaments i espais que el barri necessita. 
 

- Espais de residències. Alguns dels reptes en aquest àmbit no són de responsabilitat 
municipal directa, sinó de la Generalitat, però cal insistir-hi perquè se solucionin. La 
residència Benavent n’és un exemple. 
  

- Anglesola. Hi ha un canvi d’escola i la construcció d’una escola nova, que hauria de 
canviar-se o permetre un canvi. 
 

- Perímetre que envolta el parc de Can Rigal, un espai que podria aportar moltes 
coses positives al districte que està afectat per una part de l’Ajuntament d’Hospitalet, una 
petita part de l’Ajuntament d’Esplugues i una part important de la universitat. La gran 
quantitat de metres quadrats disponibles permetrien elaborar un projecte esportiu, social, 
promotor, de recerca i, fins i tot, d’incentivació econòmica molt rellevant. 
 

- Gestió de l’Espai Barça, una gestió que, encara que parteixi d’un projecte aprovat 
amb el seu planejament urbanístic, haurà de ser objecte de seguiment, d’atenció i, sobretot, 
de socialització. Aquest debat durarà quatre o cinc anys, però començarà de manera 
immediata. 
 

Comenta que els reptes que ha exposat són només alguns dels reptes urbanístics 
que hi ha, però els ha volgut esmentar perquè quedi clar que s’han posat a l’agenda com a 
prioritats. 

 
Dit això, menciona reptes d’altres àmbits: 

 
- Seguretat. Els indicadors de l’enquesta de juliol sobre la percepció ciutadana de la 

seguretat, si bé no arriben als nivells de districtes com Nou Barris o Sant Martí, són 
preocupants. Es treballarà per assolir acords amb Guàrdia Urbana i demanar-li que també 
arribi a Mossos d’Esquadra per donar una resposta satisfactòria a aquesta qüestió. 
 

- Problema sociosanitari relacionat en bona part amb l’envelliment de la població. Cal 
disposar d’un parc de residències per a gent gran satisfactori, suficient i amb una lògica 
bàsicament pública. 
 

- Mobilitat (debat sobre la línia H10, resolució de l’estació de metro que ha d’afectar 
la línia 5, ja sigui la sortida o l’espai de ventilació, i una estació de metro a la línia 9). 
 

- Problemes relacionals que suposen al barri la confecció o l’optimització de l’Espai 
d’Inclusió, una meravellosa experiència que s’ha construït conjuntament. 
 

Comenta que cal atendre totes aquestes qüestions que els regidors i els consellers 
demanen que no s’oblidin, calendaritzar-les i resoldre-les, mitjançant els programes del 
Districte i els de l’Ajuntament que marquen les prioritats globals de la ciutat, i, per acabar 
aquesta primera intervenció, esmenta alguns elements en els quals el Govern voldria posar 
èmfasi durant aquest mandat perquè pressuposen una virtut extraordinària que és la de 
mirar d’esdevenir un referent de ciutat: 
 

- Millora de la Festa Major, de la seva governança, perquè esdevingui un espai de 
participació molt més ampli del que és ara. 

 
- Impuls d’una taula de complicitats i responsabilitats socioculturals compartides amb 

les principals empreses del districte per tal que des de la lògica de la responsabilitat social 
compartida participin dels conflictes, les solucions i els objectius de les Corts. 
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- Obertura de la universitat al barri i a la ciutat. Se li ha proposat que analitzi quin és 
el potencial que té el campus de la UB els diumenges al matí com a espai social on es pugui 
fer intercanvi de coneixement, on pugui haver-hi transferència entre les universitats, les 
facultats i la ciutadania. 

 
- Una Taula de Cultura de les Corts més proactiva i ambiciosa, que posi en valor de 

ciutat alguns dels potencials que té el districte en termes de circ, dansa, etc. 
 
- Un projecte d’inclusió que, més enllà de donar solucions i serveis al districte —cosa 

que fa molt bé—, esdevingués un exemple tant per a la ciutat com per al país. 
 
 El conseller Javier Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, dona les 
gràcies al regidor per l’informe i enumera els problemes més greus del districte a parer del 
seu grup: 
 

- Mobilitat. Cal millorar tant pel que fa a transport públic com pel que fa a transport 
viari en general, així com facilitar la interconnexió dels tres barris del districte amb la resta de 
la ciutat. 

 
- Manca d’equipaments de proximitat, com ara d’una llar d’infants municipal o de 

centres d’urgències d’atenció primària, així com necessitat d’ampliar els horaris d’aquests. 
 

- Urbanisme (Colònia Castells, Danubi, residència Benavent i Anglesola). 
 
- Augment de la inseguretat, que, si bé és cert que afecta més altres districtes, també 

afecta les Corts, sobretot les zones properes a l’oci nocturn i sovint, a més, menors d’edat. 
 

Per acabar, manifesta el desig del seu grup que els projectes esmentats pel regidor 
es transformin en feina ben feta. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, saluda tothom i 
desitja molt bona Festa Major a tots els cortsencs i totes les cortsenques. 

 
Tot seguit, condemna, en nom del seu grup, els insults que va rebre la Sra. Inés 

Arrimadas diumenge durant la jornada castellera de Festa Major, provinents de persones 
que, pel que sembla, no van escoltar, o van ignorar, les paraules de la magnífica pregonera, 
Mercè de la Torre, a qui felicita pel pregó, que va demanar literalment «civisme, alegria i 
respecte». Lamenta que alguns prefereixin insult, odi i intolerància. 
 

Condemna també un altre acte d’intolerància que ha tingut lloc aquesta setmana al 
districte quan un grup d’ultranacionalistes va coaccionar i esbroncar els professionals del 
CAP Les Corts, i qualifica de malaltissa l’obsessió que té el nacionalisme d’apropiar-se de 
tots els àmbits de la vida. 
 

Subratlla que aquests dos incidents demostren que, lamentablement, al districte 
encara hi ha qui no respecta la tolerància i la convivència, i recorda que, com va anunciar a 
la sessió constitutiva del Plenari, recuperar la convivència i garantir la seguretat és una de 
les tres prioritats que marcaran l’activitat del PP durant aquest mandant. 

 
A continuació, felicita el regidor per haver retirat el llaç groc de la façana de 

l’Ajuntament, gest amb el qual s’ha escoltat la petició de veïns i partits que demanaven que 
l’Ajuntament tornés a ser de tots els cortsencs, i anuncia que, per continuar treballant en 
aquest camí, el PP farà avui un prec al Govern perquè el Districte de les Corts celebri 
l’aniversari de la Constitució, instrument que ha estat cabdal per garantir i ampliar els espais 
de llibertat i prosperitat durant les darreres quatre dècades. 
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D’altra banda, agraeix la celeritat amb què el regidor va convocar el Consell de 
Seguretat i assegura que el seu grup col·laborarà amb el Govern per posar fi a la inseguretat 
del districte. Demana, però, que es tingui consciència de l’abast del problema i que es donin 
a la Guàrdia Urbana els recursos i el suport moral que no va tenir en el mandat anterior. 

 
Indica que les altres dues prioritats per al PP seran la creació de riquesa i 

oportunitats per a tothom i la millora del benestar dels veïns, especialment dels que més ho 
necessiten. 
 

Pel que fa al foment de l’activitat econòmica, assenyala que una de les proposicions 
que presenta avui el seu grup vol donar suport a un dels principals sectors econòmics del 
districte, el comercial, amb un impuls del Pla de comerç del districte després de molts anys 
sense disposar d’aquesta eina. 
 

Tot seguit, observa que el regidor no ha fet cap referència a l’elaboració dels 
pressupostos de l’any vinent, i manifesta preocupació davant la possibilitat que el Govern 
aposti per arribar a un pacte amb ERC per a la seva aprovació, ja que això suposaria tornar 
a posar la ciutat i el districte al servei del procés separatista. 
 

Respecte a la millora del benestar dels veïns, indica que les demandes del seu grup 
se centraran en els problemes de mobilitat i en la manca d’equipaments, sobre la qual avui 
presenta un prec, en concret sobre una de les grans necessitats veïnals que ha estat 
reclamada durant els darrers anys, la construcció i posada en marxa de la residència per a 
gent gran del carrer Benavent. Especifica que demanarà al Govern que creï un grup de 
treball on hi hagi la Generalitat, administració responsable de la construcció de la residència, 
i, sobre el projecte de la residència Sant Josep Oriol, diu que el seu grup continua confiant 
que el Govern municipal, l’Arquebisbat i els veïns arribin a un acord que satisfaci tothom i 
que, a parer seu, hauria de garantir que una part de les places seran concertades i 
reservades per a gent del barri. 
 

Sobre l’Espai Barça, el seu grup insistirà en tres punts: que el Govern vigili el procés 
de soterrament del Miniestadi per tal que es compleixin els requisits mediambientals i es 
minimitzi la contaminació acústica i l’afectació sobre el trànsit (hi ha una preocupació veïnal 
en aquest sentit); que es consensuï també amb els veïns el pla d’urbanització que donarà 
forma als entorns (hi ha una preocupació veïnal, compartida pel seu grup, per la reducció de 
vials a l’avinguda Joan XXIII), i que es garanteixi la mobilitat dels veïns durant els dies de 
partit, un problema que en molts anys no s’ha estat capaç de solucionar. 
 

En darrer lloc, demana que es faciliti més informació sobre l’actual escola Ausiàs 
March, ja que al mandat anterior el Consorci d’Educació (Generalitat i Ajuntament) va decidir 
d’un dia per l’altre fer el canvi de l’institut que havia d’anar a Anglesola per una escola i 
traslladar l’escola Ausiàs March al carrer Anglesola, i pregunta què es pensa fer per garantir 
que la Generalitat construeix l’estació de la línia 9 del metro, així com què es vol fer amb la 
línia D30 d’autobús i si es continuarà el procés del carril bici. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, expressa el suport del 
seu grup al CAP Les Corts, que van visitar, i subratlla que l’única resposta possible davant 
dels radicals que es dediquen a amenaçar i violentar els treballadors i facultatius és la 
condemna. 

 
Posa de manifest que al Parlament s’ha presentat una bateria de preguntes perquè la 

Conselleria en doni explicacions, i expressa el desig que el Govern del Districte, que és un 
govern continuista atès que la coalició BC-PSC no és nova, ara sí que es posi del costat de 
qui condemna les accions violentes i no de qui les duu a terme i protagonitza situacions 
intolerables que estan tenint lloc a tot Catalunya. 
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A continuació, dona les gràcies a les entitats que participen i col·laboren en la Festa 
Major del districte i en fan un espai d’unió i inclusió, una festa de tots i per a tots, i demana 
reflexió sobre les entitats o associacions que utilitzen els espais de la Festa Major per 
assenyalar i excloure, que les polititzen i les converteixen en un espai en què s’aplaudeix a 
detinguts en presó provisional per presumptes actes de terrorisme. Subratlla que aquestes 
actituds vulneren drets fonamentals i no promouen en absolut la convivència que ha de regir 
tota societat cívica i democràtica i unes festes en què tothom, vingui d’on vingui, se senti 
còmode i pugui gaudir sense cap por. En aquest sentit, agraeix que el company Cañigueral 
hagi condemnat els fets que va patir la companya Inés Arrimadas a la jornada castellera de 
diumenge. 

 
Diu al regidor que no ha donat cap informació nova sobre qüestions ben conegudes 

al districte, com ara la Colònia Castells, el Pla Danubi, sobre el qual va haver-hi una 
sentència, o l’escola Anglesola (ni les associacions de mares i pares saben exactament com 
es desenvoluparà el projecte), i afirma que no s’ha millorat quant a transparència respecte 
del mandat passat. D’altra banda, critica la data triada per a aquesta sessió (enmig de la 
Festa Major, cosa que no facilita la participació de la ciutadania) i el fet que encara no s’hagi 
celebrat cap sessió de l’Audiència Pública, i subratlla que les comissions, a part de crear-les, 
cal convocar-les. 

 
Per acabar, posa de manifest que algunes de les dades facilitades a la Junta de 

Seguretat no eren del tot reals, ja que, per exemple, es va parlar d’un cas de robatoris a 
catorze farmàcies que comptaven com un de sol. Demana que quan es presentin informes 
de Mossos o de Guàrdia Urbana, no es faci penjar d’una seqüència de fets unes diligències 
ampliatives que fan que les estadístiques baixin (després s’afirma que la inseguretat és una 
percepció instigada per alguns i moguda pels mitjans de comunicació). 
 

El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, saluda tothom i 
recorda que hi ha una persona, el regidor Joaquim Forn, regidor adscrit a les Corts, que avui 
hauria de ser aquí però és a la presó. Envia un record per a ell, per a la seva família i per als 
16 presos polítics que actualment són hostatges de l’Estat espanyol. 
 

(Aplaudiments) 
 

Recorda també els joves d’Altsasu, que també són presos polítics, i subratlla que el 
que és intolerant, incívic i violent és tenir dos anys a la presó gent innocent només per posar 
unes urnes, i el que és violent i incívic i atempta contra la convivència és obligar una 
persona que és disminuïda psíquica a canviar d’idioma. 
 

Dit això, observa que encara no han passat els cent primers dies de la legislatura —
el seu grup respecta el mínim de cent dies de gràcia que ha de tenir qualsevol gestor 
polític—, però planteja algunes qüestions: 
 

En primer lloc, lamenta que abans de la sessió no s’hagi facilitat un resum o un 
esquema de l’informe que s’ha presentat, cosa que demostra manca de transparència. 
 

En segon lloc, lamenta la retirada del llaç groc de l’edifici del Districte, que es va fer 
per voluntat pròpia, abans que hi hagués el requeriment de l’ordre executiva de la Junta 
Electoral Central, i s’ofereix per parlar-ne. Explica que, a parer del seu grup, el llaç groc és 
un símbol de la defensa de drets civils i polítics, que qualsevol pot veure atacats, i un record 
a les víctimes d’un estat autoritari, de manera que tots els veïns i totes les veïnes de les 
Corts mereixen que estigui a l’edifici. 
 

En tercer lloc, indica que a la sessió que es va fer el dia 1 sobre l’Espai Barça, es va 
posar de manifest que encara hi ha reclamacions de veïns relacionades amb la mobilitat, les 
molèsties de les obres, l’arbrat i les voreres, que han de ser ateses. El seu grup considera 
que en els propers anys hi pot haver marge perquè totes les parts estiguin satisfetes, si bé 
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mai no s’aconsegueix la satisfacció total de tothom, i ajudarà tant l’Ajuntament com els veïns 
en aquest sentit. 
 

En quart lloc, en relació amb la residència del Bisbat del carrer Remei, demana al 
Govern que no faci de portaveu d’una de les parts i no estigui més al costat d’una de les 
parts que de l’altra, sinó que sigui neutral i faci d’àrbitre, sense prejudicis ni motxilles 
burocràtiques, i anuncia que el seu grup pressionarà perquè es trobi una solució per a 
ambdues parts, en la línia del que va plantejar el mandat passat sobre permutes. Subratlla 
que el més important en aquest projecte és que s’escolti els veïns i hi hagi un diàleg real 
(recorda que aquest va ser un dels eixos principals del discurs del Sr. Hornero el 25 de juliol 
a la sessió constitutiva del Consell). 
 

En cinquè lloc, assenyala que, d’acord amb les dades dels Mossos d’Esquadra, els 
robatoris amb violència el primer semestre d’enguany van augmentar un 44% respecte del 
2018 a les Corts, un dels districtes de Barcelona on van augmentar més, i comenta que tant 
a la sessió de la Comissió de Seguretat del 25 de juliol com avui ha vist cert cofoisme i certa 
minimització. En aquest sentit, remarca que el fet que hi hagi altres parts de la ciutat on els 
problemes de seguretat siguin molt greus no significa que aquí no n’hi hagi, i comenta que 
les Corts, per població, segurament té els mateixos problemes de seguretat que una ciutat 
mitjana. 
 

En sisè lloc, demana que els tres espais de la Colònia Castells que fa vuit anys que 
són buits tinguin alguna utilitat per al barri, tal com demanen els veïns —ell ho és—, i, per 
tant, s’omplin per a la socialització dels veïns, per al seu oci o perquè hi facin esport. 
Comenta que recentment s’ha presentat una instància en aquest sentit. 
 

En setè lloc, diu al regidor que, si bé ha esmentat bastants reptes, els ha esmentat 
d’una manera aïllada i sense relacionar-los amb un model de districte, ni per se ni dins la 
ciutat o l’àrea metropolitana. Entén que cal definir aquest model, tenir un objectiu i arribar-hi 
amb una estratègia. 

 
En vuitè i darrer lloc, observa que no s’ha fet cap esment a la situació de greu 

retrocés en l’exercici de drets civils i polítics, confirmada pel Consell d’Europa, que enviarà a 
Madrid, a Barcelona i a Turquia una missió per investigar la situació dels presos polítics. 
Considera que els presos polítics i el regidor adscrit mereixen algun comentari al respecte. 
 

El conseller Mario Francisco Campelo, portaveu del Grup Municipal d’ERC, saluda 
tothom, desitja bona Festa Major i envia el suport i l’escalf del seu grup al Sr. Ahdar i a la 
seva família, que el cap de setmana van patir un brutal atac al seu comerç que els va 
provocar ferides i destrosses al local. 
 

D’altra banda, envia un record als presos polítics, especialment a Quim Forn, regidor 
adscrit dels companys de JxCat, i recorda la reacció institucional a la sentència, que es farà 
pública els propers dies, que va acordar fa unes setmanes la Comissió de Presidència de 
l’Ajuntament de Barcelona a proposta del seu grup i que havia de contenir, almenys, els cinc 
punts següents: el reconeixement que les persones enjudiciades ho són per motius polítics; 
l’exigència de l’alliberament immediat dels presos polítics i les preses polítiques i el lliure 
retorn dels exiliats i les exiliades; el compromís amb el dret a l’autodeterminació i, per tant, la 
defensa de la celebració d’un referèndum com a eina perquè el poble de Catalunya decideixi 
lliurement el seu futur; la denúncia de la regressió de drets i llibertats que des de fa anys es 
pateix a Catalunya, i expressar el compromís de l’Ajuntament i treballar amb la resta 
d’institucions i societat civil del país per trobar solucions per aconseguir la llibertat dels 
presos polítics i fer una crida a la mobilització ciutadana a favor dels drets i les llibertats. 

 
Entén que el Districte actuarà en el mateix sentit de les decisions aprovades a 

l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, es posicionarà en aquest mateix sentit un cop surti la 
sentència. 
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Dit això, celebra les bones intencions del regidor de treballar pel districte, però 

observa que, de moment, les bones intencions no s’han traduït en fets, i ha parlat de reptes 
però no de cap solució, de quines línies se seguiran per afrontar aquests reptes, de quin és 
el model de districte. En aquest sentit, recorda que en la sessió de constitució del Plenari, 
celebrada al juliol, el seu grup va demanar efusivament al Govern que comencés a treballar 
pel barri, a gestionar-lo, però, pel que sembla, continua en els cent dies d’aclimatació i ha 
deixat de banda la gestió del conflicte. El seu grup li recrimina aquesta actitud i li torna a 
reclamar que comenci a treballar, que gestioni, que lideri i que passi de les bones intencions 
i els reptes a les respostes i les solucions, entre altres, a problemes enquistats com Danubi, 
residència Bisbat, Colònia Castells o H10. 
 

A continuació, pregunta per què no s’ha fet la sessió de l’Audiència Pública abans de 
la del Plenari del Districte, com s’ha fet habitualment i com es fa a la resta de districtes. El 
seu grup opina que potser el motiu és que el Govern no ha volgut perquè encara es troba en 
el procés d’aclimatació. D’altra banda, recorda que a la sessió de constitució del Plenari el 
seu grup va demanar que els veïns participessin de totes les decisions que es prenguessin 
al Districte —cal treballar-hi conjuntament pel districte i oferir solucions conjuntes—, però de 
moment no hi ha hagut cap millora en aquest sentit: les portes del Districte estan tancades i 
no hi ha diàleg amb els veïns. 
 

Subratlla que calen propostes i fets i passar de les bones intencions a la iniciativa i al 
govern d’impuls, i assenyala que el Grup d’ERC avui presenta una proposició sobre l’H10, 
tema àmpliament demanat per tots els veïns de les Corts, de manera que aquest grup ja 
està donant respostes, i en continuarà donant al llarg de la legislatura. 
 

Tot seguit, posa en relleu que el seu grup ha presentat una declaració institucional 
sobre el xoc climàtic, ja que entén que el Districte s’ha de pronunciar sobre els objectius de 
desenvolupament sostenible de l’ONU, però no ha estat signada pel Govern, suposadament 
perquè tenen mesures concretes. Observa, però, que aquestes mesures no s’han 
especificat. Per això, el seu grup pensa que el Govern tenia preparada una declaració 
institucional per presentar al desembre i el Grup d’ERC se li ha avançat. D’altra banda, posa 
de manifest que BxCanvi tampoc no ha signat la declaració perquè, segons diu, l’Ajuntament 
té mesures concretes sobre aquests temes, cosa que evidencia que potser els vots de Valls 
no van ser del tot gratis. 
 

Clou la intervenció parlant de la Festa Major de les Corts: felicita totes les entitats 
que any rere any s’esforcen per fer que aquesta sigui una de les millors de Barcelona; 
coincideix que convindria evitar que la sessió del Plenari coincidís amb la Festa Major, així 
com que se’n faci un ús indegut com a espai electoral, com va passar diumenge durant el 
pregó i la diada castellera, en què els successos van fer que el treball de totes les colles 
castelleres i persones involucrades en la Festa Major quedés en un segon pla i, per tant, 
entelat, i, pel que fa a les subvencions, indica que les entitats les han rebut fa una setmana i 
escaig, i hi ha actes que s’han hagut de suspendre perquè les entitats no tenien diners per 
fer-hi front. Demana al regidor, un home de cultura, que prengui mesures per tal que les 
subvencions arribin en el moment adequat. 

 
El regidor del Districte agraeix totes les aportacions, tant les que comparteix com les 

que no, i assegura que la coincidència de la sessió amb la Festa Major no ha estat 
intencionada, sinó que, simplement, és una qüestió de calendari. A més, opina que aquesta 
coincidència fins i tot pot ser positiva, ja que una sessió del Plenari també és un acte de barri 
i la participació en aquest districte és elevada. D’altra banda, assegura que tampoc no hi ha 
cap voluntat estranya darrere de la data de l’Audiència Pública, que està convocada per 
dilluns, sinó que es deu a un problema de configuració de calendaris. Nega que l’elecció de 
les dates tingui a veure amb problemes de manca de transparència. 
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Expressa el seu acord amb l’afirmació que els informes han d’arribar abans i afirma 
que arribaran abans, però explica que en aquest primer simplement volia plantejar un seguit 
de punts de referència inicials, per analitzar els requeriments del districte i mirar d’ordenar-
los en funció de les prioritats municipals i els quadres de comandament de l’Ajuntament, és 
a dir, la configuració d’un pla d’actuació municipal i un pla d’inversions municipals, 
requeriments indispensables per poder tirar endavant els projectes: la capacitat real per 
administrar el districte en termes urbanístics tan importants com Colònia Castells o Danubi 
depèn en bona part de tenir la força política suficient per col·locar-ho en l’ordre de prioritats 
d’aquests instruments municipals. 
 

Subratlla que s’han fet moltes reunions amb els veïns per tractar nombrosos temes, 
com ara el de l’edifici de l’Arquebisbat, l’Espai Barça, la Colònia Castells o la Festa Major, i 
comenta que a les Corts parlar amb els veïns fa goig i, atesa l’enorme voluntat dels veïns de 
participar, seria impossible no fer-ho. 
 

Explica que la proposta de l’edifici de la residència de jubilats del carrer Remei la va 
portar al Plenari el Govern Trias, de manera que si algú va ser còmplice d’un model va ser 
aquell govern, i el que s’ha fet ara és, ateses les peticions dels veïns, rebaixar-la dos pisos i 
arribar a un punt en què, en funció d’una possibilitat de realitzar-la tal com estava prevista en 
aquell moment, sigui coherent amb el barri, raonable des del punt de vista urbanístic i rebaixi 
moltíssim les expectatives que tenia la promotora. Remarca que s’està treballant en aquesta 
direcció, i lamenta que es digui que el Govern és una de les dues parts enfrontades, ja que 
en absolut és així. 
 

Nega que es parli amb cofoisme sobre seguretat, un tema que, com ha dit, preocupa 
els ciutadans i preocupa el Govern —una de les primeres coses que va fer el Govern va ser 
posar una Junta de Seguretat al Districte—, que ha de ser capaç de fer-hi front amb més 
intensitat, tant pel que fa als problemes d’inseguretat nocturna com pel que fa als furts, entre 
d’altres, i qualifica de totalment inacceptable el que va passar fa uns dies en una botiga amb 
uns propietaris paquistanesos. Sobre la presumpta manipulació de les xifres, puntualitza que 
el que va dir l’intendent va ser que una mateixa persona havia robat a catorze farmàcies. 
Afegeix que els Mossos d’Esquadra tenen prou autonomia per donar un marc de xifres 
oficial i que en cap cas no es permetria que la Guàrdia Urbana fes cap tipus de manipulació.  
 

Respecte del pregó de la Festa Major, es limita a dir que el president del Districte té 
dret a convidar-hi qui vulgui, i es nega a fer consideracions personals o polítiques sobre el 
tema, però entén que no és procedent portar això, que no és ni tan sols el que en realitat va 
passar, a un escenari de debat. Per a ell és un fet sense cap importància. 
 

A continuació, assegura que les Corts té un model clarament definit i el que cal fer és 
ajustar-lo i millorar-lo, però és un model constituït per una ciutadania molt participativa, per 
un teixit cultural clarament estructurat, per un teixit esportiu molt ben definit i per una 
interacció entre tots aquests elements amb connotacions comercials clarament de ciutat 
perfectament estructurades, i tot plegat fa que sigui necessari gestionar molts tipus de 
conflictes. Observa, però, que això no és un problema de model, i subratlla que caldria 
valorar el districte en termes de ciutat, ja que té elements en què no només pot ser òptim, 
sinó també exemplificador. 

 
Entén que el debat sobre la construcció d’un model com si fos una taula rodona que 

es farà per definir entre tots en un pla estratègic què es vol ser al districte no correspon amb 
la gestió d’un districte tan dens, tan articulat, tan travat i tan sucosament participat com 
aquest. Li ha semblat que quan es parlava de manca de model es volia dir que les Corts no 
sap cap a on va, i dir això seria com dir que les Corts no ha estat capaç de construir un 
articulat social que sàpiga on va. Entén que això, en termes de barri, és quelcom que no 
respon a la realitat. 
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A continuació, posa de manifest que la gestió d’un districte en el marc normatiu 
municipal no és igual que la gestió d’un ajuntament amb una autonomia plena, i que el 
pagament de les subvencions no es resol en termes de districte, sinó en termes de ciutat, ja 
que el marc normatiu de les subvencions és de ciutat. 

 
Comenta que, atès que ve del sector cultual —agraeix que s’hagi dit—, és molt 

sensible a aquests problemes, i manifesta l’opinió que és absurd que una subvenció de 
500 euros tingui el mateix marc normatiu que una de 500.000 euros. Davant del marc 
legislatiu actual, doncs, cal trobar a escala municipal una metodologia, un pla de treball amb 
les subvencions que permeti solucionar bloquejos que a vegades són absolutament absurds, 
encara més quan la subvenció no va a processos productius sinó a processos participatius 
(una subvenció destinada a ajudar un procés productiu exigeix un requeriment de justificació 
rigorós a un nivell determinat, però quan va a un procés participatiu, s’ha de mirar d’una altra 
manera).  

 
Assegura que la Comissió de Govern de l’Ajuntament i el Plenari han discutit sobre el 

fet que no pot ser que al setembre les subvencions no estiguin pagades, ja que una part 
molt important d’aquestes subvencions no són una ajuda a un procés productiu amb 
capacitat de finançar-se, i no es pot demanar, per exemple, a un col·lectiu de castellers que 
vagi a un banc a demanar un crèdit. 

 
Per acabar, indica que les subvencions s’han pagat aquesta setmana, no perquè 

sigui la Festa Major de les Corts, sinó per la gran pressió global de tots els districtes, i 
demana que es tingui sempre en compte el marc competencial del Districte i de 
l’Ajuntament, que de vegades genera conflictes, i que s’entengui que no tot ho pot resoldre 
el Districte, si bé això no vol dir que els districtes hagin de deixar de pressionar i de treballar 
perquè els problemes se solucionin. 
 
 El president, que intervé per al·lusions, subratlla que mai no ha dut ni durà cap signe 
partidista ni del seu partit ni de cap causa comuna, a diferència d’altres presidents de 
districte i de comissió, i el seu discurs al balcó durant el pregó va ser breu i innocu i es va 
limitar a posar en relleu les entitats que fan la Festa Major. 
 

D’altra banda, observa que tant al balcó com al Districte hi ha hagut mandataris i 
càrrecs públics d’altres partits, i diu que només faltaria que no pogués gaudir d’una festa i 
d’una diada castellera una veïna de les Corts que, a més, té un càrrec públic important i va 
ser la candidata que va guanyar les darreres eleccions a la Generalitat de Catalunya. 

 
Per acabar, assenyala que tant a l’Ajuntament com al Parlament de Catalunya i al 

Congrés dels Diputats hi ha espais per elevar el to, discutir i marcar les diferències, però 
convindria, pel districte i pels veïns que s’interessen per la política municipal, rebaixar el to i 
preocupar-se pels temes estrictament municipals. 

 
El conseller Javier Erausquin insisteix que cal transformar els projectes en feina ben 

feta i manifesta la disposició del Grup Municipal de BxCanvi per treballar per fer front als 
problemes que afecten els barris i els cortsencs i les cortsenques i per exercir una oposició 
constructiva. D’altra banda, espera que el Govern compleixi amb les seves obligacions. 

 
El conseller Xavier Cañigueral coincideix amb el regidor Marcé que les Corts fa anys 

que té clar quin és el seu model: fa temps que se sap quins són els problemes de les Corts 
—mandat rere mandat continuen sent els mateixos— i no pot ser que en cada mandat es 
torni a discutir sobre el model. Afegeix que el que s’ha de fer és treballar per mirar de trobar 
solucions als problemes, en lloc de posar post-its a les parets com es va fer a l’inici del 
mandat anterior per tornar a reformular quin era el model. 
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Concreta que els problemes són la mobilitat, la manca d’equipaments, la inseguretat 
en determinades zones i el suport insuficient al comerç, i que el Govern hauria d’explicar 
com pensa solucionar-los. 

 
En darrer lloc, comenta que en aquesta sessió ha trobat a faltar un informe sobre 

l’inici del curs. 
 
La consellera Sonia Reina demana al regidor que convoqui la Taula de Mobilitat de 

l’Espai Barça, tal com van demanar els veïns, així com comissions com la sociosanitària, 
que es va crear però es va deixar de convocar. 

 
D’altra banda, subratlla que els problemes d’inseguretat que hi ha a Barcelona no 

són fets sense importància ni fets aïllats, sinó fets greus en què hi ha violència. 
 

El conseller Ivan Condés diu al regidor que sembla que tot ho hagi de solucionar la 
societat civil perquè ell no té competències de res, i que si no se solucionen els problemes, 
és perquè no hi ha és estratègia, que si no hi ha estratègia és perquè no hi ha model, i que, 
sense estratègia ni model, això no es pot liderar. Per això, el Grup de JxCat demana 
estratègia per arribar a l’objectiu social. 
 

D’altra banda, sobre la residència, comenta que el seu grup no vol que això acabi 
com la rotonda, perquè si s’acaba amb una sentència contrària, qui pagarà seran tots els 
ciutadans de Barcelona, de manera que cal una solució factible i evitar els jutjats. 
 
 El conseller Mario Francisco Campelo insisteix que cal passar de les bones 
intencions als fets i al lideratge, i espera que a la propera sessió el regidor exposi alguna 
solució. El seu grup li fa un vot de confiança, però alhora hi estarà a sobre. 
 

El regidor del Districte subratlla que a les Corts hi ha model i és un model dinàmic 
que es basa en la interactivitat, en la comunicació i, per tant, en la millora, i també hi ha un 
pla estratègic, amb uns objectius claríssims que estan marcats en un quadre de necessitats 
que ell ha pogut identificar en molt poc temps —no cal fer una anàlisi absoluta per veure què 
preocupa la gent del barri. 

 
A continuació, assegura que ha exposat dos elements de solució claríssims. En 

aquet sentit, pel que fa a la residència, indica que els veïns ja tenen una proposta del 
Govern que soluciona, des del seu punt de vista, una part del problema. Remarca que la 
solució no és fer-ho, sinó portar als veïns una proposta de solució i deixar que opinin sobre 
ella —no es pot demanar que se solucioni un problema sense participació. Aclareix que això 
no vol dir que no s’assumeixin responsabilitats i no es prenguin decisions quan 
correspongui, però insisteix que els veïns ja tenen una proposta i el Govern espera que en 
un període màxim d’un mes i mig aquest tema quedi solucionat. 
 

Indica que també s’ha fet una proposta pel que fa a la Colònia Castells, que està 
perfectament definida i que s’està posant en el mapa, en l’imaginari polític del proper Pla 
d’actuació i del proper Pla d’inversions, i que es podrà explicar en la propera sessió del 
Plenari, quan es disposi d’un indicador claríssim que no ho converteixi en una proposta sinó 
en una solució. 

 
Explica que el que vol dir quan intenta explicar el marc competencial del Districte i de 

l’Ajuntament és que el Districte s’haurà d’adequar a definir propostes i proposicions i explicar 
aquí realitats que estan en un marc executiu. Entén que és la millor manera de funcionar 
tenint en compte que aquesta és la primera sessió del Plenari. Considera que el que calia 
era que quedés clar davant de tothom que s’han identificat els problemes principals del 
districte, els més assumits socialment, i no només cal interioritzar-los, sinó també posar-los 
en calendari executiu polític, que no vol dir necessàriament calendari executiu de realització, 
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ja que això dependrà en bona part de la capacitat de tothom d’acabar configurant el Pla 
d’actuació municipal i el Pla d’inversions municipals. 

 
En darrer lloc, observa que, encara que sigui dur, les Corts ha de competir amb la 

resta de districtes, cadascun amb el seu marc de prioritats, i cal resoldre l’equació en què 
coincideixen la mirada de districte i la mirada de ciutat. A parer seu, això és l’estratègia i, 
com ha dit, el model per a les Corts està essencialment dibuixat. 
 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1  Propostes d’acord 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals 
i Presidència. 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Portaveus de data 2 d’octubre de 2019 
que APROVA la proposta de la Comissió de Govern de 26 de setembre de 
2019 de designar com a cortsencs/cortsenques d’honor del Districte de les 
Corts 2019 la Sra. Carme Maggi i la Sra. Maria Reina Quirós.  

 
El president enuncia la proposta, felicita les dues guardonades i demana disculpes 

per no haver pogut assistir, a causa d’una lesió, a l’acte de lliurament de premis. 
 
El regidor del Districte observa que les circumstàncies fan que avui s’aprovi una cosa 

que es va lliurar fa dos dies i afirma que totes dues designacions són absolutament 
merescudes, la de la Sra. Quirós pels més de trenta anys de treball en els centres cívics 
amb monitoratge i gimnàstica, i la de la Sra. Maggi per haver dinamitzat, a part del Grup de 
Dones, el Grup Mou-te, realment impressionant. 

 
Entén que totes dues van rebre el premi amb molta alegria i molt d’afecte, i que per a 

elles va ser una mica inesperat. 
 
El president dona la paraula a la guardonada present a la sala. 
 
La Sra. Carme Maggi saluda tothom; dona les gràcies per aquest honor, que 

comparteix amb les seves companyes, ja que sense elles no hauria estat possible arribar on 
han arribat, i subratlla que el Grup Mou-te, que va néixer fa vint-i-tres anys, beneficia tant les 
dones que hi participen com les persones del seu entorn, ja que les endorfines que alliberen 
les participants en el grup després s’escampen. 
 

Tot seguit, aprofita el torn de paraula per reivindicar l’H10, que va quedar pendent la 
legislatura passada, no per falta d’insistència, sinó perquè l’Ajuntament, TMB o algú altre hi 
ha posat un mur. Remarca que l’anul·lació de les cinc parades ha tret qualitat de vida a 
moltes persones del barri, perquè eren parades molt importants atès que hi ha el centre 
d’atenció primària dels nens, Sant Joan de Déu, l’atenció dels especialistes i la Renfe. 
Demana a tothom que faci pinya perquè això per fi tiri endavant. 
 

(Aplaudiments) 
 

El conseller Javier Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, felicita la 
Sra. Carme Maggi i la Sra. Maria Reina Quirós i expressa el vot favorable del seu grup a 
ambdues designacions. D’altra banda, indica que el seu grup considera molt positiu que es 
fomentin els títols honorífics a escala de barri. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, comenta que 

l’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat i l’elecció dels cortsencs d’honor és un dels 
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moments més gratificants per a un conseller, i dona l’enhorabona a les dues guardonades 
pel seu compromís, pel seu servei al districte i, sobretot, per ser un exemple d’allò que 
tothom hauria de fer una mica més, que és dedicar la vida i la feina al servei dels altres. 

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

celebra especialment que les guardonades siguin dues dones molt estimades al districte. 
 
Felicita aquestes dues dones i posa de manifest que ahir la sala on es va celebrar 

l’acte es va omplir amb les dones que venien del Grup Mou-te per acompanyar la Sra. Maggi 
i les persones que han tingut la Sra. Quirós com a monitora de gimnàstica. 

 
Per acabar, subratlla que les Corts té la sort de comptar amb persones que regalen 

el seu temps, que és el més preciós que tenim perquè no el recuperem, per fer actuacions 
socials i crear sinergies amb la resta de persones del districte. 

 
El conseller Èric Manzano, portaveu del Grup Municipal de JxCat, dona les gràcies a 

la Sra. Maggi per tot el que ha fet durant tots aquests anys; destaca com de fantàsticament 
bé ballen country les dones del grup, i manifesta el desig que continuïn amb aquesta energia 
i vitalitat i que continuïn regalant molts anys més de country i d’altres balls a les Corts. 

 
La consellera Mercè Garrigosa expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, 

que entén que les cortsenques d’honor designades són dones que han fet barri, que han 
treballat pel barri i han tret dones de casa seva, han trencat cadenes i han fet de 
l’apoderament de la dona el seu senyal d’identitat. 

 
Tot seguit, posa de manifest que la Sra. Maggi fa vint-i-tres anys que està al 

capdavant del Grup Mou-te, un grup que fa activitats, classes, pintura, ball i història, entre 
altres coses, i aplega més de 260 dones, i la Sra. Quirós, monitora de gimnàstica, s’ha 
dedicat durant més de trenta anys a l’esport i ha participat en tots els centres cívics del barri. 
Les felicita totes dues i subratlla que són l’ànima del districte. 

 
La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC. 
 
El conseller Carlos Hornero expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC i 

felicita les dues guardonades, dues grans conegudes i dues grans dones exemple del model 
del districte. 

 
El regidor del Districte observa, atès que la Sra. Maggi ha aprofitat el torn de paraula 

per reivindicar l’H10, que ell en l’informe hi ha fet referència explícitament, com també s’ha 
referit a la línia 9 i a la línia 5 —no ho ha fet cap dels grups, però entén que ha estat un oblit 
casual—, cosa que demostra que el Govern té clar que són qüestions prioritàries que cal 
resoldre. D’altra banda, subscriu l’afirmació del Sr. Hornero que les dues dones 
guardonades són el resultat del model de les Corts. 

 
El president declara aprovada per unanimitat la proposta d’acord següent: 

RATIFICAR l’acord de la Junta de Portaveus de data 2 d’octubre de 2019 que APROVA la 
proposta de la Comissió de Govern de 26 de setembre de 2019 de designar com a 
cortsencs/cortsenques d’honor del Districte de les Corts 2019 la Sra. Carme Maggi i la Sra. 
Maria Reina Quirós 

 
 

B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 
 

INFORMAR sobre l’aprovació inicial del Pla urbanístic per a la implantació 
d’instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de 
Barcelona. 
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El president enuncia la proposta. 
 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, recorda que l’1 de 

gener entra en vigor la zona de baixes emissions, amb la qual es preveu una reducció dels 
vehicles a la ciutat i, consegüentment, una millora de les condicions de salut de la 
ciutadania. 

 
Dit això, exposa que aquest planejament, per limitar la possibilitat de creixement de 

les estacions de subministrament a la ciutat, obliga les que s’hi instal·lin a complir unes 
condicions: s’han d’instal·lar dins d’una xarxa viària bàsica i en vials de 20 metres com a 
mínim, i no es poden instal·lar en zones qualificades de 20A (habitatges unifamiliars i 
plurifamiliars aïllats), en zones D15 (conservació de l’estructura urbana), en zones 
d’equipament, a menys de 100 metres d’usos protegits (escoles, hospitals...), al costat o al 
davant d’edificis catalogats de nivell A o B, ni en àrees del casc antic de Sant Ramon ni de 
les Corts. 

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

BxCanvi, que entén que aquest pla urbanístic és un acord de ciutat positiu per a Barcelona i 
per a les Corts que contribueix a millorar la situació ambiental de la ciutat i del districte, així 
com a anar configurant un model de ciutat cada vegada més compromesa amb els reptes 
mediambientals. 

 
El conseller Xavier Cañigueral manifesta l’abstenció del Grup Municipal del PP, que 

emetrà el vot definitiu un cop hagi acabat el període d’exposició pública del Pla i passi a 
Casa Gran. 

 
La consellera Sonia Reina expressa l’abstenció del Grup Municipal de Cs, que vol 

esperar a disposar de tota la informació, i manifesta el desig que el Govern tingui capacitat 
de diàleg amb la resta de grups respecte de les al·legacions que es presentin. 

 
El conseller Ivan Condés comenta que el Grup Municipal de JxCat, si bé entén que 

aquest pla urbanístic és també per a les estacions de subministrament per a vehicles 
elèctrics, una cosa absolutament necessària i positiva a la ciutat, com que es troba en els 
processos inicials, s’hi abstindrà. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, 

que entén que el Pla contribuirà a la millora del clima i de la qualitat dels veïns de les Corts. 
 
La consellera Lucía García manifesta el vot favorable del Grup Municipal de BC. 
 
El conseller Carlos Hornero expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC. 
 
El president indica amb els vots favorables del Govern, ERC i BxCanvi i les 

abstencions del PP, Cs i JxCat queda aprovada la proposta d’acord següent: INFORMAR 
sobre l’aprovació inicial del Pla urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de 
subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona. 

 
INFORMAR sobre el Pla Especial de la residència col·lectiva docent 
d’allotjament temporal situada a l’avinguda d’Esplugues 102-106 de 
Barcelona 

 
El president enuncia el punt. 
 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, indica que la 

proposta fa referència al centre docent de recursos educatius Joan Amades de l’ONCE, que 
va tancar el 2007 i és una finca amb una superfície de 7.682 m2 que inclou tres edificis, un 
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de planta baixa més dos, un que fins ara estava destinat a una piscina coberta, i un de 
planta baixa més quatre. 

 
A continuació, explica que la proposta planteja augmentar en dues plantes l’edifici de 

planta baixa més dos, enderrocar la coberta de l’edifici de la piscina i que aquesta 
esdevingui una piscina d’un espai lliure, mantenir el tercer edifici amb la mateixa volumetria 
(planta baixa més quatre) i construir un edifici que connecti els dos edificis que es mantenen. 

 
D’altra banda, assenyala que el planejament, que es va aprovar inicialment a la 

Comissió de Govern el 26 de setembre, es publicarà la setmana que ve i començarà el 
període d’exposició pública d’aquí a un mes, planteja la reducció de 303 places del total de 
1.460 que actualment comparteixen Sarrià i les Corts en el Pla especial urbanístic 
d’allotjaments turístics (PEUAT). 
 

El conseller Javier Erausquin manifesta el vot favorable del Grup Municipal de 
BxCanvi, que entén que el Pla és convenient, necessari i raonable i s’ajusta a la normativa. 

 
El conseller Xavier Cañigueral manifesta l’abstenció del Grup Municipal del PP, que 

definirà el vot quan el Pla passi a Casa Gran. 
 
La consellera Sonia Reina manifesta l’abstenció del Grup Municipal de Cs. 
 
El conseller Èric Manzano manifesta l’abstenció del Grup Municipal de JxCat, que 

definirà el seu vot un cop hagi finalitzat el període d’exposició pública i al·legacions i el 
projecte arribi a Casa Gran. 

 
La consellera Elisabet Bercial expressa l’abstenció del Grup Municipal d’ERC, que 

considera que el Govern no ha respectat una de les passes més importants, la participació 
ciutadana: a la sessió informativa de fa uns dies els veïns van manifestar que no hi havia 
hagut comunicació i que s’ho havien trobat tot de nou. Espera que d’ara endavant es 
rectifiqui i durant el període d’exposició pública arribi tota la informació als veïns i les veïnes. 
 

Puntualitza, però, que el seu grup no veu malament el projecte perquè principalment 
permet descongestionar places del PEUAT. 

 
La consellera Lucía García manifesta el vot favorable del Grup Municipal de BC. 
 
El conseller Carlos Hornero manifesta el vot favorable del Grup Municipal del PSC i 

assenyala que ja s’ha parlat amb el president de l’associació de veïns de la zona de 
Pedralbes i es faran les reunions necessàries per explicar a l’entorn en què consisteix el Pla. 

 
El president indica que s’informa positivament amb els vots favorables del Govern i 

de BxCanvi i l’abstenció de la resta de grups la proposta d’acord següent: INFORMAR sobre 
el Pla Especial de la residència col·lectiva docent d’allotjament temporal situada a l’avinguda 
d’Esplugues 102-106 de Barcelona 

 
 

C. Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social. 
   

 
2 Proposicions 

 
   

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
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1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, conjuntament amb 
Transports Metropolitans de Barcelona i totes les àrees i òrgans de 
l’Ajuntament a qui pertoqui, a fer les gestions pertinents per retornar al 
recorregut del H10 anterior a la implantació de la darrera fase de la nova 
xarxa d’autobús de Barcelona, donat les mancances observades en la 
línia 54 com a substituta de la línia H10 al seu pas per Avinguda Madrid. 

 
El conseller Mario Francisco Campelo posa de manifest que a la sessió de l’octubre 

de l’any passat es va aprovar una proposició del seu grup —amb els vots favorables de tots 
els grups excepte del Govern, que s’hi va abstenir— que demanava una solució 
consensuada per als canvis projectats per a l’H10 i el 54, i a la sessió del desembre se’n va 
aprovar una altra que demanava un informe de valoració de la línia 54 com a substituta de 
l’H10 al seu pas per l’avinguda Madrid. A més, els veïns i les veïnes i diverses entitats i 
associacions veïnals es van mobilitzar i van recollir més de 700 signatures d’usuaris i veïns i 
més de 2.000 signatures per internet, i al novembre van fer una manifestació multitudinària 
contra els canvis a la línia H10, però tot això va caure en l’oblit. 
 

Recorda que el seu grup ja va advertir que al voltant de l’avinguda Madrid viuen més 
de 30.000 potencials usuaris de l’H10 i la densitat de població i la llunyania de la zona de 
Carles III amb parades de metro provocarien un col·lapse de la línia 54. Explica que s’ha 
passat de tenir una línia doble i una de senzilla amb menor freqüència a avinguda Madrid a 
tenir-ne únicament una de senzilla, la 54, de manera que la demanda és la mateixa, però 
l’oferta s’ha reduït a menys de la meitat. 

 
D’altra banda, subratlla que el temps d’espera, que s’hauria d’haver reduït, pot arribar 

als 20 minuts o més, i això, sumat al fet que els vehicles no són articulats, provoca 
col·lapses, que no s’ofereixi un bon servei i que les incidències siguin constants. 

 
En darrer lloc, posa èmfasi en el fet que les Corts és un dels districtes més envellits 

de Barcelona i cal tenir en compte la mobilitat dels veïns que necessiten una protecció 
especial i que no estan preparats per fer transbordaments, per esperar més de 20 minuts 
perquè passi el 54 o per agafar un autobús desbordat de passatgers, i remarca que no es 
pot deixar els veïns aïllats de l’estació de Sants i d’equipaments sanitaris essencials del 
districte. 
 

Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia. 
 
El president dona la paraula a les tres persones del públic que han demanat 

intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. Joan Hernández saluda tothom i demana a l’Ajuntament que sigui sensible en 

aquests casos i pensi més en els veïns i menys en la reducció de costos. 
 
Afirma que el que es va fer amb l’H10, com ja van dir els veïns, va ser una qüestió 

econòmica i no es van tenir en compte les necessitats de les persones grans, de les 
persones amb mobilitat reduïda, etc., ni les manifestacions que hi va haver. 

 
D’altra banda, demana que la informació es faciliti als veïns amb temps perquè 

puguin fer al·legacions i presentar propostes i hi hagi temps per consensuar solucions. 
 
La Sra. Felisa Marco saluda tothom i manifesta el desig que el regidor actual sigui 

sensible, ja que el període anterior va ser molt dolent i fa vint-i-cinc anys que els veïns venen 
al Districte a fer les seves reclamacions —comenta que abans que obrís la Maternitat, el 
Sr. Maragall va escoltar els veïns. 
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Demana al regidor que realment exerceixi com a regidor de les Corts i, per tant, com 
a pont entre els veïns del districte i la Sra. Colau, a qui haurà de fer arribar les sensibilitats 
del veïnat, que busca el bé de la ciutat. 

 
A continuació, qualifica d’encertada l’ampliació que es va fer de l’H8 procedent de 

Riera Blanca per donar servei a veïns més allunyats de la part del Barça, però considera un 
error molt gran que aquest autobús no passi per l’avinguda Madrid i per on hi havia el centre 
Pere IV, sinó per la travessera, on hi ha relativament molt poca població, de manera que 
s’ha deixat d’atendre els veïns de la part alta de Collblanc i Arístides Maillol i s’ha deixat 
d’oferir el servei per anar a Pere IV, a la Maternitat o al parc. Per això, demana que a l’H10 
s’afegeixi l’H8 amb aquest recorregut i, si és necessari, que s’hi destinin més conductors 
perquè la freqüència sigui bona. 

 
Per acabar, demana al regidor que es reuneixi amb els veïns perquè li puguin 

plantejar diferents qüestions sobre altres línies i parades. 
 
 El Sr. Daniel Fernández subscriu les paraules del Sr. Hernández i de la Sra. Marco i 
subratlla que cal solucionar els problemes de l’H8 i de l’H10 immediatament. 
 

El conseller Javier Erausquin expressa el vot favorable del Grup Municipal de 
BxCanvi, que considera encertada la diagnosi del Grup Municipal d’ERC i entén que cal 
millorar la mobilitat i restituir el tram anterior de l’H10. 
 
 El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix les 
intervencions del Sr. Hernández, la Sra. Marco i el Sr. Fernández i diu al regidor que, si bé 
és cert que en l’informe ha esmentat l’H10, no ha dit quina era la seva posició —està 
convençut que donarà suport a la proposició. 
 

Dit això, expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la proposició fa 
referència a una necessitat que els veïns demanen des de fa temps, especialment la gent 
gran, i s’han mobilitzat des del primer moment en què es va canviar el recorregut de l’H10. 

 
El conseller Javier Edrosa, portaveu del Grup Municipal de Cs, subratlla que la 

mobilitat és un dret de les persones i ha de ser de qualitat, suficient i accessible, i diu al 
regidor que el seu grup al desembre ja va presentar aquesta proposta de l’H10, juntament 
amb d’altres per millorar serveis d’altres línies consensuades amb els veïns, que han perdut 
connexió amb equipaments fonamentals del districte com el CAP de Numància o l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. 

 
Remarca que el Govern hauria de millorar la mobilitat, les freqüències i els 

recorreguts, però, en lloc d’això, amb la implantació de la nova xarxa ortogonal el que ha 
aconseguit és que els veïns hagin de fer més transbords, que les freqüències siguin més 
baixes —en molts casos no són les que es van anunciar— i, en definitiva, més incomoditats 
per als veïns. 

 
Per això, el seu grup dona suport a la proposició. 
 

 El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, comenta que 
aquesta no és només una proposta de mobilitat i transport públic, sinó que és també una 
proposta sobre la gestió de la cosa pública, sobre el diàleg amb els veïns, en definitiva, 
sobre el bé comú i sobre facilitar la vida a les persones. 
 

D’altra banda, assenyala que, pel que fa a la mobilitat, és imprescindible que la línia 
torni al seu recorregut anterior, ja que prestava un servei excel·lent tant de mobilitat 
intrabarri com de mobilitat cap al centre de la ciutat o altres zones, i les queixes dels 
intervals del número 54 han estat constants des del primer moment. 
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Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició. 
 
 El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, comenta que més 
enllà de nomenclatures, el més important és garantir la millor gestió del transport públic de la 
ciutat per donar solucions als problemes de la ciutadania, i confirma que no es va informar 
que l’H10 s’implantaria de manera provisional ni es va gestionar bé la informació sobre 
l’eliminació de la línia. 
 
 Explica que el canvi de l’H10 ha provocat tres problemes: la freqüència insuficient 
d’un autobús, el 54, no pensat per a la xarxa ortogonal; l’allunyament de l’autobús del CAP 
Numància, i la manca d’un autobús que porti els nens i les nenes directament a la zona de 
l’avinguda d’Esplugues dels instituts, problemes que s’han tractat amb Mobilitat des de l’inici 
de mandat per tal de gestionar-los adequadament. 
 
 Per acabar, concreta que s’ha demanat un augment de la freqüència del 54, i 
actualment té una freqüència de 6-7 minuts; hi ha el compromís d’implantar una parada a 
Berlín-Numància perquè el CAP quedi a menys de 100 metres de la parada (podrà ser una 
realitat el primer trimestre del 2020), i es donarà més freqüència a la línia 75 per aconseguir 
l’apropament als centres escolars (s’ha demanat un estudi per garantir la proximitat dels 
centres escolars a la zona de Maternitat – les Corts). 
 
 La consellera Lucía García expressa el vot contrari del Grup Municipal de BC. 
 
 El conseller Carlos Hornero explica que, si bé el Govern està a favor de les peticions 
que es fan respecte d’aquesta qüestió i per això s’estan gestionant, no pot enganyar dient 
que l’H10 tornarà, perquè el que es farà és implantar altres mesures que afavoreixin la 
gestió del transport públic. Per això, el Grup Municipal del PSC vota en contra de la 
proposició. 
 
 El conseller Mario Francisco Campelo agraeix els compromisos, però recorda al 
PSC, actualment al Govern i que ha votat en contra de la proposició, que en el mandat 
anterior, en la sessió del 13 de desembre del 2018 —llegeix de l’acta— «va remarcar que el 
Govern en aquest cas ignorava peticions dels grups municipals, així com d’entitats veïnals i 
de nombrosos veïns i veïnes particulars; va qualificar la implantació de la xarxa d’autèntic 
fracàs i de mostra de la incapacitat de gestió del Govern, i va demanar expressament que es 
recuperés el recorregut de l’H10 anterior». Lamenta que avui aquest grup hagi canviat el seu 
discurs pel de BC, amb qui comparteix govern, i li demana coherència amb les polítiques 
que ha fet anteriorment. 

 
El president indica que la proposició s’aprova amb els vots favorables de tots els 

grups municipals excepte del Govern municipal la proposició següent: El Districte de Les 
Corts es compromet, conjuntament amb Transports Metropolitans de Barcelona i totes les 
àrees i òrgans de l’Ajuntament a qui pertoqui, a fer les gestions pertinents per retornar al 
recorregut del H10 anterior a la implantació de la darrera fase de la nova xarxa d’autobús de 
Barcelona, donat les mancances observades en la línia 54 com a substituta de la línia H10 al 
seu pas per Avinguda Madrid. 
 

2. JxCat: El Consell de Districte de Les Corts insta l’Ajuntament de 
Barcelona a iniciar negociacions amb el Ministeri de Defensa per a:  
- Evaluar les possibles alternatives per a dur a terme un trasllat de les 
unitats ubicades en la caserna del Bruc i el seu traspàs –a un preu 
simbòlic- a l’Ajuntament de Barcelona amb l’objecte de dedicar aquest 
espai a vivendes per a joves universitaris i investigadors, equipaments 
universitaris (auditoris, biblioteques, laboratoris...) i altres equipaments 
necessaris pel barri de Pedralbes i la ciutat.  
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El conseller Ivan Condés comença la intervenció condemnant, en nom de JxCat, les 
paraules que va pronunciar ahir a la caserna de Sant Andreu de la Barca el general de la 
Guàrdia Civil, que va fer un discurs absolutament impropi, colpista i amenaçador. El seu 
grup ho considera intolerable i convida la ciutadania a sortir al carrer a partir de demà 
pacíficament i democràticament per enfrontar-se a aquest tipus de cos, a aquests discursos i 
a la sentència duríssima que arribarà per als presos polítics. 
 

Dit això, comenta que la proposició recull una reclamació de la ciutat de Barcelona 
des de fa com a mínim trenta anys que ha estat discutida al Parlament de Catalunya, al 
Congrés dels Diputats i a l’Ajuntament de Barcelona, que ha reclamat a diferents governs de 
l’Estat sense èxit (governs del PP i del PSOE sempre han respost negativament), i 
assenyala que en altres casos sí que s’han cedit, venut o alienat espais, com ara el castell 
de Montjuïc, les casernes de Sant Andreu o el parc d’efectes i comandància d’obres a 
Sants-Montjuïc, casos barcelonins que han de servir d’exemple, com també les desenes de 
casos a Espanya de cessió de casernes o altres espais militars als ajuntaments (l’últim, a la 
ciutat de Paterna l’abril d’enguany). 
 

Posa èmfasi en el fet que l’objectiu de la proposició és que la caserna a què fa 
referència esdevingui una gran infraestructura universitària i interuniversitària (allà hi ha la 
UPC, la UB, la Ramon Llull i el Barcelona Supercomputing Center, que al juny va ser escollit 
per la Comissió Europea com un dels centres que acollirà un superordinador d’alta capacitat 
amb una inversió de més de 100 milions d’euros), així com que inclogui habitatge social 
(algun estudi parla de 2.000 o 3.000 possibles places), per a la gent del barri i per als 
estudiants i els professors estrangers, cosa que facilitaria l’allotjament a molts estudiants 
que opten actualment per l’habitatge de lloguer a Barcelona i, per tant, s’alliberaria habitatge 
a Barcelona amb el corresponent efecte en la demanda i el preu, així com conseqüències 
favorables per a la mobilitat. D’altra banda, es vol que hi hagi un centre de convencions 
internacionals complementari al proper Palau de Congressos de Catalunya, amb sales de 
conferències a preus accessibles, amb orientació especialitzada en societat de coneixement 
cap a la universitat, ciències, recerca, el debat i el pensament i que sigui utilitzat per la 
societat, les entitats i la joventut del barri. 
 

Conclou que l’espai de la caserna del Bruc ofereix a Barcelona la possibilitat de 
disposar d’una autèntica vila universitària urbana, un connector interuniversitari amb 
projecció mundial, generador d’intercanvi, de reflexió, de diàleg científic i motor de la societat 
de coneixement, que atengui alhora qüestions tan primàries i necessàries com l’habitatge i 
els espais d’expressió per a joves o les sales d’estudi. En definitiva, permetria tenir un MIT o 
un Max Planck al cor de Pedralbes. Per això, demana ambició i valentia en un projecte d’èxit 
assegurat i amb el 100% de l’ocupació garantida. 

 
El president dona la paraula a les persones del públic que han demanat intervenir en 

aquest punt. 
 
La Sra. Thaïs Cloquell saluda tothom i indica que la CUP les Corts comparteix la 

necessitat de desmilitaritzar el districte i celebra que s’hagi presentat una proposició en 
aquest sentit. 

 
Entén que la presència de l’exèrcit i altres cossos de caràcter militar al districte no té 

cap mena de sentit i que la seva presència persegueix controlar, reprimir i coercir les 
diferents formes d’exercir la democràcia. Per això, el 29 de setembre es va iniciar una 
campanya antimilitarista al districte amb una caminada en què van participar companys del 
moviment insubmís i l’exdiputada del Parlament de Catalunya Gabriela Serra. 
 

Anima totes les veïnes de les Corts a sumar-se a la lluita antimilitarista i a compartir 
aquest projecte, així com a defensar que les quatre hectàrees que es volen recuperar per al 
barri no caiguin en mans dels especuladors, de l’economia del segle XXI que avui, com 
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soldats del capital, defensaven els cossos de seguretat contra les veïnes del Poble-sec i del 
Raval que es resistien a ser desnonades. 

 
Subratlla que l’economia del segle XXI de la qual parlava avui Artadi és l’economia del 

capital privat que està per sobre de la Llei 24/2015; és l’economia que destrueix barris en 
comptes de construir-ne, i que desnona les veïnes, i la CUP les Corts no vol que es faci 
negoci amb les quatre hectàrees del Bruc com ja es va fer amb l’antiga presó de dones de 
les Corts, espai que l’alcalde franquista Porcioles va vendre als seus amics d’El Corte Inglés. 
 

(Aplaudiments) 
 

El Sr. Joan Hernández assenyala que aquesta petició fa almenys trenta anys que ja 
la van fer els veïns de les Corts, que, a part del que recull la proposició, feia referència 
també als habitatges de la Guàrdia Civil. 

 
Demana que aquest punt s’afegeixi a la proposició, no en sentit polític, sinó pel fet 

que al barri manquen habitatges i llocs universitaris i, a parer seu, Barcelona hauria de fer 
com totes les grans ciutats, que tenen una política que fa que els cossos militars, etc., vagin 
fora de la gran ciutat per tal que la gran ciutat sigui una cosa viva de persones. 
 

(Aplaudiments) 
 

El conseller Javier Erausquin expressa el vot contrari del Grup Municipal de BxCanvi, 
que considera que la proposició és un intent dels partits independentistes d’expulsar les 
institucions espanyoles —en aquest cas, les forces armades— de Barcelona. 

 
Aclareix que no dubta de la bona voluntat del grup proposant d’oferir més 

infraestructures universitàries, tant educatives com d’habitatge, però entén que la proposició 
té una doble intenció i pretén anar reduint la presència d’Espanya a Catalunya fins a 
eliminar-la. 

 
Per acabar, subratlla que el seu grup donarà suport a qualsevol proposició que 

busqui un acord de ciutat i de districte per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, però es 
mantindrà ferm en la defensa de les institucions espanyoles davant proposicions que 
busquin una confrontació amb aquestes. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, diu que ell sí que 
dubta de la bona voluntat del grup proposant i subratlla que darrere la proposició hi ha un 
interès clarament ideològic: no té res a veure amb buscar més equipaments ni més pisos, 
com demostren les campanyes que han fet durant anys, entre altres, la JNC, de 
Convergència, o les JERC, amb lemes com «fem-los fora de Catalunya» i «fem-los fora del 
país», i la mateixa intervenció del Sr. Condés, que ha parlat de la Guàrdia Civil i de l’exèrcit i 
ha deixat clar que el seu objectiu és fer fora les institucions nacionals de Catalunya. 

 
Diu al portaveu del grup proposant que ja sap que vol fer fora molta gent, però que, 

encara que no li agradi, Catalunya continua sent Espanya, i aquesta gent s’hi quedarà, i 
afirma que el que molesta és que la caserna del Bruc hagi esdevingut un espai de referència 
per a molts constitucionalistes que cada 12 d’octubre hi van a jurar la bandera, per exemple. 

 
En darrer lloc, posa de manifest que la caserna va ser declarada d’importància pel 

Ministeri de Defensa fa anys i, per tant, és necessària per a la defensa nacional i no veu cap 
motiu per treure-la d’on és. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, comenta que el fet 

que aquesta sigui la primera proposició que presenta JxCat en aquesta legislatura diu molt 
—o ho diu tot— del que aquest grup considera prioritari i del que considera accessori: el 
districte és accessori, ja que la prioritat és continuar la deriva de fractura i divisió i l’afany de 
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fer fora Espanya, guàrdies civils, l’exèrcit, etc.; fer servir el Districte per intentar aconseguir 
el seu desig de fer fora l’exèrcit, ara amb l’excusa que calen equipaments. 

 
Posa de manifest la paradoxa que mentre que JxCat presenta una proposició per fer 

fora de la caserna del Bruc l’exèrcit del país (Espanya), els seus amics de l’ANC reparteixen 
pasquins en què s’explica la necessitat de dotar «la república dels vuit segons» d’un exèrcit. 

 
Explica que a la caserna del Bruc es fan operatives en què s’imparteix instrucció i 

preparació per cobrir catàstrofes com la de les inundacions que hi ha hagut a Llevant i per a 
missions de pau humanitària, i observa que quan hi ha una catàstrofe a Catalunya, l’exèrcit 
també ajuda. 

 
D’altra banda, subratlla que si es vol parlar d’equipaments, es pot parlar dels més de 

setanta solars buits que hi ha a Barcelona, sense projecte, o de la residència Benavent, que 
els veïns fa més de vint anys que esperen i que depèn del Govern de la Generalitat, més 
preocupat per desviar fons públics de drets socials a la república imaginària i als xiringuitos 
del procés. 

 
Per acabar, comenta que el districte hauria d’estar orgullós que l’exèrcit faci el seu 

entrenament a les Corts per cobrir missions de pau internacionals, i explicita el vot contrari 
del seu grup a la proposició. 
 

La consellera Elisabet Bercial vota a favor de la proposició, que recull una 
reivindicació històrica d’ERC que sempre ha format part del seu programa. En aquest sentit, 
assenyala que el 2007 va ser el primer grup a pressionar en aquest àmbit i va dur una 
iniciativa al Congrés dels Diputats per reclamar que el Ministeri de Defensa cedís la titularitat 
de la caserna del Bruc a l’Ajuntament de Barcelona perquè la destinés a la construcció 
d’habitatge protegit per al jovent i a equipaments socials per al barri de Pedralbes, una 
iniciativa que es va dur a terme gràcies a les demandes de les Joventuts d’ERC de les 
Corts. 
 

Comenta que Barcelona és una ciutat de reconegut caràcter pacifista i, per això, el 
seu grup es mantindrà ferm en la seva postura antimilitarista. Afegeix que ni el districte de 
les Corts s’identifica amb aquest exèrcit, ni aquest exèrcit s’identifica amb el districte, ja que 
durant noranta anys la caserna ha estat un simple enclavament militar al bell mig de la ciutat 
que no ha aportat cap benefici als veïns i les veïnes del districte; una estructura arcaica i 
estèril que no té cabuda en un districte i una ciutat que han de superar tants reptes socials i 
d’accés a l’habitatge, problemes que en aquests terrenys es podrien començar a solucionar 
fent nous equipaments. 

 
Conclou que el seu grup no vol militars, jures de bandera ni símbols de la repressió a 

les Corts, sinó resoldre les necessitats dels veïns i les veïnes. 
 
La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC, que 

entén que cal obrir un procés d’avaluació per trobar alternatives per a la caserna del Bruc i 
plantejar entre aquests usos equipaments per al districte i per a Pedralbes, així com 
habitatge per a joves i per a persones en situació d’emergència. 

 
El conseller Francesc Xavier Marcé expressa el vot contrari del Grup Municipal del 

PSC, que entén, atesa la llarga tradició de cessió d’espais militars a la ciutat, que la caserna 
acabarà sent de la ciutat, i el seu grup no hi renunciarà mai, però considera que acabarà 
sent de la ciutat quan l’exèrcit deixi de fer les seves funcions aquí. 

 
D’altra banda, també vota en contra de la proposició pel fet que demana instar el 

Govern a obrir un debat, i això inevitablement portaria a un debat ideològic que el seu grup 
no té cap interès a fer per pur sentit pràctic. 
 



 

32 
 

Per aquests dos motius, el seu grup no considera que sigui una bona proposta, si bé 
comparteix l’objectiu que la caserna, quan correspongui, acabi sent un espai de la ciutat. 

 
El conseller Ivan Condés manifesta sorpresa pel vot contrari del PSC, que el 23 de 

maig de 2013 va presentar una iniciativa idèntica al Congrés de Diputats, a la Comissió de 
Defensa. Titlla el grup d’incoherent per presentar al Congrés de Diputats una iniciativa 
perquè Barcelona tingui aquest solar públic i aquí votar-hi en contra, i comenta que entén 
que aquest és el seu model polític. 
 

(Aplaudiments) 
 

El conseller Francesc Xavier Marcé respon que són molt importants els contextos, on 
es diuen les coses i les interlocucions: no té res a veure el Congrés dels Diputats per parlar 
d’això en un context que parlar-ne aquí. 
 

Tot seguit, repeteix que el PSC no està qüestionant que la caserna del Bruc hagi de 
ser per a la ciutat, en absolut, i està convençut que ho acabarà sent, però considera que 
obrir ara aquest debat seria generar un debat que probablement ho faria més difícil. 

 
El president indica que s’aprova amb els vots a favor dels grups d’ERC, JxCat i 

BComú i el vot contrari de Cs, PP, PSC i BxCanvi la proposició amb la transacció següent: 
TRANSACCIÓ: El Consell de Districte de Les Corts insta l’Ajuntament de Barcelona a iniciar 
negociacions amb el Ministeri de Defensa per a: 
-Iniciar un procés entre entitats, Universitats, AAVV i Ajuntament per avaluar les possibles 
alternatives per a dur a terme un trasllat de les unitats ubicades en la Caserna del Bruc i el 
seu traspàs – sense cost per a l’Ajuntament de Barcelona – amb l’objecte de dedicar aquest 
espai a vivendes per a joves universitaris i investigadors, vivendes per a emergència 
habitacional, equipaments universitaris (auditoris, biblioteques, laboratoris...) i altres 
equipaments necessaris pel barri de Pedralbes i la ciutat 
 

3. Cs: Que el Districte de les Corts acordi: 
Dotar el districte, de manera immediata, de mesures per garantir la 
seguretat dels ciutadans, consistents en:  
- Incrementar els efectius de la unitat territorial de la Guàrdia Urbana de 
les Corts i, per tant, la presència policial als tres barris del districte tant en 
vehicles logotipats com en patrulles a peu, amb especial atenció a les 
zones més conflictives, les properes a locals d’oci nocturn i, molt 
especialment, a les zones en què la il·luminació deficient propicia espais 
insegurs amb més risc per a dones, persones grans i menors. 
- Instar la Conselleria d’Interior del Govern de la Generalitat a incrementar 
la dotació de patrulles de vigilància al districte de les Corts, tant en 
vehicles logotipats com a peu, especialment les nocturnes. 

 
 La consellera Sonia Reina enuncia la proposició i observa que seran els 
comandaments de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra els qui decideixin el nombre 
de patrulles i les rutines. 
 
 Tot seguit, assenyala que un vot contrari del Govern a aquesta proposició significaria 
manca de voluntat de solucionar el problema de la seguretat, que és, com s’ha vist a les 
enquestes, un dels més greus, i no ho és només segons la percepció de la ciutadania, sinó 
que ho és realment, com demostren fets com el que ha esmentat abans el company d’ERC 
del robatori al supermercat del Sr. Ahdar, en què van agredir-lo a ell, a la seva dona i al seu 
fill de dos anys. Comenta que ella i el conseller Javier Edrosa van anar a visitar-lo i altres 
comerciants de la zona van manifestar que pateixen robatoris i agressions, cosa que el seu 
grup fa temps que denuncia. A més, en aquest cas, hi ha un vessant que podria ser racista, 
per uns comentaris que es van sentir. Espera que es vagi informant els grups de la 
investigació dels Mossos. 
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 El president dona la paraula a la persona del públic que ha demanat intervenir en 
aquest punt. 
 
 La Sra. Meritxell Lázaro saluda tothom i reivindica, en nom de la CUP les Corts, la 
reapropiació de l’espai públic i l’oci sense finalitat de lucre. En aquest sentit, recorda que en 
moltes ocasions es prohibeix jugar a pilota a les places, a les quals el seu grup vol donar un 
ús popular i no només un ús ornamental, i reivindica l’ús dels carrers i les places com un 
element de socialització, de cohesió, de pont veïnal i de suport mutu. 
 

Subratlla que cal restaurar el sentit del districte i reinstaurar el bon viure per 
aconseguir entre totes un districte on valgui la pena viure; posar les bases per retornar a la 
vida comunitària on les veïnes tornin a freqüentar els carrers, no només les terrasses, que 
als barris no només hi hagi vigilància i que les Corts no sigui un districte dormitori. 
 

En relació amb l’ús de l’espai públic, denuncia, com també fa la Federació 
d’Associacions de Veïnes i Comissions de Festes de les Corts, la prohibició i la dificultat per 
part del Districte per aconseguir els permisos per realitzar alguns actes: la voluntat d’un grup 
de persones d’organitzar activitats autogestionades per ampliar l’oferta cultural popular en el 
cas de barraques, per exemple, a Festa Major, o la commemoració de l’1 d’octubre, i d’oferir 
un altre tipus de consum topa amb la burocràcia institucional. 

 
Remarca que la via administrativa amaga allò realment preocupant: l’ús de les 

autoritzacions municipals com a excusa per decidir quines activitats es poden celebrar i 
quines no. La CUP les Corts denuncia motius polítics en la concessió o no de permisos per 
part de l’Ajuntament del Districte i reivindica el dret de totes les veïnes, associacions i 
entitats a realitzar activitats en l’espai públic sense traves, ja que l’espai públic és de totes i 
les veïnes i els col·lectius són lliures i tenen dret a desenvolupar les activitats que considerin 
necessàries a les Corts. 
 

En darrer lloc, qualifica d’intolerable i denunciable la presència d’Inés Arrimadas el 
dia del pregó de la Festa Major, en què el protagonisme l’han de tenir les associacions i les 
comissions de festa que treballen al districte per fer-la possible. Exigeix explicacions i, com a 
mínim, disculpes i conseqüències per com s’ha fet i per la finalitat amb què s’ha fet. 
 

(Aplaudiments) 
 

El president recorda a la Sra. Lázaro que les intervencions del públic han de tractar el 
tema objecte del punt de l’ordre del dia corresponent. 

 
El conseller Javier Erausquin posa de manifest que la reducció de la delinqüència i la 

millora de la seguretat a tots els districtes de Barcelona va ser un pilar del programa 
electoral del Grup Municipal de BxCanvi, i continua sent una qüestió fonamental per a 
aquest grup. 

 
Comenta que, a parer seu, són els comandaments policials els que han de decidir les 

mesures que es prenen, ja que hi estan més preparats i disposen de més informació per 
prendre decisions adients, però considera que la proposició deixa prou marge a aquests 
comandaments per gestionar aquestes decisions i només busca un augment de la presència 
policial per afavorir la fi de la inseguretat, que en el darrer mandat va créixer molt. Per això, 
el seu grup hi vota a favor. 

 
El conseller Xavier Cañigueral manifesta l’opinió del Grup Municipal del PP que 

Barcelona és una gran ciutat però té un problema d’inseguretat important. Per això, estarà al 
costat del Govern municipal i del Govern del Districte per combatre-la, sempre que es tingui 
consciència de la gravetat del problema, que no s’intentin maquillar les dades (els delictes 
han augmentat un 9%; els robatoris amb força a domicilis, un 10%, i els robatoris amb 
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violència a l’espai públic, un 24%) i que es donin més recursos i suport moral a la Guàrdia 
Urbana. El seu grup entén que la proposició va en aquesta direcció i, per això, hi vota a 
favor. 

 
Dit això, fa referència a la intervenció de la CUP, que coincideix que no estava 

relacionada amb aquest punt de l’ordre del dia, per dir que ningú no té dret a dir qui pot 
gaudir de la Festa Major de les Corts i qui no, i menys una colla de radicals com la CUP. 
 

El conseller Èric Manzano comenta que el Grup Municipal de JxCat comparteix la 
necessitat d’elaborar polítiques de seguretat tant al districte com a la resta de la ciutat —en 
aquesta sessió ha presentat dues iniciatives relacionades amb la seguretat de les Corts— i, 
si bé el districte de les Corts és més segur que la resta de la ciutat, en què al Govern Colau 
el tema se li ha anat totalment de les mans, també aquí la criminalitat continua creixent i el 
Govern del Districte se n’ha de fer càrrec. El seu grup entén que aquesta proposició vol 
enfortir les polítiques de seguretat de les Corts i, per això, hi vota a favor. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli expressa el vot contrari del Grup Municipal d’ERC, 

que no comparteix la forma de la proposició, ja que Cs ho basa tot en la repressió i, per això, 
basa la proposició només en l’augment de la policia. 

 
Puntualitza que el seu grup no veu malament que s’augmenti la policia, però entén 

que no s’ha de presentar aquesta mesura com a solució única, ja que s’ha demostrat, per 
exemple en els casos d’Anglaterra o d’Estats Units, que això no soluciona els delictes. 

 
El seu grup opina que no es pot basar tot en la repressió i que cal promoure 

programes detallats per posar obstacles als delinqüents en potència, disminuir les 
oportunitats de delinquir, fer més visible el delicte, no normalitzar-lo, que sigui molt fàcil 
denunciar-lo i que tothom ho faci. 

 
Conclou que només amb repressió no s’aconseguirà res. 
 
La consellera Lucía García expressa el vot contrari del Grup Municipal de BC, que 

condemna tota violència, vingui d’on vingui i la pateixi qui la pateixi, però entén que, atès 
que les Corts no és un districte especialment conflictiu, com es va explicar al Consell de 
Seguretat, no és adient «treure els tancs al carrer». 

 
D’altra banda, considera que la proposició barreja conceptes que no creu que sigui 

útil barrejar: no es pot barrejar civisme amb seguretat, i menys amb un to tan alarmista. A 
més, cada tipus de violència requereix un tipus de resposta.  

 
A continuació, diu que troba curiós com s’instrumentalitza segons quin col·lectiu 

racialitzat —apareix constantment en el discurs de Cs— en funció de si el col·lectiu executa 
la violència o la pateix. 

 
Per acabar, explica que el Govern ja està treballant per una seguretat amb 

perspectiva de gènere que inclou els models d’ús de l’espai públic i de l’oci nocturn, així com 
per un model de seguretat que aconsegueixi una ciutat segura alhora que inclusiva i 
igualitària. 
 
 El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, condemna tots els 
actes d’intolerància que s’han produït al districte i indica que la proposició recull una 
necessitat que el Govern comparteix, la d’augmentar els efectius de Guàrdia Urbana i 
Mossos de Esquadra. D’altra banda, coincideix amb el portaveu d’ERC que la prevenció és 
fonamental en qualsevol política i, concretament, en les polítiques de seguretat. 
 

Observa que l’esperit de la proposició, que segurament el seu grup hauria redactat 
d’una altra manera, reflecteix l’acord que va assolir el Govern de BC i PSC de més efectius 
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(1.000 nous efectius de la Guàrdia Urbana a la ciutat i la corresponsabilitat que ha de tenir la 
Generalitat per gestionar la plantilla dels Mossos de Esquadra, que té abandonada la ciutat 
de Barcelona), motiu pel qual el seu grup hi vota a favor, i exposa que durant l’estiu hi va 
haver 523 incorporacions de policia a la ciutat (384 efectius de Mossos d’Esquadra i 
139 nous agents de la Guàrdia Urbana). 

 
Per acabar, s’adreça a la CUP, que no té representació ni al Districte ni a 

l’Ajuntament de Barcelona, per dir-li que el que ha dit no és veritat. Assegura que sí que han 
tingut els permisos requerits (tenien permisos municipals per fer totes les activitats que van 
fer el divendres 27, dia en què van estar en la legalitat), però que quan els van tenir, no els 
volien perquè els agrada la política de confrontació. 

 
La consellera Sonia Reina agraeix els vots favorables a la proposició, que, a parer 

seu, és una de les vies per començar a millorar la seguretat tant al districte com a 
Barcelona, i espera que s’hi doni compliment. 

 
Diu a ERC que la policia no és repressió en cap dels seus vessants, sinó que està 

per protegir la ciutadania, per proporcionar seguretat. Observa que precisament el portaveu 
d’ERC ha dit que vol que tothom denunciï, i on s’ha de denunciar és a la policia, de manera 
que cal augmentar-la. 
 

D’altra banda, manifesta molta sorpresa davant l’expressió que ha fet servir la 
portaveu de BC quan ha parlat de treure els tancs al carrer, quan l’únic que demana la 
proposició és incrementar els efectius de la Guàrdia Urbana. Considera increïbles algunes 
de les expressions que fa servir el Govern, del qual també forma part el PSC, que creu que 
s’hauria de replantejar el seu lloc. 

 
El president indica que s’aprova amb els vots favorables de BxCanvi, el PP, JxCat, 

Cs i el PSC i els vots contraris d’ERC i BComú la proposició del grup de Cs següent: Que el 
Districte de les Corts acordi: 
Dotar el districte, de manera immediata, de mesures per garantir la seguretat dels ciutadans, 
consistents en:  
- Incrementar els efectius de la unitat territorial de la Guàrdia Urbana de les Corts i, per tant, 
la presència policial als tres barris del districte tant en vehicles logotipats com en patrulles a 
peu, amb especial atenció a les zones més conflictives, les properes a locals d’oci nocturn i, 
molt especialment, a les zones en què la il·luminació deficient propicia espais insegurs amb 
més risc per a dones, persones grans i menors. 
- Instar la Conselleria d’Interior del Govern de la Generalitat a incrementar la dotació de 
patrulles de vigilància al districte de les Corts, tant en vehicles logotipats com a peu, 
especialment les nocturnes” 

 
 

4.PP: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
Instar al Govern del Districte de les Corts a engegar el procés d’elaboració 
i aprovació en un termini màxim de 6 mesos, d’un Pla de Comerç del 
districte de les Corts 2020-2024 amb la participació i consens de 
comerciants, veïns i partits polítics. 

 
El conseller Xavier Cañigueral posa de manifest que enfortir l’activitat econòmica per 

generar riquesa i crear llocs de treball serà una de les prioritats del PP durant aquests quatre 
anys, i que el comerç és un dels principals sectors econòmics de la ciutat i del districte i, a 
més, és una eina de cohesió social molt important, com demostren projectes com «Radars» 
o el pla «Comerç i escola» i la seva col·laboració en l’organització de la Festa Major o en les 
festes de Nadal. 

 
Tot seguit, assenyala que el comerç de les Corts ha de fer front a molts reptes, com 

ara unes perspectives econòmiques negatives (ahir el Fons Monetari Internacional avisava 
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d’una desacceleració mundial que afectaria el 90% dels països), canvis en la conducta dels 
consumidors i en la seva tipologia (l’augment dels millennials i l’arribada de la generació Z fa 
que el comerç tradicional hagi de competir amb el comerç electrònic, un canal de compra 
cada cop més estès) o l’existència de grans superfícies comercials com l’Illa. Afegeix que 
també hi ha fenòmens que no tenen una causa econòmica però sí un impacte en l’activitat, 
com ara la crisi d’inseguretat, l’impacte del Camp Nou o els problemes de mobilitat per 
accedir a les zones comercials. 
 

Subratlla que l’Administració ha d’estar al costat del comerç amb el màxim consens 
possible, de manera que cal que totes les mesures formin part d’una eina que doni una visió 
estratègica, com fa un pla de comerç, una eina de la qual fa molts anys que el districte no 
disposa, i informa que el seu grup ha acceptat una transacció del Govern en el sentit que el 
pla té una durada de dos anys (2020-2022), que és la durada habitual dels plans aprovats 
anteriorment, i se n’ha ampliat el període d’elaboració i d’aprovació de sis mesos a nou, de 
manera que haurà d’estar enllestit el segon semestre de 2020. 

 
El president dona la paraula a la persona del públic que ha demanat intervenir en 

aquest punt. 
 
El Sr. Joan Hernández qualifica de molt important la proposició i manifesta l’opinió 

que el districte s’està convertint, pel que fa al tema del Barça, en un districte de comerç 
massiu.  

 
Exposa que per tot el districte estan proliferant els llocs on la gent va a menjar 

croissants, dònuts i altres productes amb mantega i sucre, i la gent no sap si el pa que 
compra és bo o no tot i que hi ha una llei relacionada amb això (no s’està complint), i també 
hi ha moltes botigues on venen coses del Barça. Entén que caldria garantir un comerç de 
proximitat i més útil i evitar que tantes companyies compressin botigues i hi posessin locals. 
Opina que això hauria de ser un punt important del Govern els propers quatre anys, a més 
de per les raons exposades, perquè el Barça atraurà molt comerç per a dintre del recinte i 
farà que les vendes dels comerços baixin. 

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

BxCanvi, que considera positiu i necessari que el Govern desenvolupi un pla com el que es 
demana, per tal de contribuir a la millora del comerç tenint en compte l’opinió de comerciants 
i veïns. D’altra banda, considera important disposar d’una estratègia clara per generar 
activitat econòmica que dinamitzi i augmenti els llocs de treball i, per tant, que creï riquesa al 
districte, que vol dir més ingressos per als veïns. 

 
El conseller Javier Edrosa comenta que Cs sempre ha donat suport als autònoms, 

els emprenedors i les empreses familiars i està d’acord que el districte de les Corts 
necessita un pla que estimuli l’activitat comercial i inclogui el comerç de proximitat. Observa 
que el districte té la gran sort d’albergar diversos eixos comercials que fan una tasca 
excel·lent, i subratlla que això s’ha d’ampliar a altres zones i continuar treballant per millorar 
el sector comercial. 

 
A continuació, remarca que les administracions sempre han d’ajudar els comerciants, 

que són un dels motors de l’economia, que treballen dur aixecant la persiana cada dia i que, 
a més, cohesionen els barris i creen molts llocs de treball. 

 
En darrer lloc, subratlla que fer comerç també és fer barri i que cal promoure 

campanyes de dinamització i potenciar-ne les existents; anima tothom a comprar als 
comerços del barri, ja que comprant al barri es mantenen els carrers amb vida, i expressa el 
vot favorable del seu grup. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, diu al Sr. Cañigueral 

i al president —tot i que en aquest moment s’ha absentat— que, a parer seu, és 
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inadmissible, irrespectuós i antidemocràtic que un conseller municipal anomeni «colla de 
radicals» uns veïns de les Corts. Demana al portaveu del PP que ho retiri i al president, que 
no ho torni a permetre. 
 

Dit això, expressa el vot favorable del seu grup a una iniciativa que demana que el 
Govern impulsi un pla per a un sector que pateix la forta competència de dues àrees 
comercials molt importants com són l’Illa i El Corte Inglés, i fa èmfasi en el fet que, a parer 
del seu grup, la comunicació i l’estratègia en línia al costat de l’afegiment de valors als 
serveis i productes propis són claus en el petit comerç, que és molt difícil que sobrevisqui 
sense presència al món virtual. Per això, entén que cal incrementar i facilitar la formació en 
aquest àmbit, més enllà de les càpsules de dues o tres hores que el Districte va oferir en la 
legislatura passada i que no són suficients per garantir una presència en línia i la venda a 
plataformes en línia adequades. Explicita que cal formació intensiva i continuada pel que fa 
a estratègia empresarial, màrqueting digital i venda en plataformes en línia. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, 

que entén que tothom està a favor que prosperi el comerç al barri, però demana coherència 
al grup proposant i que, per tant, allò que proposa aquí ho defensi també en altres llocs. En 
aquest sentit, recorda que aquest grup va votar en contra de la taxa Amazon quan ERC la 
va portar a l’Ajuntament de Barcelona; promou la liberalització dels horaris comercials, cosa 
que deixa indefens el petit comerç, que no té tants recursos, i, en general, no defensa el 
petit comerç i el comerç de proximitat, cosa que es pot comprovar si es llegeix el seu 
programa. 

 
La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC. 
 
La consellera Irene Morales expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC i 

anuncia que es mantindran reunions i converses amb grups polítics i veïns i veïnes que de 
ben segur que donaran lloc a acords i a un final positiu per a tothom. D’altra banda, 
assenyala que sí que hi ha el Pla de comerç 2017-2019. 

 
El conseller Xavier Cañigueral agraeix els vots de tots els grups, que fan que la 

proposició s’aprovi per unanimitat, i diu a la Sra. Morales que no hi ha un pla de comerç —ell 
ja era conseller en el mandat anterior i no va veure que es presentés un pla i se sotmetés a 
al·legacions i a les fases normals d’aprovació d’un pla—, sinó una mesura de ciutat que es 
diu «Estratègia de reforç i projecció del comerç a Barcelona 2017-2019». 
 

Dit això, subratlla que cal centrar-se en l’objectiu compartit, que és el de promocionar 
i ajudar el comerç, i intentar arribar a acords malgrat les diferències (per exemple, el PP no 
aposta per l’excés d’impostos al comerç). 
 

Per acabar, dona les gràcies al Sr. Hernández per la seva intervenció i comenta que, 
a parer seu, els veïns també han d’aportar el seu punt de vista al pla de comerç. 

 
El president indica que s’aprova per unanimitat la següent transacció de la proposició: 
TRANSACCIÓ: El Consell del Districte de les Corts acorda:  Instar al Govern del Districte de 
les Corts a engegar el procés d’elaboració i aprovació abans de finalitzar el primer semestre 
de 2020, d’un Pla de Comerç del districte de les Corts 2020-2022 amb la participació i 
consens de comerciants, veïns i partits polítics. 

 
 

5. BxCanvi: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: 
Fer una diagnosi de la situació actual de manca d’equipaments 
d’urgències d’atenció primària i fer una avaluació de quins centres convé 
ampliar les hores d’atenció fins a cobrir les 24 hores del dia per tal de 
donar servei d’Urgències a tots els ciutadans dels 3 barris d’aquest 
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Districte i presentar la proposta en el termini de 3 mesos des d’avui, 
consensuada amb els partits de l’oposició. 

 
El conseller Javier Erausquin posa de manifest que una de les coses que el seu grup 

va assumir en campanya com a prioritàries és el compromís amb els ciutadans de les Corts 
d’oferir més equipaments educatius, socials, culturals o sanitaris de proximitat —la manca 
d’equipaments de proximitat és un dels problemes principals del districte— i al programa feia 
referència específica als centres d’atenció primària, ja que al districte de les Corts no hi ha 
cap centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) que estigui obert les 24 hores del dia. 

 
Per això, el seu grup presenta aquesta proposició, que inclou una transacció del 

Govern i una esmena del Grup Municipal de JxCat, per instar la Generalitat a ampliar l’horari 
del centre d’urgències d’atenció primària de Numància —actualment obre fins a les 
19.30 h— perquè doni servei les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, i que es faci el 
mateix amb les urgències pediàtriques de l’Hospital Sant Joan de Déu, que actualment tanca 
a les 21 h. 

 
Per acabar, subratlla que la mesura vol solucionar un problema amb què es troben 

molts ciutadans de les Corts quan necessiten acudir a un centre d’urgències fora de l’horari 
d’atenció dels que hi ha al districte i es veuen obligats a desplaçar-se a altres districtes. 
Entén que actualment no s’està donant prou importància a aquestes necessitats i que cal 
posar els recursos mèdics a l’abast dels ciutadans. 

 
El president dona la paraula a la persona del públic que ha demanat intervenir en 

aquest punt. 
 
La Sra. Felisa Marco posa de manifest que les persones grans que necessiten fer la 

prova del Sintrom abans la feien al CAP de les Corts i ara han d’anar al Clínic, amb les 
molèsties que això implica, i demana que s’optimitzin els centres, que aquests estiguin 
oberts tantes hores com sigui possible, que es contracti el personal necessari, que es millori 
el transport públic i, en definitiva, que en lloc de generar molèsties a les persones i 
d’empitjorar els serveis, es millorin.  

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix la 

intervenció de la Sra. Marco, sempre molt participativa en tot allò relacionat amb els serveis 
del districte, i vota a favor de la proposició, que recull una demanda que molta gent fa des de 
fa molts anys. 

 
La consellera Sonia Reina expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs i diu al 

Grup de BxCanvi que les Corts va tenir CUAP fins a principis del 2017, quan els senyors de 
JxCat i ERC, a qui els agrada gastar els diners en altres coses que no són ni drets socials ni 
sanitat, el van tancar, i es van derivar els usuaris que utilitzaven el CUAP de Numància 
(veïns de les Corts i de Sants) al de Manso, de manera que es van ajuntar amb tots els 
usuaris de l’Eixample. 

 
Explica que a l’abril del 2017 el seu grup va presentar una iniciativa per demanar la 

reobertura immediata del CUAP amb servei les 24 hores del dia tot l’any, i el diputat de Cs 
Jorge Soler va portar a la Comissió de Sanitat del Parlament de Catalunya una proposició 
que es va aprovar amb l’abstenció de JxCat i ERC. 

 
Subratlla que el CUAP de Numància no s’ha tornat a obrir perquè JxCat i ERC no ho 

han volgut, i afegeix que la consellera de Cs Marilén Barceló també ha presentat una 
iniciativa a la Comissió de Drets Socials per veure si per fi JxCat i ERC tornen el CUAP a les 
Corts i hi ubiquen algun altre CUAP i CAP. 

 
El conseller Ivan Condés agraeix que el grup proposant hagi acceptat l’esmena del 

Grup Municipal de JxCat, que vota a favor de la proposició i que al seu programa incloïa 
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l’obertura de les urgències pediàtriques de Sant Joan de Déu, una reivindicació no només de 
les Corts, sinó també de l’Eixample i de Sants, respecte d’un centre que actualment tanca a 
les 22 h, de manera que els pares i mares d’aquests tres districtes quan tenen una urgència 
més tard d’aquesta hora han de desplaçar-se a Esplugues o a altres centres de la ciutat. 
Afegeix que el nombre de menors censats en aquests tres districtes és del 12% del total, 
una població molt important que necessita ser atesa les 24 hores del dia. 

 
La consellera Mercè Garrigosa, portaveu del Grup Municipal d’ERC, observa que, si 

bé és cert que la salut no està com hauria d’estar, també és cert que el Govern d’Espanya al 
juliol va demanar a la Generalitat un pla d’ajustos per a la sanitat a Catalunya que obligava a 
dir quines mesures s’aplicarien per retallar en matèria de salut. 

 
D’altra banda, comenta que la Generalitat ha elevat la inversió en salut pública en els 

nivells més alts de la història i al juny va fer públic que s’augmentarien les places de metges 
especialitzats, i informa que el Departament de Salut està fent un estudi per determinar on 
són necessaris CUAP a Barcelona, les conclusions del qual donaran lloc a la proposta de les 
mesures que es creguin convenients per a la ciutat i per al districte. 

 
Per acabar, expressa l’abstenció del seu grup. 
 
La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC. 
 
El conseller Manuel Becerra, portaveu del Grup Municipal del PSC, dona les gràcies 

al conseller Erausquin per la proposta i el felicita pel sentit de l’oportunitat, atès que aquesta 
és una de les prioritats que estava a la cartera del Govern per començar-hi a treballar i una 
reivindicació en altres contextos com la política global del PSC per capgirar les retallades. 

 
D’altra banda, confirma que la proposta inicial ha estat transaccionada, així com 

reforçada pel Grup de JxCat, i manifesta el desig que la posició de JxCat faciliti la gestió del 
Govern per aconseguir el CUAP i les urgències pediàtriques les 24 hores —espera que el fet 
que la Conselleria sigui per un altre partit col·ligat no sigui un inconvenient sinó una facilitat. 

 
Dit això, explicita el vot favorable del seu grup. 
 
El conseller Javier Erausquin agraeix les paraules de la Sra. Marco, amb qui 

coincideix que al problema de no disposar d’un CUAP les 24 hores s’afegeixen els 
problemes de mobilitat del districte, i tot plegat afecta greument els ciutadans. 

 
D’altra banda, dona les gràcies pels vots favorables, per l’esmena de JxCat i per la 

transacció del Govern, i manifesta el desig que JxCat faciliti l’aprovació de la iniciativa a la 
Generalitat. 

 
El president indica que s’aprova amb els vots favorables de tots els grups excepte 

d’ERC, que s’hi ha abstingut la següent transacció de la proposició: TRANSACCIÓ: El 
Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda: Instar al Govern de la Generalitat perquè 
activi de forma immediata un centre d'urgències  d'atenció primària (CUAP 24h. 365 dies de 
l'any) al CAP de Numància, així com ampliar, de la mateixa manera fins les 24 hores, les 
urgències pediàtriques de l’Hospital Sant Joan de Déu del mateix carrer Numància 

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
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c) Precs 
 
1. ERC: El Districte de Les Corts obrirà, en el termini de 3 mesos, espai de 
consulta i diàleg amb els usuaris dels Jardins de Clara Campoamor, amb 
la finalitat de determinar quina es la realitat dels jardins i establir i dur a 
terme les modificacions necessàries per a que s’adaptin a les necessitats 
actuals dels usuaris. 

 
La consellera Mercè Garrigosa formula el prec, que el seu grup presenta després 

d’haver-se reunit amb els veïns de les Corts que són usuaris habituals dels jardins Clara 
Campoamor i d’haver constatat que aquests jardins necessiten una remodelació, ja que, tal 
com havien manifestat els usuaris, és una zona infrautilitzada; davant dels jardins hi ha un 
estany d’aigua que ocupa bona part dels terrenys sense gaire manteniment; fa molt de 
temps que hi ha unes zones verdes amb tanques que n’impedeixen l’ús, no se sap per què; 
a les nits no hi ha il·luminació, amb el grau d’inseguretat que això provoca —a determinades 
hores no s’hi pot passar—, i la majoria dels matins els mateixos veïns han de recollir plats, 
plàstics, gots i altres restes del botellón de la nit anterior —s’ofereix a ensenyar a qui les 
vulgui veure les fotografies que han fet els usuaris. 

 
D’altra banda, comenta que, a més del fet que el parc no es pugui utilitzar en la seva 

totalitat ni en totes les hores del dia, està en una de les zones comercials més importants del 
districte i la imatge dels jardins deteriora la zona. 
 

El president dona la paraula a la persona del públic que ha demanat intervenir en 
aquest punt. 

 
La Sra. Lydia Romagosa saluda tothom i es presenta com a representant dels 

usuaris dels jardins de Clara Campoamor. 
 
Exposa que actualment a les Corts hi ha censats 9.000 gossos, només hi ha quatre 

àrees d’esbarjo o pipicans, i no hi ha la zona d’ús compartit que segons el Pla d’actuació 
municipal 2016-2019 hi hauria d’haver. Els veïns consideren que aquests jardins, atès que fa 
deu anys que ja s’utilitzen a diari amb aquesta funcionalitat, serien idonis per a aquests 
usos. 

 
Confirma que els jardins es troben pràcticament en desús i en un estat lamentable —

anima tothom a veure les fotografies de què ha parlat la Sra. Garrigosa—, amb mobiliari 
urbà en molt mal estat, sense llum a la nit, amb molta inseguretat, restes d’ampolles, 
d’alcohol i de drogues i, fins i tot, gent dormint als bancs, a més de la zona amb tanques des 
de fa molts mesos sense que els veïns en sàpiguen el motiu. 
 

A continuació, assenyala que, tal com diu l’Ajuntament, la finalitat de les àrees 
d’esbarjo per a gossos no és la mateixa que la de les d’ús compartit, que serveixen perquè 
els gossos puguin anar deslligats i puguin estar en contacte amb altres gossos i persones, i 
indica que els veïns no demanen que es faci un pipicà en aquell espai, sinó que sigui una 
zona on durant algunes franges horàries els gossos puguin anar sense lligar i estar en 
contacte amb l’espai, amb la vegetació, l’hàbitat i altres gossos i persones. 

 
Subratlla que hi ha un grup de més de 50 famílies de veïns del barri de les Corts amb 

gossos ben educats que no provoquen altercats i tenen cura de l’espai públic, un grup ben 
avingut que participa en molts esdeveniments del barri i en tot moment aposta pel civisme i 
dona suport al fet que l’Ajuntament prengui mesures que incloguin sancions als propietaris 
que, per exemple, no recullin els excrements. 

 
La consellera Lucía García indica que el Govern accepta el prec, que fa referència a 

una qüestió ja inclosa a la llista del PAD i el PAM —s’ha iniciat el procés ara i hi ha prevista 
aquesta actuació. Afegeix que ja hi ha data per a una reunió amb Parcs i Jardins per parlar-
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ne i el Govern es compromet a reunir-se amb els usuaris, amb els veïns implicats, així com 
amb els propietaris dels edificis de l’antic Pedralbes Centre i les oficines, i a posar en valor la 
figura de Clara Campoamor que dona nom al parc. 

 
La consellera Mercè Garrigosa agraeix la resposta i anuncia que el seu grup estarà 

atent perquè el Govern compleixi. 
 

2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a fer requeriment a 
Endesa amb la finalitat de que acabi els treballs del C/ Regent Mendieta, 
entre Riera Blanca i Comte Güell, i un cop finalitzats aquests a instal·lar el 
nou arbrat previst en la reforma de reurbanització del C/ Regent Mendieta. 

 
La consellera Elisabet Bercial exposa que al gener del 2018 van començar les obres 

de reurbanització del carrer Regent Mendieta per convertir-lo en plataforma única i fer una 
instal·lació d’enllumenat, mobiliari urbà i nou arbrat. Aquestes obres havien de finalitzar al 
maig del mateix any, però encara no s’ha procedit a la instal·lació dels arbres, atès que 
Endesa ha començat a realitzar uns treballs a la mateixa zona, de manera que gairebé dos 
anys després de l’inici de les obres de reurbanització, els veïns i les veïnes continuen sense 
poder gaudir d’un entorn verd a prop dels seus habitatges i han de patir les incomoditats que 
suposen les obres que duu a terme Endesa. 
 

Subratlla que la Maternitat i Sant Ramon ha de ser un barri verd i els veïns i les 
veïnes, que en són conscients i ho volen, demanen accions per solucionar aquesta situació. 

 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
El conseller Jordi Guillén explica que el projecte de variant de línies amb Endesa es 

va iniciar el març del 2018 i l’empresa ha presentat tres projectes diferents, els dos primers 
estaven equivocats i l’actual, que és correcte, data del desembre del 2018. Actualment es 
preveu que l’obra comenci al desembre, tot i que BIMSA no té gaire clar que es compleixin 
els terminis i recorda que les obres ja estan pagades. Afegeix que Endesa no està complint 
amb els terminis marcats per realitzar les obres. 

 
D’altra banda, afirma que BC vol una ciutat més verda on els veïns i les veïnes es 

puguin reconciliar amb la natura, i l’arbrat és un element imprescindible i protagonista en 
aquesta transformació i reconciliació. 

 
Pels motius exposats, el Govern està d’acord amb la proposta del Grup d’ERC. 
 
La consellera Elisabet Bercial agraeix que la línia d’actuació del Govern coincideixi 

amb el que demana el seu grup, però subratlla que, després de dos anys amb el problema, 
els veïns i les veïnes mereixen una resposta ràpida, per la qual cosa insta el Govern a 
actuar amb la màxima celeritat possible, i anuncia que el Grup d’ERC seguirà de prop les 
seves accions en aquest àmbit fins assegurar-se que es compleix l’acord. 

 
El conseller Jordi Guillén assegura que el Govern es posarà en contacte amb Endesa 

i l’instarà a fer aquestes obres al més aviat possible. 
 

3. JxCat: Que el Districte de les Corts disposi de la presència suficient 
d’agents de la Guàrdia Urbana propis de districte al torn de nit i no pas 
d’una presència compartida amb Districte de Sants i Sarrià-Sant Gervasi. 
TRANSACCIÓ: Que el Districte de les Corts disposi de la presència 
suficient d’agents de la Guàrdia Urbana al torn de nit. 
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El conseller Èric Manzano formula el prec, motivat per la singular problemàtica que 
presenta el districte de les Corts en matèria de molèsties nocturnes a l’espai públic i 
incivisme, i atès que el contingut del prec és una demanda constant del veïnat del districte. 

 
El president dona la paraula a les persones del públic que han demanat intervenir en 

aquest punt. 
 
La Sra. Felisa Marco subratlla que els veïns el que volen és sentir-se segurs al carrer 

a qualsevol hora i independentment de l’edat que tinguin, i explica que ahir es va trobar amb 
una exposició del RACC a l’avinguda Diagonal en què estaven descarregant cotxes i això 
feia que els vianants haguessin de passar pel carril bici, però no hi havia cap senyal que 
indiqués que el carril bici era compartit o bé només per a vianants, ni tampoc Guàrdia 
Urbana que dirigís i vetllés per la seguretat de les persones. 

 
Remarca que està d’acord amb qualsevol mesura que impliqui més seguretat, millor 

senyalització i millor transport públic, i comenta que hi ha autobusos que ja no passen a 
algunes hores, quan hi ha serveis que els veïns necessiten a totes les hores del dia. 

 
Per acabar, es queixa que hi ha seguretat per al Barça però no per als veïns. 
 
El Sr. Joan Hernández manifesta l’opinió que no és lògic que en un lloc amb tantes 

armes com la caserna del Bruc a la nit només hi hagi una persona de la Guàrdia Urbana 
vetllant per aquestes armes, i afegeix que la normativa és clara en aquest sentit. 
 

D’altra banda, exposa que quan per la Festa Major es va tallar a Carles III el trànsit 
de bicicletes i patinets, hi havia veïns que hi passaven a molta velocitat —en té fotos— i la 
Guàrdia Urbana els veia però no els deia res. Ell es va adreçar a un guàrdia urbà per 
preguntar-li si no els havia de posar una multa i li va respondre que la seva indicació era ser 
una mica sensibles i no posar multes ni als patinets ni a les bicicletes. 

 
El conseller Carlos Hornero indica que el Govern, que ha transaccionat el prec, 

l’accepta, i es remet al debat anterior sobre la necessitat d’augmentar la presència de 
Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra, així com sobre la importància de la prevenció. 

 
D’altra banda, comenta que també són imprescindibles les polítiques de civisme i 

entendre que l’Ordenança de civisme és fonamental per a la convivència i per evitar l’abús 
de l’espai públic. Considera que tot plegat dona lloc a un model de seguretat i prevenció 
col·lectiu al districte i a la ciutat. 

 
El conseller Èric Manzano agraeix l’acceptació del prec transaccionat i anuncia que el 

seu grup estarà atent a les polítiques de prevenció, civisme i seguretat. 
 
El conseller Carlos Hornero respon que el Govern estarà atent a l’assignació d’unitats 

nocturnes per part de Mossos d’Esquadra, i subratlla que la unió entre aquest cos i la 
Guàrdia Urbana és fonamental. 
 

4. Cs: Que el Districte iniciï contactes amb la Federació Catalana 
d’Autisme, Asperger Catalunya i l’Associació Cultural de Firaires de 
Catalunya per concretar les modificacions que permetin i facilitin als nens i 
joves amb TEA gaudir durant almenys un dia o una franja horària —el que 
s’estableixi després dels contactes— de les atraccions que s’instal·len al 
districte durant la Festa Major a partir del 2020. 

 
El conseller Javier Edrosa posa èmfasi en el fet que les Corts, com a districte 

inclusiu, ha de treballar per eliminar barreres socials, i assenyala que les persones amb 
trastorn de l’espectre autista o Asperger pateixen alteracions sensorials, especialment pel 
soroll, per les llums canviants i per les multituds, alteracions que, en dies assenyalats com 
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les festes majors, fan que no puguin gaudir de les atraccions de fira: les llums, les multituds i 
la música a alt volum poden ocasionar-los angoixa, crisis, bloquejos i, fins i tot, atacs de 
pànic. 

 
Davant d’aquesta qüestió, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
El conseller Jordi Guillén indica que el Govern no accepta el prec perquè és 

conscient de l’obligació d’aconseguir una millora contínua en tots els àmbits, molt 
especialment en el de la inclusió, i vol posar aquest àmbit en valors generals, en lloc de 
centrar-se en una mesura concreta. Explica que, en el cas del prec, que únicament fa 
referència a l’espai de la fira, a partir d’una edat determinada els infants deixarien de gaudir 
d’aquesta mesura de millora, i el Govern vol dur a terme accions més àmplies en el territori. 

 
Tanmateix, afirma que es parlarà amb la Federació Catalana d’Autisme i d’Asperger 

per consensuar quines són les necessitats que tenen aquests infants i adolescents i quina 
és la millor manera d’ajudar-los i d’adaptar diverses activitats dins la Festa Major. 
 

El conseller Javier Edrosa entén que el prec s’hauria acceptat si hi hagués una 
autèntica disposició, ja que es pot acceptar i, després, impulsar altres activitats per als nens 
amb TEA, que sempre seran benvingudes pel seu grup. 

 
Subratlla que un districte inclusiu, accessible, integrador i modern com es vol que 

sigui les Corts ha de saber atendre aquestes necessitats dels nens amb TEA, i observa que 
el prec no requereix cap inversió econòmica, sinó, simplement, una conversa amb 
associacions i que durant unes hores a la fira no hi hagi música elevada, llums canviants ni 
multituds. 

 
Per acabar, assenyala que la no acceptació del prec li provoca sorpresa i decepció. 
 
El conseller Jordi Guillén respon que el Govern no pot acceptar el prec tot i estar-hi a 

favor perquè el que vol és ampliar-lo, no centrar-se en una única mesura sinó impulsar-ne 
més. Afegeix que amb una transacció el prec podria tirar endavant. 

 
El president recorda que en el cas dels precs també es poden fer esmenes. 

 
5. PP: Que el Govern del Districte informi en el transcurs del Consell 
Plenari sobre les accions dutes a terme des de l’inici de mandat respecte 
a la construcció i posada en funcionament de la residència per a gent gran 
al carrer Benavent, i es compromet a crear una comissió o grup de treball, 
amb la presència de veïns, partits polítics, Ajuntament i representants de 
la Generalitat, per a poder desencallar aquest equipament transcendental 
per al districte. 

 
El conseller Xavier Cañigueral entén que tothom és conscient de la gran necessitat 

que té el districte de la residència per a gent gran Benavent, atesa la quantitat de gent gran 
que hi ha al barri de Maternitat i el temps que fa que es demana aquest equipament. 

 
Considera que el més important és com s’aconsegueix que la residència es 

construeixi i que, més que presentar tots proposicions que s’aproven i s’aplaudeixen però 
després no serveixen per a res perquè la Generalitat no construeix l’equipament, cal implicar 
la Generalitat. Per això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 

 
El president dona la paraula a les dues persones del públic que han demanat 

intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. Joan Hernández entén que aquesta residència és important tant per al barri 

com per a tothom i subratlla que caldrà garantir-ne el bon funcionament. 
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D’altra banda, dona les gràcies al Sr. Hornero per haver presentat a l’Ajuntament la 

proposta que hi hagués una comissió sociosanitària al barri de les Corts i a tots els barris 
que volguessin, una comissió que va funcionar durant dos anys i escaig, quan hi havia el 
conseller Sais, i va fer millorar molt el servei. 

 
Subratlla que si millora el servei, millora l’atenció a les persones, també a les 

persones que van a cuidar els familiars, i demana a tots els grups sensibilitat perquè la 
comissió sociosanitària esmentada torni a funcionar com ho va fer del 2013 al 2015. 
Observa que és una cosa que no costarà diners i que farà una labor bona per a totes les 
persones que estan a dins i tots els familiars que les cuiden. 

 
La Sra. Felisa Marco demana que es desencalli ja el tema de la residència del carrer 

Benavent, que ja fa massa anys que s’arrossega, i s’eviti que passi el mateix que ha passat 
amb Anglesola i amb la Colònia Castells, temes dels quals es parla des de fa trenta anys. 

 
A continuació, observa que les residències per a gent gran del barri han tingut 

algunes deficiències, i s’ha proposat que es facin activitats i un treball social entre escoles, 
residències i voluntaris perquè la gent gran no estigui a les residències sola i de males 
maneres, i que s’afavoreixi el transport. 

 
D’altra banda, expressa l’opinió que el Barça, en lloc de l’hotel i la resta 

d’equipaments que vol ubicar al barri, i en lloc de fer un espai especulatiu, podria haver fet 
un centre esportiu per a la gent gran, i exposa que a la Maternitat s’ha demanat que en 
algun edifici es planifiqui algun centre on la gent pugui anar al parc i reunir-se. 

 
Conclou que el problema no se soluciona únicament amb la residència del carrer 

Benavent, sinó que cal tenir en compte la proporció de gent gran que hi ha a les Corts i 
proporcionar-li serveis de tota mena (transport, centres esportius, piscines...) mitjançant un 
pla global d’atenció al col·lectiu. 

 
El conseller Manuel Becerra posa èmfasi en el fet que les solucions i decisions que 

s’han pres fins ara han servit de poca cosa, i diu al Sr. Cañigueral que agraeix la confiança 
que mostra en la capacitat del Govern actual de resoldre un tema de fa tants anys. 
 

Exposa que el 2010 la Generalitat del tripartit, amb el president Montilla, ja va signar 
una partida de 36 milions per construir i mantenir aquesta residència, però el Govern i 
l’onada de retallades del Govern d’Artur Mas es va emportar aquesta decisió i aquests 
pressupostos amb l’abstenció del grup del PP. 

 
Dit això, afirma que l’Ajuntament del Districte es dedicarà a fons a aquest tema, com 

ho està fent l’Ajuntament a escala de ciutat —és una reivindicació de primera línia—, perquè 
la Generalitat deu sis residències, és a dir, unes 2.800-3.000 places, un dèficit que està 
costant a l’Ajuntament de Barcelona una mitjana d’entre 18 i 20 milions d’euros l’any per una 
decisió que només pot prendre l’administració competent, que és la Generalitat. 

 
El Govern considera que crear ara una comissió nova sobre la residència del carrer 

Benavent no facilitaria la consecució d’aquesta residència pel punt en què es troba. Observa 
que seria diferent si ja estiguessin desbloquejats els fons i el projecte i aquest estigués a 
punt de posar-se en marxa, cas en què sí que seria una bona proposta i segurament el 
Govern hi estaria d’acord. 

 
Pels motius exposats, el Govern no accepta el prec. 
 
El conseller Xavier Cañigueral agraeix les intervencions dels assistents i lamenta la 

no acceptació del prec, que el sorprèn, en part perquè tant el Sr. Becerra com la Sra. 
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Morales li van dir que s’acceptaria, però també perquè si tot continua igual, continuarà la 
mateixa ineficàcia. 

 
Subratlla que la manera perquè la Generalitat actuï és que aquesta parli amb els 

veïns, i qualifica el rebuig del prec d’oportunitat perduda. 
 

6. PP: Que el Govern del Districte commemori el 41è aniversari de la 
Constitució Espanyola amb un seguit d’accions que incloguin, entre altres, 
la celebració d’un acte oficial de commemoració de l’efemèride, un 
programa de conferències i/o debats, una exposició commemorativa, 
penjar la bandera espanyola al balcó de l’Ajuntament del districte i el 
record de l’esdeveniment a les xarxes socials. 

 
El conseller Xavier Cañigueral assenyala que el proper 6 de desembre se celebra el 

41è aniversari de l’aprovació en referèndum de la Constitució espanyola, una constitució que 
va portar a la democràcia i la llibertat i és un exemple del que podem fer quan estem units, 
així com el llegat d’uns homes que, tot i les profundes diferències, van posar els interessos 
de tots els espanyols per sobre dels seus. 

 
Observa que, si bé la Constitució no és perfecta, com no ho és cap text legislatiu ni 

res a la vida, ha estat una eina fonamental per al desenvolupament del país i ha permès el 
període més llarg de pau, llibertat i prosperitat de la història d’Espanya. Per això, entén que 
és un deure reconèixer-ne la transcendència, homenatjar el llegat dels qui la van redactar i 
els que la van votar i donar-la a conèixer a les noves generacions. 

 
Pels motius exposats, el seu grup demana al Govern que commemori el seu 41è 

aniversari amb les accions que s’indiquen al prec. 
 
La consellera Lucía García explica que el prec no s’accepta perquè el que demana 

no és una prioritat per al Govern del Districte, i comenta que, a parer seu, a les Corts hi ha 
bastantes dates molt més rellevants que celebrar i bastantes més persones que homenatjar. 

 
Afegeix que no és una funció del Districte fer homenatges com els que demana el 

prec i, pel que fa a l’afirmació que l’homenatge a la Constitució parteix de l’homenatge a la 
democràcia i a la llibertat, el Govern considera que la millor manera que té el Plenari de retre 
homenatge a la democràcia i a la llibertat és amb la diversitat de veus, vots i idees. 

 
El conseller Xavier Cañigueral no entén que sí que correspongui al Districte fer actes 

commemoratius per la Diada i per infinitat de dies mundials però no per la Constitució, una 
data de celebració nacional. D’altra banda, comenta que la resposta que ha donat la 
consellera no el sorprèn de BC, però sí del PSC. 

  
La consellera Lucía García explicita que la resposta l’ha fet com a Govern, de 

manera que és una resposta consensuada entre BC i el PSC, i subratlla que no és 
comparable l’11 de setembre amb la Constitució, perquè en aquest prec s’està proposant un 
homenatge concret en un districte concret, mentre que l’11 de setembre se celebra a tots els 
districtes i a tots els ajuntaments de districte de manera unificada, d’aquí que no sigui funció 
del Districte fer aquest tipus d’homenatges. 
 

7. BxCanvi: Que el Govern del Districte de les Corts impulsi un Pla per a la 
rehabilitació dels Jardins de Bacardí, formada pel govern, els grups 
municipals del Districte i les associacions de veïns. 

 
El conseller Javier Erausquin formula el prec, motivat per l’estat d’uns jardins deixats 

i vells que es veuen afectats per la gran afluència de persones causada per la proximitat del 
Camp Nou, i comenta que la mesura que es demana és raonable i assumible per part del 
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Govern, milloraria la imatge dels voltants de la travessera de les Corts i els veïns podrien 
gaudir de millors infraestructures. 

 
El president dona la paraula a les dues persones del públic que han demanat 

intervenir en aquest punt. 
 
La Sra. Laura Vilamala saluda tothom i fa referència a una proposta que ja es va fer 

fa bastant temps, quan es va dir que s’arreglarien tots els jardins el febrer de 2018. 
 
Explica que en principi només van arreglar el pipicà, però es va fer malament, i des 

del mateix febrer del 2018 es van recollir signatures, es van fer queixes i diverses coses més 
perquè no només es posava en risc la salut dels gossos, sinó també la dels propietaris. Es 
van aprovar un seguit de reformes per solucionar els problemes, però les reformes que 
havien de començar al març del 2018 es van anar endarrerint. Afegeix que es va dir que 
s’havia de fer una altra aportació econòmica, i els veïns entenen que si des del 
començament s’haguessin recollit totes les demandes i tots els plans que consideraven 
necessaris no caldria fer una altra remodelació, que implica una altra despesa econòmica 
bastant important. 

 
Es queixa que fins ara s’hagi anat postergant una reunió amb els veïns, que l’han 

demanat diverses vegades, la darrera per explicar, després del canvi de conselleries i 
regidories, l’estat de la qüestió, però posa de manifest que justament avui han rebut una 
data per fer una reunió personalitzada com havien demanat, cosa que agraeixen moltíssim. 

 
Per acabar, assenyala que els deu pipicans que hi ha a les Corts són totalment 

insuficients per al nombre de gossos que hi ha (només de censats, 6.000 i escaig), i 
comenta que, a parer seu, arreglar aquestes àrees per a gossos beneficiaria fins i tot les 
persones detractores dels gossos, a les quals no els agrada que aquests estiguin fora del 
parc. 

 
La Sra. Felisa Marco indica que la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica dona 

suport a totes les iniciatives del grup i subratlla que el parc de Bacardí ha caigut en 
desgràcia econòmica i pel que fa a la natura, entre altres coses. 

 
Remarca que, a més de la tala d’arbres i de no mantenir el parc com sempre havia 

estat, es va canviar el pipicà a una altra zona sense recuperar la sorra, de manera que es va 
deixar la sorra on hi havia hagut el pipicà perquè hi juguessin els nens. D’altra banda, posa 
de manifest que, pel que té entès, l’empresa va fer fallida i l’Ajuntament se’n va haver de fer 
càrrec d’algunes despeses, i afegeix que quan hi ha partit, convindria tancar el parc per 
evitar destrosses i conductes indesitjables. 

 
A continuació, lamenta que s’hagi decidit talar tots els arbres —n’hi ha de 

centenaris— per fer l’Espai Barça; demana que el projecte es desenvolupi tenint en compte 
els arbres, que s’adapti per evitar la tala dels pins del Miniestadi i els pins consolidats, i 
comenta que, si bé a la Maternitat s’ha patit la tala d’arbres i el frenopàtic es va endur mig 
parc, gràcies als veïns se’n conserva la part de Mejía Lequerica, que és d’ús públic. 

 
Conclou que cal cuidar el parc de Bacardí i diu als veïns que no poden permetre que 

un projecte elimini els pins centenaris. 
 
La consellera Irene Morales indica que el Govern accepta el prec i explica que ja 

s’estan fent actuacions en aquest sentit, però es convocarà els veïns i es començarà a 
treballar amb Parcs i Jardins perquè el parc de Bacardí estigui en bones condicions. 

 
El conseller Javier Erausquin agraeix les aportacions veïnals i l’acceptació del prec. 
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8. BxCanvi: Que el Govern del Districte de les Corts impulsi un Pla per a 
combatre l’incivisme i la brutícia a l’entorn de l’Espai Barça, formada pel 
govern, els grups municipals del Districte i les associacions de veïns i 
proposar mesures i accions concretes que permetin que els voltants de 
l’Espai Barça es mantinguin nets. 
 

El conseller Javier Erausquin formula el prec i subratlla que són els veïns de les 
Corts qui pateixen les conseqüències de l’activitat esportiva del Barça i és necessari garantir 
que els carrers de la zona es mantinguin tan nets com sigui possible i que es minimitzi 
l’incivisme que afecta la zona. 

 
El conseller Carlos Hornero comenta que, a més dels serveis que ja actuen a l’entorn 

del Barça, com ara la Guàrdia Urbana i els serveis de neteja, els veïns poden traslladar les 
seves queixes als consells de barri i a les audiències públiques, i hi ha activada una 
comissió de treball amb el Barça on també hi ha els veïns, les entitats veïnals del districte, 
en la qual el Barça està implicat en la presa de mesures i el Districte també implementa 
mesures de seguretat, civisme i prevenció. Observa que és en aquest espai on es generen 
totes aquestes iniciatives i anuncia que properament es convocarà aquest grup de treball. 

 
Dit això, explica que el prec no s’accepta perquè, si bé té sentit per millorar la zona 

de l’entorn del Barça, ja s’hi està treballant i participant i no es vol que es dupliquin activitats. 
 
El conseller Javier Erausquin entén que és un no positiu, però comenta que, a parer 

del seu grup, el grup de treball no està funcionant prou bé. Tanmateix, s’ofereix per 
col·laborar-hi en properes comissions i estarà atent perquè es compleixin les promeses fetes 
en aquesta sala. 
 
 

d) Preguntes 
 
1. JxCat: Quines accions pensa dur a terme el govern de Dte. per pal·liar 
aquesta situació (patiment de robatoris, agressions i presencia de 
prostitució il·legal al voltant de la discoteca Legend a l’Avinguda Doctor 
Marañón, 17) i garantir la seguretat i integritat de les persones assistents i 
quines mesures de seguretat i civisme pensa adoptar el govern de Dte. 
per a aquesta legislatura? 

 
El conseller Èric Manzano formula les preguntes, motivades per les informacions 

rebudes per part de nombrosos pares i mares de joves menors d’edat, que sovint pateixen 
robatoris i agressions quan algunes tardes acudeixen a la discoteca Legend (avinguda 
Doctor Marañón, 17), comesos per grups organitzats de joves, així com per les constants 
queixes de presència de prostitució il·legal a la mateixa zona, una situació desagradable i 
d’alarma social present al barri des de fa massa temps de la qual el seu grup ja es va 
queixar fa un any i que ha seguit molt de prop. 

 
El conseller Carlos Hornero respon que el Govern actuarà en dos àmbits: en primer 

lloc, mitjançant la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, que persegueixen de manera 
efectiva els delictes que s’estan cometent a la zona (s’ha incrementat la vigilància a la 
sortida de les sessions dels menors de la discoteca i això ha donat lloc a la detenció de cinc 
menors causants de robatoris amb violència, quatre dels quals han estat detinguts i estan 
ingressats en un centre de menors), i, en segon lloc, la setmana que ve el Districte es 
reunirà amb els gestors de l’establiment per aconseguir una col·laboració i una proximitat 
per solucionar problemes, no només en l’àmbit de la seguretat, sinó també pel que fa a 
prevenció. 
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El conseller Èric Manzano indica que el seu grup sabia que els Mossos havien 
enxampat quatre nois —agraeix la feina feta pels Mossos i per la Guàrdia Urbana—, però 
subratlla que hi continua havent una situació molt desagradable a la zona. 

 
D’altra banda, torna a preguntar quines accions referents a seguretat es pensen dur 

a terme en aquesta legislatura. 
 
El conseller Carlos Hornero contesta que no pot donar resposta a una pregunta tan 

genèrica com què es pensa fer en un pla de seguretat del Districte durant tot el mandat en 
una pregunta que se centra en un punt molt concret. No obstant això, exposa que, a més 
d’augmentar els efectius de seguretat, per al Govern seran fonamentals totes les polítiques 
de prevenció en seguretat, també amb centres escolars, i mitjançant el compliment de 
l’Ordenança de civisme. 
 

2. Cs: - Quants expedients sancionadors s’han incoat els anys 2016, 
2017, 2018 i 2019 en relació amb incompliments de la normativa 
municipal, amb desglossament de les normes vulnerades? –Dels 
expedients incoats, quantes sancions s’han imposat, amb expressió de la 
normativa vulnerada? 

 
La consellera Sonia Reina formula les preguntes. 
 
La consellera Irene Morales diu que, atesa la manca de temps, la resposta es 

facilitarà per escrit i la informació estarà a disposició de qualsevol que la vulgui consultar. 
 
La consellera Sonia Reina li ho agraeix. 

 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
  

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
Declaració Institucional pel canvi climàtic i acords ONU agenda 2030 

 
El president informa que, aquesta Declaració institucional no ha tingut el recolzament 

necessari.  
A continuació, el president dona les gràcies a tothom per l’atenció i l’assistència —

també al regidor adscrit d’ERC, el Sr. Castellana, i a la Sra. Francina Vila, que encara no és 
regidora— i dona per finalitzada la sessió. 

 
I sense més assumptes per tractar que els que componen l’ordre del dia, el president 

aixeca la sessió a les 22.10 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 


