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ACTA Núm. 3/2020 
 
 
 

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

 
 

El dia 2 de juliol de 2020, a les 17.30 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts de 
l’Ajuntament de Barcelona a la sala de Plens, a la plaça Comas, 18 planta soterrani 1 de Barcelona, 
sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president, i l’assistència del regidor 
l’Im. Sr. Joan R. Riera Alemany; els consellers i conselleres senyores i senyors, Carlos Hornero 
Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén Sarrat, Mario Fco. Campelo 
Castro, Lucia García Carretero, Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial 
Fernández, Sonia Reina Sánchez, Javier Edrosa Pérez, Ivan Condés Sangenís, Sergi Mariné Santos, 
Xavier Cañigueral González i Javier Erausquin Marsal, la gerent del Districte senyora Sara Jaurrieta 
Guarner i assistits per la secretària, la senyora Meritxell Cusí Pérez. 
 

Excusen la seva absència les regidores i els regidors adscrits/es, senyor Jordi Castellana 
Gamisans, senyora Francina Vila Valls i la senyora Janet Sanz Cid. 

 
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 ORDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 6 MAIG DE 2020. 

 
B. PART INFORMATIVA 

 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 

tramitats durant els mesos de febrer, març, abril i maig de 2020. 
 

2. RESTAR ASSABENTATS del Decret de data 11 de juny de 2020 de nomenament 
del nou regidor del Districte, senyor Joan Ramón Riera Alemany en substitució del 
regidor senyor Francesc Xavier Marcé Carol. 

 
 

3. Mesura de govern 
 

4. Informes.  
 

Informe de la situació dels Serveis Socials al Districte de les Corts 
 

5. Informe del regidor del Districte 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència. 
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RATIFICAR l’acord de la Junta de Portaveus del dia 22 de juny de les Bases de 
l’elecció dels Cortsenc i Cortsenca d’Honor aprovades al Consell de Districte del dia 6 
de maig de 2020 en el sentit de modificar el calendari de l’elecció per a l’any 2020.  

 
B. Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

 
INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la Modificació Puntual de PGM en l’àmbit de 
l’Hospital Sant Joan de Deu, Districte de les Corts. (Aprovat inicialment en la CEUIM 
del dia 19 de maig) 

 
C. Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports. 
D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 

 
2 Proposicions 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 
a) Proposicions / Declaracions de grup. 

 
1. ERC: El Districte de Les Corts, conjuntament amb el districte de Sants-Montjuïc, es 

compromet a implementar un carril bici a l’Avda. Madrid i al C/ Berlín, carril bici que 
ha d’enllaçar amb el de C/ París, per tal de fer un corredor per a bicicletes que 
connecti el districte de Les Corts amb el centre de la ciutat de Barcelona. 
 

2. JxCat: Instem el Govern del Districte a presentar davant Nomenclàtor de 
l’Ajuntament la Iniciativa ciutadana “Retorn cap els nostres noms”- avalada per un 
procés participatiu i per 1508 signatures de cortsencs/ques- per a que continuï el 
procés de substitució del nom de l’Av Carles III per Ronda de Les Corts. 
 

3. BComú: Impulsar un espai de treball i recerca, mitjançant la Taula de Memòria i la 
participació d’entitats, associacions, veïnes i veïns, per tal d’aprofundir i revisar amb 
memòria democràtica la nomenclatura a l’espai públic, i traslladar, prèvia aprovació 
del Consell Plenari del Districte de les Corts amb majoria qualificada de dos terços, 
els resultats del mateix i els canvis de nom proposats a la Taula de Nomenclàtor de 
la ciutat de Barcelona.  
 

4. Cs: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
1.- Elaborar un estudi de les zones més conflictives del districte, així com en àrees 
comercials, realitzant una planificació, per procedir, de manera immediata, a dur a 
terme els tràmits corresponents per a la instal·lació de càmeres de vigilància i 
seguretat al districte de les Corts. 
 

5. PP: El Consell de Districte de Les Corts acorda instar al Govern del Districte a dur a 
terme les següents accions en relació amb l’edició d’enguany del Festival Jardins de 
Pedralbes: 

- Vetllar pel manteniment dels jardins i patrimoni arquitectònic i escultural del 
recinte del Palau de Pedralbes durant el muntatge, celebració i desmuntatge del 
festival. 

- Realitzar una diagnosi anterior i posterior a la celebració de l’esdeveniment sobre 
l’estat del recinte i exigir al promotor del festival a revertir qualsevol desperfecte 
causat. 

- Vetllar perquè el festival tingui la menor incidència possible en el dia a dia dels 
veïns i, molt especialment, en el seu descans. En aquest sentit: 
1. Permetre l’accés públic al recinte fins a les 21 h., hora habitual de tancament 

dels parc i jardins de la ciutat durant els mesos d’abril a octubre. 
2. Establir un horari de finalització de les activitats diàries del festival que 

permeti el descans dels veïns de la zona. 
3. Avaluar i controlar, en dies de concert, l’impacte acústic de les activitats del 

festival sobre els habitatges de la zona. 
4. Incrementar la presència policial a la zona per tal de garantir la seguretat 

dels assistents i veïns. 
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- Presentar, en el primer Consell Plenari celebrat després de l’estiu, un informe 
sobre el desenvolupament del festival i el seu impacte en el recinte així com en 
l’activitat diària i el descans dels veïns. 

 
6. BxCanvi: Que el govern del districte impulsi, en consonància amb el programa 

“BCN, el Millor Agost”, activitats lúdiques, esportives i culturals amb caràcter de 
proximitat i de barri per fer-ne formar part a la ciutadania i enriquir la vida als barris 
del districte 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

c) Precs 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a implementar l’àrea verda a les dues 
zones del Barri de Pedralbes, La Mercè i Pedralbes, que no s’inclouen en l’ampliació 
proposada en el mes de juny de 2020 per l’Ajuntament de Barcelona, tenint en 
compte que: 
 
- A Pedralbes, s’ha de posar especial atenció en els carrers Sor Eulàlia d’Anzizu, 

Abadessa Olzet i Cavallers.  
 

- Al Barri de La Mercè, cal fer la implementació de l’àrea verda immediatament i 
un cop feta la remodelació pendent del barri, adaptar-la. 

 
2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, a prendre les mesures necessàries 

per tal d’ampliar significativament l’espai disponible per al vianant i a introduir canvis 
reals en el model de convivència i distribució de l’espai públic del districte en favor 
de la qualitat de vida dels seus veïns, i per tant a elaborar i posar en marxa un pla 
de xoc sobre l’espai públic del districte, que inclogui expressament les següents 
mesures: 
 

a. Que els carrers del districte amb una secció inferior als 12 metres, passin a ser 
de prioritat vianant, sens detriment de l’accés dels veïns i veïnes en vehicle a 
casa seva (entrada a garatges particulars i accés a l’estacionament de zona 
verda o blava). Que s’habilitin els senyals necessaris per aquesta actuació (que 
no implica cap modificació, ni obra al carrer), i que s’instal·lin els elements de 
reducció de la velocitat que facin efectiva la prioritat vianant. 

b. Baixar de totes les voreres de igual o més de 3 metres, de secció igual o superior 
a 15 metres (a excepció de les seccions de rambla) tots els elements que 
l’ocupen (com motos, bicicletes, terrasses, etc.) i es reubiquin ocupant un carril 
de la calçada. En tot cas, cal aplicar les mesures necessàries per a fer complir 
amb la normativa d’aparcaments de motocicletes en vorera de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

c. Ampliació de les voreres d’Avda. Madrid i Travessera de Les Corts, en els trams 
d’aquestes vies en que la vorera fa menys de 4 metres, tenint en compte que 
aquestes actuacions hauran de ser definitives en el cas de que s’acrediti la seva 
eficàcia. 

d. Estudiar i modificar la freqüència dels semàfors del districte per afavorir el pas 
dels vianants amb seguretat, tenint especial cura perquè els creuaments deixin 
de ser una barrera pels vianants i permetin passar amb fluïdesa. En aquest punt 
s’ha de posar especial atenció i estudi als semàfors de l’Avda. Diagonal, donat 
que actualment la freqüència semafòrica no permet creuar amb fluïdesa i 
seguretat tota l’Avinguda. 

e. Creació d’un grup de treball sobre l’espai públic, en que hi hagin agents socials i 
partits polítics del districte, per tal de gestionar, implementar i valorar l’eficàcia de 
les mesures del pla de xoc. 

 
3. JxCat: El Govern del Districte de les Corts insta TMB:  

- A transformar la parada de Bus Vallespir-Jardí de les Infantes amb senyal 
vertical amb pantalla que indiqui freqüències de pas del Bus.  

- A modificar el nom de la parada i adequar-lo al correcte nomenclàtor: Vallespir-
Jardins de Magalí. 
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4. JxCat:  

1. Sol·licitem al Govern del districte que en un termini màxim de 21 dies es recuperi 
la neteja dels carrers als tres barris del districte.  

2. Sol·licitem al Govern del districte que, dins d’aquest mateix termini, es 
comprometi a millorar i garantir el bon estat de la vegetació i que aquesta 
recuperi la seva imatge original en períodes anteriors a la pandèmia de la COVID 
19.  

3. Instem al Govern del districte a finalitzar aquest estiu les tasques de sanejament 
de rosegadors que, des de fa mesos, tenen lloc al carrer Conxita Supervia.  

 
5. Cs: Que el Districte de les Corts valori deixar constància de la tasca duta a terme en 

comú entre el CAP de les Corts Montnegre i l’Hotel Melià Sarrià, a través d’una placa 
commemorativa que se situarà en una zona visible de tots dos equipaments i el text 
de la qual consensuaran les direccions del CAP i de l’Hotel Melià Sarrià 

 
6. Cs: Que el Districte de Les Corts valori elaborar campanyes de conscienciació sobre 

civisme i neteja, sent més vigilants amb el compliment de la normativa i instal·lant 
contenidors específics per a residus sanitaris en els punts on es produeixi més 
afluència de persones, com poden ser els mercats, els accessos al transport públic, 
els supermercats o les zones comercials. 
 

7. PP: Que el Govern del Districte informi sobre les actuacions dutes a terme per a 
instal·lar noves terrasses o ampliar les ja existents, des de l’entrada en vigor de la 
Fase 1 de la desescalada fins al dia d’avui, indicant, entre altres aspectes: nombre de 
sol·licituds rebudes, sol·licituds resoltes, sol·licituds acceptades, actuacions en vorera 
finalitzades i en curs, així com la despesa realitzada. 

 
8. PP: Que el Govern del Districte informi sobre les gestions que s’han dut a terme amb 

la Generalitat i el punt en que es troba la redacció i execució del projecte de 
construcció de la residència per a gent gran al carrer Benavent. 

 
9. BxCanvi: Que el govern del Districte de Les Corts confeccioni una campanya 

d’informació per als veïns on puguin tenir coneixement de les diferents ajudes 
disponibles, característiques, terminis anuals i requisits per a la reforma i rehabilitació 
d’edificis i vivendes amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i generar ocupació a la ciutat en els 
pròxims mesos. 
 

d) Preguntes 
 

1. BxCanvi: Quina és la situació de seguretat ciutadana en el Districte de Les Corts 
i, en aquest sentit, preveu l’Ajuntament alguna modificació de la situació en els 
pròxims mesos? 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. JxCat: Que el govern informi de les gestions realitzades per tal d’activar la 

plataforma online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços 
i eixos del Districte i quines accions de màrqueting l’acompanyen tal com es va 
aprovar per unanimitat en el Consell de Districte del dia 6 de maig de 2020.  
 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
Declaració Institucional pel canvi de model de residències de gent gran. 
 
 
El president, senyor Francisco Sierra, explicita que aquesta és la primera reunió del Plenari 

del Districte de les Corts després de l’estat d’alarma, i proposa fer un minut de silenci per totes les 
persones estimades que han perdut la vida, molts veïns de Barcelona i també de les Corts. 
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Després del minut de silenci, posa de manifest que avui hi ha un nou regidor del Districte, i 
observa que, des que la Sra. Colau és alcaldessa de Barcelona (fa cinc anys que ho és), en serà el 
quart. Li dona la benvinguda; li desitja un mandat llarg —almenys, fins al final del mandat—, així 
com molta sort i encerts en la seva tasca, ja que els seus encerts beneficiaran tots els veïns i veïnes 
de les Corts i la mateixa institució, i li cedeix la paraula. 

 
El Sr. Joan Ramón Riera Alemany indica que la seva voluntat és ser el regidor del Districte de 

les Corts durant tres anys i treballar-hi intensament. Subratlla que el districte mereix la feina i l’esforç 
de tots els presents. 

 
Un cop feta la presentació del nou regidor, el president llegeix la informació relativa a la 

protecció de dades, en què s’explica que la sessió es grava i es difon en directe per streaming i en 
diferit a través de les xarxes socials, i les persones que no vulguin ser gravades —avui no hi ha gaires 
assistents, per la situació provocada per la COVID— es poden situar a la zona zero de la sala (a la 
seva mà esquerra, al fons). D’altra banda, indica que les dades de nom i cognom de les persones que 
intervinguin a la sessió i l’interès manifestat per cadascuna constaran a l’acta, de la qual se’n farà 
divulgació. 
 

Comunica també que, a partir d’aquesta sessió, els intèrprets de llengua de signes han estat 
substituïts per una pantalla en la qual sortirà subtitulat tot el desenvolupament de la sessió, i s’han 
reservat quatre cadires a la primera fila per a les persones que puguin tenir especials dificultats a 
l’hora de llegir aquests subtítols. 
 

Respecte a la possibilitat que algú del públic faci fotos o vídeos de la sessió que es puguin 
penjar en xarxes socials o a internet, informa que, tal com consta als cartells col·locats a l’entrada i als 
laterals de la sala, la gravació i difusió de les imatges d’aquest acte s’han de realitzar donant 
compliment a la normativa de protecció de dades: cal respectar els drets dels assistents i no 
enregistrar la seva imatge o la seva veu ni fer-ne difusió a internet o a xarxes socials sense la seva 
autorització. 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 6 MAIG DE 2020. 

 
El president constata que ningú no vol fer cap objecció sobre l’acta de la sessió del 6 de maig, 

que resta aprovada. 
 

B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici:  
 

El president dona compte dels extrems següents i constata que ningú no vol fer cap comentari 
respecte d’aquest apartat: 

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 
durant els mesos de febrer, març, abril i maig de 2020. 

 
2. RESTAR ASSABENTATS del Decret de data 11 de juny de 2020 de nomenament 

del nou regidor del Districte, senyor Joan Ramón Riera Alemany en substitució del 
regidor senyor Francesc Xavier Marcé Carol. 

 
3. Mesura de govern 

 
4. Informes.  

 
Informe de la situació dels Serveis Socials al Districte de les Corts 

 
La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, informa que, dels 8.114 

expedients atesos pels centres de Serveis Socials a data de juny del 2020, el 58% són del centre de 
les Corts, que dona atenció al barri de les Corts, i el 42% restant, del centre de Maternitat i Sant 
Ramon, que dona atenció a Maternitat i Sant Ramon i a Pedralbes. 
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De l’atenció prestada per aquests centres, en destaca tres aspectes clau: l’atenció a gent gran 
en risc, l’atenció a persones que pateixen violència masclista i l’atenció a infants en risc d’exclusió, i 
posa especial èmfasi en la feina feta per part de Serveis Socials durant l’estat d’emergència sanitària i 
durant la fase de desconfinament. Dona les gràcies als seus treballadors i treballadores per l’esforç 
fet en una situació tan complexa. 
 

Pel que fa al col·lectiu de gent gran —les Corts és un districte envellit—, posa en relleu l’acció 
comunitària, que inclou tota la feina vinculada a Radars, les cures per a persones dependents i el 
servei «Sortim en companyia», així com el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), en el qual durant el 
primer període de la situació d’emergència sanitària es van produir moltes baixes i es van prioritzar 
els «Àpats a domicili» (durant la fase de confinament va haver-hi altes de serveis derivats pel 
Departament de Salut i Benestar i altes generades tant pel SAD com pels centres de Serveis Socials), 
tot i que també es van donar d’alta casos nous d’alta complexitat. D’altra banda, en el marc del Servei 
de Teleassistència (SAT), s’ha fet seguiment telefònic i durant la fase de desconfinament s’ha 
incrementat l’activitat del personal d’intervenció domiciliària, dels tècnics instal·ladors, i Radars ha 
continuat la seva tasca mitjançant els dispositius de ciutat i persones voluntàries. En el marc d’aquest 
projecte, es van detectar cinc casos on es generava alguna problemàtica i van ser assumits per 
Serveis Socials, i durant la fase de desconfinament s’han mantingut els tres grups motors del districte 
(les Corts, Maternitat i Sant Ramon i Pedralbes). En el marc del projecte Vincles, els professionals de 
ciutat han fet seguiment de totes les persones usuàries i han derivat quatre casos a Serveis Socials 
de les Corts. 
 

A continuació, indica que s’ha fet un seguiment especial dels infants en risc, molts d’ells 
relacionats amb violència de gènere i intrafamiliar, i s’han fet esforços per fer-ne seguiment telefònic 
sense posar en perill la integritat d’aquestes famílies; els psicòlegs n’han fet seguiment i hi han donat 
suport psicològic, i s’ha treballat amb l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 
 

Respecte als casos de violència masclista, assenyala que durant el confinament s’han 
reforçat serveis com el SARA i el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona. 
 

Per acabar, pel que fa al treball amb les famílies, esmenta el pla de xoc social implementat 
mitjançant ajudes econòmiques i alimentàries com ara les targetes menjador, i el material didàctic i 
electrònic per a menors per al seguiment del curs acadèmic. 

 
El conseller Javier de Erausquin agraeix, en nom del Grup Municipal de BxCanvi, la bona 

tasca que han fet tots els professionals de Serveis Socials, que durant aquests mesos tan durs han 
demostrat que han estat a l’altura de les circumstàncies. 
 

Dit això, fa algunes consideracions sobre l’informe, que cal valorar amb una cura especial 
atès que les dades dels últims mesos estan condicionades per l’impacte de la COVID-19, un fenomen 
inesperat que ha donat lloc a un període excepcional també pel que fa al funcionament de Serveis 
Socials. 
 

D’una banda, subratlla que el col·lectiu de la gent gran, el més afectat per la COVID-19 i el 
que més n’ha patit les conseqüències, és també el que més risc d’exclusió social té, de manera que 
necessita uns serveis socials eficients: cal dotació suficient per contribuir a reduir l’escletxa d’exclusió. 
 

D’altra banda, observa que, si bé l’atur del districte és un dels més baixos de la ciutat, s’està 
produint un repunt que coincideix amb l’adopció de les mesures pel confinament, i és preocupant 
perquè creix ràpidament i després del confinament no decreix. 
 

En darrer lloc, demana al Govern si pot facilitar la dada sobre el Servei d’Assistència 
Domiciliària al gener de 2020 al barri de Pedralbes, que no consta a l’informe. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, expressa el dolor del Grup Municipal del PP per les víctimes 

causades per la COVID i envia una forta abraçada als seus familiars i amics, així com als malalts que 
estan passant per la malaltia i als magnífics professionals sanitaris que els atenen. Dona les gràcies a 
tots els professionals dels Serveis Socials pel seu treball incansable, molt especialment durant la crisi 
de la COVID. 
 

Dit això, agraeix la presentació de l’informe —també la que va fer el director de Serveis 
Socials fa uns dies—, sobre el qual fa algunes consideracions. 



 

7 
 

 
En primer lloc, comenta que, si bé entén que hi ha hagut problemes tècnics i que s’està en 

procés de canviar els indicadors, hauria agraït més esforç, almenys, per comentar la tendència 
respecte a períodes anteriors. 
 

En segon lloc, subratlla que l’elevada proporció de gent gran que hi ha al districte i les 
previsions de creixement requereixen més recursos i infraestructures. Cal, per exemple, que es 
construeixi immediatament la residència per a gent gran del carrer Benavent, i garantir que la pròxima 
residència de Can Capellanets ofereix places concertades i destinades a gent gran del districte. 
 

En tercer lloc, demana que s’ampliïn les explicacions facilitades pel director de Serveis 
Socials com a resposta a la pregunta que li va plantejar el conseller Becerra sobre la casuística de les 
173 persones grans en risc. 
 

En quart lloc, pregunta quin és l’estat actual del centre de Serveis Socials de Maternitat i Sant 
Ramon, que es va informar que no es podia obrir per problemes de ventilació, i quines accions s’han 
dut a terme. 
 

En darrer lloc, indica que troba a faltar a l’informe les mesures previstes per la Direcció de 
Serveis Socials per als propers mesos i les accions que ha adoptat per fer front a un possible rebrot. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, celebra que per fi es presenti 

un informe amb dades sobre Serveis Socials al districte —feia molt que no se’n presentava cap—, i 
agraeix la feina de tots els professionals del sector durant el confinament, una feina molt gran, de 
molta generositat i de molt desgast personal. 

 
Tot seguit, fa alguns comentaris sobre els indicadors que, a parer del seu grup, han d’orientar 

les polítiques socials del districte per la rellevància que tenen. 
 
D’una banda, subratlla que a les Corts el 57% de la població té més de 65 anys i viu sola, i la 

major part de l’increment del 60% que hi ha hagut en el nombre d’expedients tramitats per Serveis 
Socials (han arribat gairebé a 10.000) s’ha produït per assistència a persones d’aquesta franja d’edat, 
en què els indicadors de risc són els més elevats del districte, juntament amb els de la infància, i se 
circumscriuen a qüestions de maltractaments i abusos físics i econòmics. Davant d’aquesta situació, 
el Grup de Cs entén que aquest col·lectiu ha de tenir prioritat en les polítiques socials i cal reflexionar-
hi tenint en compte que les dades tendeixen a empitjorar. 

 
D’altra banda, destaca com a especialment preocupants les dades referides a l’elevat índex 

de risc de la infància; l’augment en més de 2 punts de la desocupació, els ERTO, i els ajuts 
econòmics destinats sobretot a alimentació, en què entre el març del 2019 i el març del 2020 hi va 
haver un increment de fins un 600%, dades que també han de donar lloc a una profunda reflexió. 

 
El president dona la paraula al conseller Sergi Mariné, però des de la Sala de Plens no se’l 

sent. Atesos els problemes tècnics, demana als consellers que no són en aquesta sala que s’hi 
traslladin (poden seure entre el públic mantenint la distància de seguretat i apropar-se al faristol quan 
hagin d’intervenir). 
 

El conseller Sergi Mariné agraeix, en nom del Grup Municipal de JxCat, la presentació de 
l’informe, que fa un repàs de totes les àrees de drets socials que atén el districte, de manera que 
permet tenir-ne una visió general. 

 
Observa que és especialment rellevant poder analitzar les accions que s’han dut a terme 

durant el confinament —les dades ja estan disponibles—, i actuar abans que la pobresa, que té un alt 
risc de cronificar-se, sigui severa, i subratlla que una família amb dos progenitors que cobren 12 
pagues d’aproximadament 1.300 euros cadascun i han de pagar hipoteca, a més dels subministres 
d’aigua, llum i gas, el menjar, menjadors escolars, activitats extraescolars, etc., té molt poca capacitat 
d’estalvi, de manera que si deixessin de cobrar o cobressin menys es trobarien en una situació 
complicada. Esmenta també el cas de les persones afectades per un ERTO que encara no han 
cobrat. 
 

A continuació, assenyala que l’ONU, bastant abans de la pandèmia, ja alertava que a l’Estat 
espanyol una de cada cinc persones estava en risc de pobresa, i situava en 18.629 euros els 
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ingressos límit per caure en la pobresa en el cas d’unitats familiars amb dos nens, uns ingressos que 
ja no permetrien que la família cobrés la renda d’infància de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Remarca que cal actuar sobre el conjunt de la població, especialment quan hi ha nens 
susceptibles de caure en la pobresa, o actuar quan aquesta és incipient, no pas quan ja ha 
esdevingut crònica. Per això, el Grup de JxCat va demanar, a la sessió del maig de la Comissió de 
Drets Socials, un ajut específic que complís els criteris marcats per l’ONU, un ajut que es va aprovar, 
però que no s’ha executat. Subratlla que la pobresa no pot esperar i demana diligència en la gestió 
d’aquest ajut. 

 
La consellera Mercè Garrigosa, en nom del Grup Municipal d’ERC, envia un record per totes 

les víctimes del coronavirus i les seves famílies, i agraeix la presentació de l’informe, així com el 
treball tècnic que hi ha darrere la seva elaboració. Així mateix, agraeix i posa en valor la feina feta 
pels serveis socials del districte davant la crisi causada per la COVID-19, i observa que les 
conseqüències de la pandèmia han provocat situacions laborals i econòmiques molt complicades per 
a totes les famílies, de manera que la crisi sanitària ha esdevingut una crisi humanitària de gran 
abast. Consegüentment, l’afluència d’usuaris tant presencials com telefònics al centre de Serveis 
Socials que s’ha mantingut obert ha augmentat molt, tant d’usuaris i usuàries que ja ho eren d’abans 
com, en molts casos, d’usuaris i usuàries que ho han estat per primera vegada. 

 
Subratlla que durant aquesta crisi s’ha demostrat l’essencialitat dels serveis socials per als 

ciutadans i la societat, així com que cal posar la persona al centre, de manera que cal treballar perquè 
tothom sàpiga on és el seu centre de Serveis Socials i a quins recursos pot accedir, una informació 
que molta gent desconeix. 

 
Assenyala que el treball comunitari i l’acció comunitària, que també promou Serveis Socials, 

són una estratègia clau per assolir aquest objectiu, de manera que cal continuar incrementant, 
potenciant i visibilitzant el gran bagatge i la gran tradició en acció comunitària del districte, reflectits en 
experiències d’èxit com el programa Radars. D’altra banda, subratlla que, per incrementar l’esforç en 
acció comunitària, cal reforçar la coordinació entre els centres de Serveis Socials i l’entramat 
d’entitats socials que treballen en aquest àmbit, i fer-ho des de la proximitat del territori, ja que des del 
coneixement i el contacte proper es pot optimitzar la feina de tots els que treballen donant suport a les 
persones i, així, afavorir la recuperació de la seva autonomia. 
 

Per acabar, pregunta al Govern per quin motiu no s’obre el centre de Serveis Socials de 
Maternitat, que ha tingut problemes de ventilació. 

 
La consellera Lucía García agraeix les aportacions de tots els grups i explica que, atès que no 

se sap quan es podrà obrir el centre de Serveis Socials de Maternitat i Sant Ramon, que, com han dit, 
té problemes de ventilació, s’està buscant un espai alternatiu perquè hi pugui dur a terme la seva 
tasca. 
 

D’altra banda, remarca que, per millorar, actuar, tenir ajudes i combatre la pobresa —s’ha fet 
una molt bona feina per part de Serveis Socials, però sempre es pot millorar—, cal posar la vida al 
centre i repensar entre totes la política fiscal per aconseguir que aquesta permeti una redistribució 
justa de la riquesa i el reforç de serveis com aquest. 
 

5. Informe del regidor del Districte 
 
El regidor del Districte es presenta com a Joan Ramon Riera, editor de professió, amb 

compromís polític amb el PSC des de 1995, vinculat a l’Ajuntament de Barcelona des de fa prop de 
quinze anys, i compromès amb la ciutat des que té ús de raó. Afegeix que des que va conèixer les 
Corts, ja fa bastants anys, es va adonar de la importància que té el districte per a Barcelona i 
viceversa. 
 

Assenyala que les Corts és city, downtown, campus i esport, però també és lloc de residència, 
cultura, oci i convivència, i respon perfectament al model de ciutat barreja de classes socials i d’usos 
de l’espai públic que és Barcelona i que sempre ha omplert d’orgull la ciutat. 
 

A continuació, agraeix la gran acollida que ha rebut per part de tots els consellers i els 
treballadors de la casa, i manifesta el convenciment que està envoltat de magnífics professionals. 
Afegeix que li hauria agradat arribar en una situació de més normalitat i poder saludar tothom en 
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persona, però les circumstàncies ho han impedit —tampoc no ha pogut conèixer tothom, encara—, 
per això va enviar un correu electrònic a tothom. 
 

Explicita que aquest canvi de regidor ha tingut lloc just després d’un dels moments més difícils 
de la ciutat —cap dels presents havia viscut una catàstrofe tan gran com la que estem vivint—, i 
expressa el convenciment que durant aquesta pandèmia tots en major o menor mesura en algun 
moment han sentit cert orgull d’Ajuntament i de ciutat. Dona les gràcies a tothom (veïns, empresaris, 
serveis sanitaris, Guàrdia Urbana, serveis municipals, bombers, serveis socials, consellers...) per 
haver-hi aportat el seu gra de sorra i per haver estat a l’altura davant d’aquesta adversitat. 
 

Entén que Barcelona, un cop més, ha demostrat que respon davant dels moments difícils —
malauradament, ha tingut bastants episodis difícils, però és una ciutat resilient—, i observa que, si bé 
tothom sap el nombre de víctimes mortals que hi ha hagut a la ciutat, mai no se sabrà el nombre de 
vides que s’han salvat gràcies a la bona feina dels professionals sanitaris, que entén que en són 
moltes més que les que ens han deixat. 
 

D’altra banda, considera que el moment polític actual, de represa i de nova normalitat, és una 
oportunitat per intentar conservar aquest esperit d’orgull i per treballar tots plegats per una bona 
represa. Entén que la ciutat no comprendria que en aquesta nova etapa no responguessin amb el 
mateix ímpetu, la mateixa energia i la mateixa capacitat de diàleg amb què han respost a 
l’emergència sanitària, i subratlla que Barcelona recuperarà la confiança en si mateixa i l’activitat en la 
mesura en què tothom s’adapti amb rigor a la nova realitat amb la implementació de les reformes i els 
canvis necessaris, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat. 
 

Concreta que calen canvis, per exemple, en el comerç, en la mobilitat, en el transport públic, 
en la manera de relacionar-nos, en l’atenció al públic, en l’economia, en els serveis socials —l’ingrés 
mínim vital recentment aprovat hauria de donar lloc a una reforma de la cartera de serveis—, en la 
promoció de les persones grans i en les residències de gent gran, i assenyala que moltes de les 
mesures ja s’han implementat (a les oficines d’atenció al ciutadà, als centres de Serveis Socials, al 
metro...) o s’han començat a implementar i moltes d’altres s’implementaran durant el setembre, per 
exemple a les escoles, als espais de persones grans o als casals. 
 

Tot seguit, posa de manifest que en la nova normalitat hi ha tres elements que són clau (la 
mascareta, la distància física i l’hidrogel), i demana als consellers que, a l’hora d’identificar i analitzar 
riscos, no es focalitzin en persones i col·lectius, sinó en conductes, patologies i actituds, ja que, quan 
es posa el focus en col·lectius, tot i fer-ho amb bona fe, es pot estigmatitzar. En aquest sentit, explica 
que es tendeix a pensar en les persones grans com a persones vulnerables —ho són—, sense tenir 
en compte que en aquesta etapa de la vida hi ha tanta pluralitat com en qualsevol altra, de manera 
que no es poden fer determinades afirmacions només per l’edat d’una persona, ja que, si es fa, 
s’acaba estigmatitzant. Per això, cal centrar-se en les conductes correctes per part de tothom en el 
marc de la nova normalitat i analitzar els riscos a partir d’aquestes conductes i no focalitzant en 
persones. 
 

Respecte a l’actualitat de les Corts, comenta que el Districte té un projecte inclusiu i solidari 
en el marc del qual està tramitant l’entrega de 15 equips informàtics a famílies vulnerables. 
 

Sobre l’estat de les obres municipals, moltes de les quals es van aturar per la pandèmia i es 
van reprenent a poc a poc, informa que al maig es van reprendre les obres de l’escola Anglesola, que 
van a càrrec del Consorci d’Educació, i es preveu que finalitzin al gener de 2021; a finals de 2020 
acabarà la segona fase de les obres de l’Espai Jove i el 2021 començarà la tercera fase d’adequació 
de l’interior, i aquesta setmana han començat les obres d’arranjament i millora d’infraestructures de la 
mobilitat i accés a les estacions al tramvia de l’avinguda Diagonal, una actuació amb què es vol 
ampliar i millorar la mobilitat i l’accés a dues estacions de tramvia, per a la qual cosa caldrà traslladar 
els dos guals de vianants existents, actualment sense ús i delimitats amb barreres Jersey de formigó. 
 

Pel que fa als equipaments, subratlla que adaptar-los a la normalitat és clau per recuperar la 
confiança necessària perquè la gent hi torni, perquè les persones tornin a fer ús de la seva pròpia 
ciutat i dels serveis públics, i indica que els equipaments municipals comencen a obrir a poc a poc: la 
biblioteca Montserrat Abelló va obrir el 2 de juny; els centres cívics i les escoles bressol municipals, el 
15 (les escoles tancaran per vacances el 15 de juliol); els parcs infantils i els equipaments esportius, 
el 22, i els casals de gent gran obriran al setembre. D’altra banda, informa que s’està treballant per 
reparar tot allò que calgui perquè el centre de Serveis Socials que roman tancat per un problema de 



 

10 
 

ventilació pugui obrir amb totes les garanties, i l’equipament de Cristalleries Planell ha aconseguit una 
certificació ambiental com a construcció sostenible. 
 

Respecte a la Festa Major, assenyala que enguany serà més breu (del 8 al 12 d’octubre) i 
que, òbviament, s’adaptarà a la nova realitat i tindrà alguns canvis substancials. A més, algunes 
comissions de festa han optat per no programar-hi activitats, però, tot i això, es preveuen una vintena 
d’escenaris i nombroses activitats que properament seran anunciades. 
 

En darrer lloc, convida tothom a fer les sis rutes de les Corts —alguns consellers ja han tingut 
ocasió de fer-les—, ja que aquestes rutes que programen els districtes permeten conèixer els propis 
barris des d’un altre prisma: sovint no som conscients del que tenim al costat de casa, i el districte té 
molt patrimoni i molts episodis de memòria històrica que val la pena conèixer. 
 

El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, agraeix la 
presentació de l’informe i dona les gràcies també a tots els veïns que han assistit a aquesta sessió 
atípica i semipresencial a l’Ajuntament de les Corts, així com als que l’estan seguint per streaming. 
Entén que, sobretot en moments com aquest, és capital que hi hagi el màxim de participació 
ciutadana al Consell del Districte i als òrgans de participació. Per això, celebra que aquesta sessió 
sigui semipresencial. 
 

D’altra banda, dona la benvinguda al nou regidor, a qui diu que el Grup de BxCanvi estén la 
mà al Govern per fer una oposició constructiva i millorar la vida dels barris de les Corts. Respecte al 
que ha comentat el regidor sobre les persones grans, subratlla que no es tracta d’estigmatitzar, sinó 
de protegir especialment el col·lectiu més afectat per la pandèmia, en aquest cas, en un districte amb 
una població envellida. 
 

A continuació, pregunta quin és l’estat actual de les obres municipals esmentades, quines 
mesures s’han pres per a l’obertura dels equipaments municipals i quina valoració se’n fa, i posa de 
manifest que tant el districte com la ciutat es troben a les portes d’una gran crisi econòmica, que 
encara queda molt per patir i que serà una ensopegada molt dura que molts comerços, en especial 
els comerços de proximitat, no podran superar. Subratlla que l’Administració, en aquest context, si bé 
ha de cuidar que es respectin les mesures sanitàries necessàries indicades per les autoritats 
sanitàries pertinents, ha de tenir una especial flexibilitat amb els comerços i els particulars; ha de ser 
sensible i ajudar extraordinàriament i en la mesura del possible els ciutadans, sent per a ells una 
solució i no un problema, i creant alternatives a les possibles inconveniències que puguin tenir per 
complir les mesures de sanitat establertes per reduir al mínim els estralls en la facturació i en el mode 
de vida. 
 

En aquest sentit, el seu grup celebra l’extensió temporal de les terrasses al conjunt de la 
ciutat, però considera que les autoritzacions s’estan atorgant amb massa lentitud (hi ha gent que 
encara no ha rebut resposta). Subratlla que en casos d’excepcionalitat cal eliminar tota la burocràcia 
innecessària que no sigui la de complir la legalitat estrictament, ja que els restauradors no poden 
estar setmanes sense rebre resposta en moments tan complicats. Remarca que han de ser un ajut 
per a ells i no una trava. 
 

Respecte a la Festa Major, assenyala que cal tenir en compte les eventualitats que poden 
produir-se a l’octubre: és molt probable que a la tardor hi hagi un nou rebrot i potser caldrà adoptar 
unes altres mesures, de manera que l’organització de la Festa Major s’ha de mantenir lligada a 
l’excepcionalitat i a l’atipicitat d’aquesta edició. Per exemple, cal evitar aglomeracions i incompliments 
de les distàncies de seguretat establertes per les autoritats sanitàries per evitar posar la població en 
risc. D’altra banda, també cal tenir en compte que hi ha la possibilitat que la festa s’hagi de 
suspendre, per exemple si un nou rebrot posa en risc la salut dels ciutadans, de manera que cal estar 
alerta i adoptar els mecanismes necessaris per poder cancel·lar en cas necessari. 
 

Per acabar, posa de manifest que avui el seu grup presenta una proposició que ja ha estat 
aprovada a Casa Gran que vol promocionar la cultura a l’estiu creant oportunitats per als ciutadans a 
l’agost —entén que aquí també rebrà el suport necessari—, i dona les gràcies als membres del 
Govern per mantenir-los informats dels avanços del postconfinament i de les mesures que es van 
prenent. N’agraeix la transparència. 

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

regidor Xavier Marcé, del qual valora el to i la voluntat de diàleg amb el seu grup, malgrat les 
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discrepàncies lògiques, i li desitja molta sort en la seva nova responsabilitat com a regidor de Nou 
Barris. D’altra banda, dona la benvinguda al nou regidor, el Sr. Riera, a qui desitja molta sort i molts 
encerts en la important tasca que té per davant. 
 

Tot seguit, explica el balanç que fa el seu grup del primer any d’aquesta legislatura a les 
Corts, sota el prisma de les seves tres prioritats per al mandat: la creació de riquesa i oportunitats per 
a tothom, la millora del benestar dels veïns i la garantia de la seguretat i la convivència. 
 

En relació amb la creació de riquesa i oportunitats per a tothom, agraeix al Govern municipal 
que hagi cedit a la insistència de l’oposició i hagi pres mesures de reducció de taxes, especialment de 
terrasses, com també d’ajuts als sectors més colpejats (comerciants, autònoms i emprenedors), però 
entén que aquestes mesures continuen sent insuficients: calen més ajuts i més rebaixes fiscals a 
aquests agents econòmics, així com accelerar els permisos d’augment de l’espai per a terrasses, una 
de les principals reclamacions del sector —avui el seu grup presenta un prec sobre l’estat d’aquestes 
sol·licituds—, i reprendre el procés d’elaboració del Pla de comerç, la primera proposta que van 
presentar al Plenari i molt necessària en aquests moments. 
 

Respecte a la prioritat de millorar el benestar dels veïns, subratlla que continua pendent la 
construcció de la residència Benavent per part de la Generalitat —avui porten un prec per saber en 
quin estat es troba aquest projecte—, i lamenta que s’aprovés la modificació del PEU de la residència 
de Can Capellanets sense que hagués estat possible el diàleg en una mateixa taula de Districte, 
veïns i promotors —espera que en la nova fase del projecte aquest diàleg sigui possible. 

 
Sobre educació, lamenta que el Govern municipal no només no defensi l’escola concertada, 

en especial, dels atacs de la Generalitat, sinó que, a més, celebri aquests atacs, i lamenta també que 
el Govern del Districte votés en contra de la proposició presentada pel PP en defensa d’aquesta 
escola. 
 

Pel que fa a l’espai de l’actual escola Ausiàs March, celebra que després de tres anys el 
Govern n’hagi comunicat el nou ús, però lamenta que, com ja va avisar el PP, després de més de 125 
anys d’història l’escola deixarà d’existir. Demana que, com a mínim, s’instal·li una placa en record seu 
davant de l’edifici. 
 

Respecte a la mobilitat, lamenta que el Govern mantingui la seva obsessió contra el vehicle 
privat i la seva aposta irracional per la bici i, en canvi, no avanci en actuacions que suposarien una 
millora substancial del transport públic, com ara la posada en marxa de la línia D30 d’autobús o la 
línia 9 del metro. 
 

En relació amb la convivència i la seguretat, recorda que el seu grup va dir que calia garantir 
la despolitització de les institucions i de l’espai públic, i que ni el llaç groc a la façana representa tots 
els cortsencs ni el nomenclàtor ha de ser propietat del nacionalisme i de l’esquerra. Observa que s’ha 
avançat pel que fa al llaç, però no tant pel que fa al nomenclàtor. D’altra banda, assenyala que han 
augmentat els problemes de convivència relacionats amb els clubs de cànnabis. En aquest sentit, 
posa de manifest que el Plenari va aprovar una proposició per modificar la normativa amb l’ampliació 
de la distància mínima entre clubs i amb els usos protegits, i amb la incorporació a aquests usos dels 
centres d’educació reglada, els menjadors socials i els parcs i jardins. El seu grup estarà atent a 
aquesta modificació. 
 

En darrer lloc, indica que el PP està totalment a favor dels esdeveniments culturals aquest 
estiu, però sempre que es garanteixi el descans dels veïns (porta una proposició en aquest sentit 
sobre el Festival de Pedralbes). 
 
 La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, dona la benvinguda al nou 
conseller, a qui desitja molts encerts, però manifesta la queixa del seu grup pels continus canvis de 
consellers adscrits a les Corts, i diu al Sr. Riera que el discurs que ha fet ell és el mateix que va fer el 
regidor Xavier Marcé fa escassament un any i no ha durat ni un any, no perquè hagi dimitit, sinó 
perquè va dimitir una consellera del PSC adscrita a Nou Barris. Entén que si al Govern l’importés les 
Corts, hauria adscrit el Sr. Riera a Nou Barris, però, en lloc d’això, hi van traslladar el Sr. Marcé i van 
adscriure a les Corts el nou conseller. Lamenta que, després d’un any explicant al Sr. Marcé què és el 
districte de les Corts, ara hagin de començar de zero amb el Sr. Riera, a qui demana que es posi al 
dia amb el districte al més aviat possible, perquè tampoc no saben si s’hi estarà tres anys o un. 
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 Dit això, esmenta dues qüestions que el Grup Municipal de Cs considera molt importants en 
aquest moment post-COVID en què s’intenta recuperar la normalitat: la neteja i la seguretat. Pel que 
fa a la primera, subratlla que el districte és brut —ho repeteixen des de la legislatura passada— i que, 
per exemple, més d’una setmana després de la revetlla de Sant Joan, encara no se n’han recollit les 
restes dels parcs i els carrers. Exigeix que per fi es faci cas del seu grup i el Govern s’ocupi de la 
neteja, especialment important en aquests moments per evitar focus de contagi. Pel que fa a la 
seguretat, posa de manifest que a l’octubre Cs va presentar una proposta que va ser aprovada però 
no ha estat duta a terme i els problemes d’inseguretat al districte continuen, amb robatoris en 
habitatges i comerços (fa dos dies al carrer Constança van entrar a tres locals de negoci seguits la 
mateixa nit) i estrebades de bossa, sobretot a persones grans, per exemple al districte de Pedralbes. 
Exigeix que s’actuï per posar-hi fi. 
 
 A continuació, manifesta el parer del seu grup que cal que tots treballin per intentar solucionar 
els problemes relacionats amb els assentaments de persones sense llar del districte, que estan 
augmentant: entre tots han de buscar una solució tant per la dignitat de les persones sense llar com 
per la seguretat dels veïns. 
 
 Respecte a la proposició aprovada per a l’ampliació de terrasses, una cosa que el Grup de Cs 
fa molt de temps que demana, assenyala que el Districte està trigant més d’un mes a contestar les 
sol·licituds i n’està denegant el 30%, en un moment en què els negocis han d’aixecar el cap i no 
abaixar la persiana. 
 
 Tot seguit, pregunta si ja s’ha demanat a la Generalitat que remeti l’informe que va sol·licitar 
el seu grup sobre la situació de les residències del districte i si se n’ha rebut resposta. 
 
 Per acabar, diu al regidor que el Grup de Cs celebra que estigui en contra d’estigmatitzar les 
persones grans, sobretot tenint en compte que la major part de la població del districte té més de 65 
anys, i li demana que parli amb el vicepresident del Govern central, que va agafar el comandament 
únic de les residències, la qual cosa va tenir les conseqüències que tothom coneix. Subratlla que, si 
es parla d’estigmatitzar, primer cal mirar cap endins i donar solució i medicalització a les residències. 
 

El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, saluda el nou regidor, a qui 
dona la benvinguda al Districte de les Corts i a qui desitja, tot i les diferències polítiques que puguin 
tenir, molta feina i molts encerts —el seu grup treballarà, a partir del seu paper d’oposició, perquè a 
les Corts tothom se’n surti. 

 
Tot seguit, envia un record als exiliats i als presos polítics (hi ha nou persones condemnades 

a entre nou i dotze anys de presó per un estat autoritari repressor que manté la persecució judicial a 
més de 600 ciutadans catalans que l’únic que han fet ha estat manifestar-se o votar pacíficament), i 
expressa tot el suport del Grup JxCat a les Corts i el seu suport personal a la diputada Laura Borràs, 
víctima d’una causa fabricada pel simple fet de ser una amenaça electoral, de ser dona (a més, dona 
brillant) i de ser independentista, com també tot el suport a Javier Martínez, pare del nen assassinat a 
la rambla de Barcelona el 17 d’agost de 2017, en la seva recerca de veritat i justícia. 
 

Observa que el fet que, tristament, hagi de començar la intervenció amb aquests tres casos 
demostra l’enorme anormalitat política en què vivim i, a més de la persecució judicial d’adversaris 
polítics, la descomposició de l’Estat mostra com els partits del règim es neguen a investigar sobre la 
Casa Reial, sobre la relació d’un confident del CNI amb els atemptats del 17 d’agost a Barcelona o 
sobre els GAL i el Sr. X, i subratlla que el més lamentable és que es vulgui blanquejar tot això. 
Afegeix que JxCat ja ha demanat a l’Ajuntament la retirada de la medalla que la ciutat va atorgar al 
Sr. Felipe González, petició que manté per la dignitat del consistori i el bon nom de la ciutat. 
 

Dit això, posa de manifest que l’informe post-COVID que s’ha presentat obvia alguns 
aspectes no resolts del confinament i el postconfinament, com ara la deixadesa i la brutícia en la 
vegetació del districte, que han donat lloc a un prec que el seu grup substanciarà avui, ja que, si bé 
en l’informe del districte del 20 de maig es va comunicar que tots els treballadors de Parcs i Jardins 
estaven ja actius, les queixes dels veïns i les veïnes relacionades amb aquests aspectes han estat 
constants. 
 

Quant a l’organització del Festival del Pedralbes, exposa que, si bé JxCat considera que era 
necessari i positiu celebrar-lo tal com s’havia plantejat a la darrera sessió del Plenari (es va dir que 
era una manera d’impulsar l’activitat, d’ajudar els grups locals i fer un festival de petit format), la 
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realitat és que ara es troben amb un Festival de Pedralbes camuflat i amb un nom una mica diferent, 
per al qual no s’ha consensuat cap mesura amb cap de les associacions de veïns de la zona. Davant 
d’això, el Grup de JxCat sol·licita una cura extrema en el control del soroll per causar les mínimes 
molèsties al veïnat, una auditoria externa a l’empresa que l’organitza i la reparació ràpida dels 
possibles desperfectes d’aquest parc públic, ja que l’oci i la cultura han de ser compatibles amb el 
descans dels veïns i amb el mínim impacte a un bé d’interès nacional. 
 

En darrer lloc, respecte a la nova normalitat i al funcionament institucional del Districte, indica 
que el 13 de maig el seu grup va presentar un prec en què demanava que en un termini de deu dies 
es convoquessin els consells de barri, que en altres districtes sí que s’han convocat (per exemple, a 
Sarrià - Sant Gervasi), però ni han rebut resposta al prec ni s’han convocat els consells. El seu grup 
entén que, si es poden convocar audiències públiques i l’Allo, Allo! que es va retransmetre amb el 
regidor, també es poden convocar els consells de barri, i és necessari fer-ho. Subratlla que, en no fer-
ho, el Govern se salta un trimestre de retre comptes. 
 

El conseller Mario Campelo fa referència al col·lectiu LGTBI —el 28 de juny va ser el seu dia, 
tot i que ningú no n’ha fet esment— i indica que el Grup Municipal d’ERC sempre ha reivindicat els 
drets de les persones LGTBI, que encara pateixen, malgrat els avenços legals dels darrers anys, 
discriminacions i homofòbia en molts àmbits de la societat, motiu pel qual és important incorporar la 
seva mirada a les polítiques institucionals i socials per millorar la seva vida i millorar també la societat, 
fer-la més oberta i lliure de complexos: tothom ha de ser qui vulgui i estimar qui vulgui en llibertat. 
 

Dit això, dona les gràcies, en nom del seu grup, al regidor Marcé per la feina feta aquest 
temps a les Corts i li desitja sort i encerts a Nou Barris, i dona la benvinguda al Sr. Riera, a qui també 
desitgen sort i encerts al capdavant del districte, i a qui recorda que el Sr. Marcé sempre feia 
referència a la motxilla que portava. A parer seu, el Sr. Riera ha de tornar a carregar amb aquesta 
motxilla, que no pot obviar, i anar-ne traient pes. 
 

Tot seguit, esmenta algunes de les qüestions del districte que necessiten lideratge i ser dutes 
a bon port (Colònia Castells, Danubi, mobilitat i espai públic, carrils bici, H10, 75, 78, Espai Barça i 
residència Can Capellanets) i expressa la disponibilitat del seu grup per parlar-ne quan calgui. 
 

A continuació, manifesta el desig que la nova normalitat no s’assembli gens a la gestió que 
està fent l’Ajuntament de les llicències de l’ampliació de les terrasses dels bars i restaurants, que està 
causant pèrdues irreparables a restauradors atesa la lentitud en la resolució de les sol·licituds, un 
problema que esperen que es resolgui aviat, i que sí que s’assembli, en canvi, a la solidaritat, la 
col·laboració i la cohesió demostrades aquests dies al districte, per exemple, amb la creació de la 
xarxa de suport a la xarxa d’aliments. Agraeix el treball que han fet i que faran i insta el Govern del 
Districte a donar-los el màxim suport. 
 

Subratlla que, tal com ja van comentar en la sessió anterior del Ple i com diu el president 
d’ERC, Oriol Junqueras —envia una salutació i l’escalf del grup als presos i exiliats polítics—, la nova 
normalitat hauria de comportar una nova realitat, ja que no poden tornar a ser els ciutadans els que 
paguin una crisi (en van pagar la del 2008), de manera que cal posar el veí al centre de les polítiques, 
treballar conjuntament i que els veïns creguin en el Districte i en les persones que el formen: calen 
polítiques valentes per retornar la ciutat als veïns i ciutadans. Per això, no es pot tornar a la normalitat 
d’abans de la COVID-19, sinó que cal construir entre tots una nova realitat en la qual tothom se senti 
integrat. 
 

Observa que, en aquesta nova realitat, l’espai públic i la mobilitat són més importants que 
mai, ja que, si es vol posar el ciutadà al centre, cal que l’espai públic sigui per a ell i que la mobilitat 
sigui molt més sostenible. Respecte d’això, afirma que la finestra d’oportunitat per aconseguir una 
ciutat molt més amable i sostenible cada vegada és més petita i no només té a veure amb el vehicle 
privat. 
 

Posa de manifest que avui s’ha conegut la notícia del carril bici al carrer Aragó i al passeig de 
la Zona Franca, així com de l’ampliació de voreres, que, segons l’Ajuntament, són per fomentar 
l’espai públic i els desplaçaments a peu i en bicicleta i, per tant, tenir una ciutat molt més saludable, 
sostenible i segura, qüestió en la qual el seu grup insisteix des del principi del mandat. Tanmateix, a 
les Corts no hi ha cap mesura sobre mobilitat, i per això avui el seu grup presenta tres iniciatives 
sobre mobilitat i espai públic, una sobre el corredor pedalable d’avinguda Madrid i carrer Berlín, una 
necessitat, entre altres motius, perquè cal rebaixar els nivells de contaminació i de soroll no desitjat, 
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tant per les recomanacions de l’OMS com per les exigències d’obligat compliment de la Unió 
Europea, i dos precs, un per demanar un pla de xoc per al districte amb moltes mesures, com per 
exemple baixar elements de les voreres i ampliar voreres a avinguda Madrid i a travessera de les 
Corts, i un altre sobre l’àrea verda als barris de Pedralbes i de la Mercè. 
 

A continuació, lamenta la lentitud amb què s’està recuperant l’activitat al Districte i demana 
que es convoquin els consells de barri i d’equipaments, atès que és important avaluar la crisi de la 
COVID-19 als barris i als equipaments del districte. 
 

En darrer lloc, diu al Sr. Riera que sempre que vulgui treballar pel districte trobarà el Grup 
d’ERC. 
 

El regidor del Districte demana disculpes perquè no podrà contestar tot el que se li ha 
plantejat i indica que intentarà ser ràpid i molt concís. 
 

Sobre l’avinguda Madrid, un element clar de la motxilla a què ha fet referència el conseller 
Campelo, assenyala que, evidentment, requereix una reforma, i ara cal veure com es fa i què 
s’afavoreix i què no. Afegeix que ja se n’està parlant amb Sants, amb qui hi ha acord, i ja s’ha 
traslladat la petició a Ecologia Urbana i a l’Àrea de Mobilitat. 
 

A continuació, comenta que, si bé li ha agradat la idea de la motxilla, ell ja ha fet dues 
sessions, una de l’àmbit de serveis a les persones i una altra de l’àmbit de serveis tècnics, 
precisament per saber quines coses hi ha damunt la taula, en quin estat es troben i cap a on s’ha de 
caminar. Assegura que el lideratge per avançar entre tots el trobaran. 
 

Respecte del Festival de Pedralbes, informa que ja s’ha parlat sobre el control del soroll, els 
sonòmetres i la reparació, i entén que es complirà el que s’ha pactat. 
 

Tot seguit, indica que Barcelona té 8.000 llicències de terrasses —les tenia abans i les 
continua tenint—, i les actuacions que s’estan fent actualment en aquest àmbit són elements auxiliars 
i afegits de la nova normalitat, i demana que, quan es parli de retards, es tingui en compte el gran 
volum de terrasses que hi ha al districte. 
 

D’altra banda, explica que ell hauria volgut venir de regidor a les Corts el 2019, però per 111 
vots no va poder ser i el PP va aconseguir el segon regidor, de manera que va ser la ciutadania qui va 
decidir i ara la mala salut de la consellera Marí-Klose ha provocat uns canvis. Observa que això són 
coses que no són atribuïbles a ningú. 
 

Diu al representant del PP que a ell no el trobaran en cap obsessió contra el vehicle o per la 
bicicleta, sinó pel vianant i pel transport públic: en una ciutat que demogràficament té tendència a 
l’envelliment, cal cuidar el vianant i el transport públic, i la mobilitat ha de canviar. 
 

Pel que fa a les residències, recorda que precisament en aquesta sessió es llegirà una 
declaració institucional que inclou tres idees clau molt potents sobre aquest tema: donar el condol del 
Consell a les famílies, exigir un protocol de resposta ràpida, i reflexionar sobre el canvi de model i 
impulsar aquest canvi. 
 

Per acabar, agraeix l’oferiment de tots per treballar plegats i assegura que en ell també 
trobaran les ganes i la voluntat de col·laborar. 

 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, diu que entén que 

s’estan fent actuacions pel que fa a les terrasses, però que aquestes són insuficients, atesa la 
quantitat de demandes que hi ha per part dels restauradors. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, observa que, si bé és cert 

que hi ha un gran volum de comerços que tenien terrasses i en tenen, el forat d’ingressos que estan 
tenint durant la pandèmia és encara molt més gran, de manera que l’actuació per part del Govern 
municipal no és opcional, sinó gairebé obligatòria, i va amb retard —el seu grup presenta avui una 
pregunta per saber quina és la situació al districte. 
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D’altra banda, insisteix que cal reprendre les tasques d’elaboració del Pla de comerç —espera 
que es faci al més aviat possible—, i observa que el regidor no ha explicat quin és el seu full de ruta 
per aconseguir que la Generalitat finalment inverteixi en la residència Benavent i la construeixi. 
 

En darrer lloc, diu al Sr. Riera el mateix que va dir al Sr. Marcé a la sessió de constitució del 
Ple fa un any: el PP vol un govern per a tots els cortsencs, tinguin la ideologia que tinguin, un govern 
que se centri a solucionar els problemes reals dels veïns, que en garanteixi la seguretat, que ajudi a 
millorar el seu benestar i que faciliti la creació de feina i oportunitats per a tothom. Per això, el Govern 
tindrà el suport d’aquest grup en totes les mesures que responguin a aquestes prioritats, mentre que 
en trobarà l’oposició, ferma però responsable, si continua sent dòcil amb la Generalitat o es deixa 
arrossegar per la seva ala més populista en àmbits com la seguretat, l’economia o la mobilitat. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, puntualitza que el Sr. Marcé 

utilitzava el tema de la motxilla —un bon recurs del company d’ERC— com a excusa per distreure 
l’atenció d’actuacions pendents: argumentava que algunes qüestions eren una motxilla que portava 
del govern anterior, com si no tingués res a veure amb el seu, quan governava amb el mateix partit 
que governava la legislatura anterior i amb qui també va governar aleshores. Espera que el Sr. Riera 
no faci amb la motxilla el mateix que feia el Sr. Marcé. 

 
Respecte a les terrasses, subratlla que el fet de trigar un mes a donar resposta sobre 

l’ampliació amb dues taules més a un negoci que des de fa quatre mesos està tancat i no té cap 
facturació implica que aquest hagi d’abaixar la persiana. 

 
D’altra banda, posa de manifest que la desocupació ha crescut dos punts al districte i remarca 

que cal estar al costat dels veïns per ajudar-los entre tots, seguint l’exemple de solidaritat que els 
veïns han donat durant la pandèmia. 
 

El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, subratlla que el fet que hi 
hagi més de 8.000 establiments amb terrassa no pot ser una excusa per no ajudar-los: el Govern s’ha 
de comprometre avui mateix a treballar per solucionar aquest problema ràpidament, sense excuses 
burocràtiques o de quantitat d’establiments. Afegeix que avui el Gremi de Restauració ha fet una 
queixa contundent. 
 

D’altra banda, exposa que, des de fa un any i mig, la biblioteca Montserrat Abelló es deixa els 
llums del pis de dalt encesos —hi ha hagut queixes i s’han fet inspeccions—, un problema en teoria 
de fàcil solució però que no se soluciona i, mentrestant, causa molèsties als veïns —en un cas, molt 
greus—, i genera un consum elèctric desmesurat. Afegeix que ha presentat una pregunta sobre 
aquesta qüestió i n’espera resposta, i indica que hi ha estat treballant amb la consellera Morales, que 
sempre l’ha atès, però insisteix que alguns veïns estan patint molt, per exemple, persones malaltes, 
de manera que cal posar-se en contacte amb la biblioteca immediatament i solucionar el problema. 

 
El conseller Mario Campelo, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu al regidor que ha d’anar 

buidant la motxilla, que ara mateix conté molts temes. 
 

Sobre les terrasses, posa de manifest que aquest matí la mateixa Janet Sanz ha admès el 
fiasco de la gestió de l’ampliació de l’espai de les terrasses. El seu grup entén que l’Ajuntament és qui 
té tota la responsabilitat de concedir aquestes ampliacions i ho ha de fer amb la màxima rapidesa 
possible perquè, si no, com ha dit la companya Sonia Reina, de Cs, molts restauradors hauran de 
tancar el seu local. 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència. 
 

RATIFICAR l’acord de la Junta de Portaveus del dia 22 de juny de les Bases de 
l’elecció dels Cortsenc i Cortsenca d’Honor aprovades al Consell de Districte del dia 6 
de maig de 2020 en el sentit de modificar el calendari de l’elecció per a l’any 2020.  

 
El president enuncia la proposta. 
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Els consellers i les conselleres Javier de Erausquin, Xavier Cañigueral, Sonia Reina, Ivan 
Condés, Mario Campelo, Lucía García i Carlos Hornero expressen el vot favorable dels grups 
municipals de BxCanvi, PP, Cs, JxCat, ERC, BC i PSC, respectivament.  Per tant, s’aprova per 
unanimitat la proposta d’acord següent:  RATIFICAR l’acord de la Junta de Portaveus del dia 22 de 
juny de les Bases de l’elecció dels Cortsenc i Cortsenca d’Honor aprovades al Consell de Districte 
del dia 6 de maig de 2020 en el sentit de modificar el calendari de l’elecció per a l’any 2020.  

 
 

B. Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
 

INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la Modificació Puntual de PGM en l’àmbit de 
l’Hospital Sant Joan de Deu, Districte de les Corts. (Aprovat inicialment en la CEUIM 
del dia 19 de maig) 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, indica que aquest punt fa 

referència a un pla especial per a l’ampliació de l’equipament ubicat al carrer Santa Rosa, 39-57, 
d’Esplugues de Llobregat, i a l’avinguda d’Esplugues, 27, de Barcelona, promogut per l’Hospital Sant 
Joan de Déu, i concreta que l’objectiu de la proposta és ampliar l’edificabilitat actual per dotar 
l’equipament de capacitat de creixement per a les seves activitats, millorar els espais docents i 
ampliar els espais de recerca. Amb aquest objectiu, el pla defineix les condicions d’ordenació de 
l’ampliació tot intentant generar el mínim impacte volumètric possible. 

 
Com a antecedents, esmenta el pla especial d’equipaments del solar situat al mateix terme 

municipal d’Esplugues i de Barcelona, també propietat de l’Orde de Sant Joan de Déu, que va ser 
aprovat definitivament i publicat al DOGC amb data 30 d’abril, així com un estudi de detall per establir 
un nou perímetre regulador de les alineacions de la planta baixa a nivell zero, que va ser aprovat per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat el 17 d’abril de 2002. 

 
Per acabar, assenyala que es mantenen els usos del pla especial de l’equipament existent 

(sanitaris, assistencials, culturals, religiosos, docents i d’aparcament) i es justifica l’àmbit de la 
mobilitat per l’aparcament de 393 places que ja hi ha al mateix hospital. 
 

Els consellers i les conselleres Javier de Erausquin, Xavier Cañigueral, Sonia Reina, Ivan 
Condés, Mario Campelo, Lucía García i Carlos Hornero expressen el vot favorable dels grups 
municipals de BxCanvi, PP, Cs, JxCat, ERC, BC i PSC, respectivament. Per tant, s’aprova per 
unanimitat la proposta d’acord següent: INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la Modificació Puntual 
de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Deu, Districte de les Corts. (Aprovat inicialment en la 
CEUIM del dia 19 de maig) 
 

C. Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports. 
 
D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 

 
2 Proposicions 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 
a) Proposicions / Declaracions de grup. 

 
1. ERC: El Districte de Les Corts, conjuntament amb el districte de Sants-Montjuïc, es 

compromet a implementar un carril bici a l’Avda. Madrid i al C/ Berlín, carril bici que 
ha d’enllaçar amb el de C/ París, per tal de fer un corredor per a bicicletes que 
connecti el districte de Les Corts amb el centre de la ciutat de Barcelona. 

 
El president demana disculpes a la Sra. Elisabet Bercial, que ha hagut de venir des de fora 

del districte —no era conscient que no hi era— quan ha proposat als consellers que s’hi traslladessin 
pels problemes tècnics que hi ha hagut. 

 
La consellera Elisabet Bercial recorda que a la darrera sessió del Plenari, celebrada al maig, 

el Grup d’ERC va presentar un prec amb la intenció de pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19 i 
tornar una part del barri a les veïnes, mitjançant l’ampliació de la vorera de l’avinguda Madrid per 
prioritzar el vianant en una via que actualment és una autèntica autopista urbana, així com per oferir 
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l’espai necessari per al compliment de les mesures de distància social que requereix la situació. 
Afegeix que, d’altra banda, el carril bici permetria descongestionar el transport públic i, alhora, reduir 
l’ús del vehicle privat, dues necessitats inqüestionables. 
 

Explica que el seu grup estava convençut que tots dos grups del Govern acceptarien el prec, 
però finalment no va ser així, de manera que es va perdre una autèntica oportunitat d’ajudar la 
mobilitat del districte, on, a més, no s’havia destinat ni una sola de les mesures que havia anunciat 
l’Ajuntament per a la ciutat en relació amb aquesta matèria. No obstant això, el Govern va anunciar 
que faria passes per avançar en aquesta qüestió i buscar solucions per a l’avinguda Madrid i la resta 
del barri. Malauradament, però, dos mesos després no s’hi ha vist cap canvi, motiu pel qual avui 
presenten la idea de nou, en aquest cas, mitjançant una proposició que és fruit del treball amb moltes 
veïnes implicades en el dia a dia del districte. Subratlla que cal portar la seva veu al Districte i no 
defallir en l’intent de canviar el paradigma de mobilitat actual, que és molt perjudicial, així com 
recordar que els polítics han de treballar sempre per a les veïnes. 
 

Dit això, explicita que la proposta d’avui, fins i tot més ambiciosa que l’anterior, demana que el 
Districte de les Corts es comprometi a treballar conjuntament amb el de Sants-Montjuïc per 
implementar un carril bici que s’estengui per l’avinguda Madrid, pel carrer Berlín i, finalment, s’enllaci 
amb el ja existent del carrer París, actuació amb la qual es crearia un corredor pedalable que 
connectaria les Corts amb el centre de la ciutat. 

 
Observa que actualment Barcelona no té cap via que connecti la banda Llobregat amb la 

resta de la ciutat, i subratlla que una ciutat com aquesta no es pot permetre tenir zones senceres 
incomunicades per als ciclistes, sinó que en aquesta matèria ha de seguir l’exemple d’altres ciutats 
europees, que li treuen anys d’avantatge. 
 

D’altra banda, posa de manifest que la situació, que ja abans de l’esclat de la pandèmia 
requeria un replantejament del model de mobilitat, aleshores ja insostenible, s’ha agreujat encara més 
amb la COVID i actuar-hi és més urgent que mai. Remarca que no es poden permetre errors en 
aquest àmbit perquè està en joc la salut de les veïnes, i això és el més important. 
 

Per acabar, insisteix que va ser una llàstima que el darrer cop no s’acceptés aquesta 
demanda, però vol pensar que va ser un error i que ara els grups del Govern estaran disposats a 
treballar plegats per uns barris més verds, més saludables i en els quals els cotxes comencin a deixar 
de tenir el monopoli de la via pública i permetin recuperar a les persones el protagonisme dins la 
ciutat. 

 
El president indica que dos veïns han demanat la paraula en aquest punt, però, com que no hi 

són, llegirà les seves intervencions la consellera Irene Morales. 
 
La consellera Irene Morales llegeix la intervenció del Sr. Marc Casar López, que demana, en 

relació amb aquesta proposició, que s’estudiï també la implementació del carril bici a travessera de 
les Corts com a eix transversal del barri i, conjuntament amb el Districte de l’Eixample, la 
implementació del carril bici al carrer Entença per enllaçar i pacificar aquesta frontera del barri. 

 
Tot seguit, llegeix la intervenció del Sr. Josep Maria Guitart, que afirma que els carrils bici han 

de ser una part fonamental de la nova mobilitat urbana, que a Barcelona calen grans corredors 
tranversals i que la finalització a l’avinguda Madrid del carril que baixa per Carles III deixa 
absolutament incomplet l’enllaç cap al centre de la ciutat. Per tot plegat, entén que el carril bici a 
l’avinguda Madrid, amb continuació del carril Berlín-París ja existent, és mes necessari que mai, i vol 
saber si el Govern té alguna idea, proposta o novetat sobre aquesta qüestió. 

 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, indica que aquesta 

proposició del Grup Municipal d’ERC vol solucionar un problema que hi ha concretament a les Corts i 
que el seu grup ha demanat en diverses ocasions que se solucioni: la desconnexió que hi ha entre els 
barris del districte i la resta de la ciutat. Subratlla que cal crear més vies de comunicació que permetin 
la interconnectivitat, no només perquè els cortsencs puguin arribar a més indrets de la ciutat, sinó 
també perquè els ciutadans d’altres districtes de Barcelona puguin visitar les Corts amb més facilitat. 
 
 D’altra banda, el Grup Municipal de BxCanvi entén que la proposició també vol donar 
continuïtat a l’aposta per una ciutat verda i de mobilitat sostenible. En aquest sentit, considera que és 
una bona aposta. Puntualitza, però, que no estan obsessionats amb la bicicleta, sinó que opinen que 
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l’espai ha de ser també per a vianants i per al transport públic, i, fins i tot, per al vehicle privat, en el 
marc d’una transició. 
 
 Per acabar, subratlla que els carrils bici s’han d’implementar amb sentit i sense impedir la 
circulació, com ha passat a zones de l’Eixample, i insisteix que, en aquest cas, consideren que la 
decisió és encertada —un carril bici a l’avinguda Madrid i al carrer Berlín per enllaçar amb el carrer 
París és una bona manera de connectar una altra via perquè hi hagi interconnectivitat amb els altres 
districtes—, de manera que vota a favor de la proposició. 
 
 El conseller Xavier Cañigueral expressa el parer del Grup Municipal del PP que qualsevol 
actuació en aquest àmbit ha de formar part d’una reforma més àmplia de l’avinguda Madrid i el carrer 
Berlín, i la instal·lació del carril bici ha de formar part d’una visió més de ciutat de la xarxa de Bicing. 
D’altra banda, entén que cal actuar amb consens (l’historial del carril bici al barri de les Corts no és 
precisament el millor). Per això, s’hi absté. 
 
 La consellera Sonia Reina expressa el vot contrari del Grup Municipal de Cs, que no està en 
contra del carril bici que es proposa, però voldria que les propostes i implementacions de carrils bici 
es fessin amb intel·ligència, amb el consens dels veïns i amb informes tècnics que mostressin on han 
d’anar i com han de ser. En aquest cas, pensa que potser no era necessari fer-lo en una artèria de 
circulació com l’avinguda Madrid. 
 
 Subratlla que a les Corts s’han implantat carrils bici sense cap consens, i que propostes com 
la que planteja avui ERC han tingut una execució deficient, han posat en risc els vianants i els 
conductors d’altres vehicles i han generat molt de conflicte i de rebuig: hi ha cruïlles que semblen un 
«tetris» i que són objecte d’accidents de circulació; carrils de doble sentit que no compleixen un mínim 
de distància perquè siguin carrils d’anada i tornada; sense espai de separació amb zones 
d’aparcament, i que impedeixen l’accés a vehicles de seguretat com ambulàncies o cotxes de policia 
perquè estan plens de pilons. 
 
 Afirma que durant la legislatura passada es van implantar uns carrils bici deficients al districte 
perquè l’únic objectiu en implantar-los era poder treure titulars que s’havien fet molts quilòmetres de 
carril bici i, per tant, es complia el programa electoral. 
 
 Demana que, abans de començar a implementar nous carrils bici, es revisin els que ja hi ha, 
se solucionin els problemes de seguretat que provoquen, es facin amb el consens dels veïns i, a partir 
d’aquí, es continuï avançant cap a una mobilitat que també millori el transport públic. 
 

El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, posa de manifest que durant 
els darrers anys ha canviat la manera de desplaçar-se a la ciutat —per exemple, les bicicletes i els 
patinets han esdevingut una alternativa per a molts usuaris—, i això fa que els polítics hagin de 
proposar canvis per innovar pel que fa als mètodes de transport. 
 
 Dit això, expressa l’abstenció del seu grup a la proposició, no perquè hi estiguin en contra, 
sinó perquè, si bé entenen que és positiu innovar en els mètodes de transport a la ciutat, i entenen 
que la iniciativa en si no és dolenta i està feta amb bona intenció i és constructiva, també opinen que, 
com tot just indicava la Sra. Reina, cal consens amb els veïns, així com planificació a l’hora de 
presentar la iniciativa. Afegeix que el seu grup, convençut que abans de presentar aquest tipus de 
propostes cal un cert consens amb els veïns i amb els comerços, va proposar una transacció que 
finalment no va ser acceptada. 
 
 Conclou que la iniciativa és positiva però no compleix els requisits que demana el Grup 
Municipal de JxCat. 
 
 El conseller Jordi Guillén assenyala que aconseguir un espai més verd i segur per a les 
persones és una prioritat per al Grup Municipal de BC, que està a favor dels carrils bici per poder 
construir la ciutat més ecològica que es vol. Considera, però, que en aquest context post-COVID, 
malauradament, cal racionalitzar el pressupost, i ara mateix cal donar prioritat a una acció d’ampliació 
de voreres que hi ha prevista a l’avinguda Madrid. Per això, malgrat que els agrada la proposta, en 
aquestes circumstàncies hi han de votar en contra. 
 
 La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, es mostra d’acord que el 
tram a què fa referència la proposició és pràcticament una autopista urbana enmig de la ciutat, un 
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model urbà que cal revisar, reformar i redissenyar des d’una perspectiva integral per respondre a les 
necessitats dels vianants —tots ho som—, el transport públic i la convivència de cotxes, motos, 
patinets o bicicletes, i observa que la implementació d’aquest carril bici preveuria un eix avinguda 
Madrid-Berlín-París amb diversitat de carrils que afectaria la mobilitat de la zona, comportaria la 
participació de tres districtes i connectaria l’Hospitalet de Llobregat amb el centre de la ciutat de 
Barcelona. 
 
 Afirma que la proposta és un pegat que no dona cabuda ni solució al problema de la reforma 
integral que requeriria tot aquest eix, i subratlla que, per poder fer possible no només el carril bici sinó 
també l’ampliació de l’amplada de les voreres, la reforma dels carrils, el transport públic, les 
afectacions (250 places d’aparcament de cotxes i motos, zones de càrrega i descàrrega, parades de 
taxis...), etc., caldria parlar amb veïns i veïnes, comerciants i usuaris del transport públic. Remarca 
que cal inversió i diu a la Sra. Bercial que potser la Generalitat algun dia acaba la línia 9 del metro. 
 
 Insisteix que caldria parlar amb tots els agents implicats en aquest eix i amb el Districte, i 
buscar i trobar una millor solució global a un problema complex. 
 
 D’altra banda, posa de manifest que aquest matí s’han presentat una sèrie d’accions de 
transformació de l’espai públic que es va iniciar a l’abril arran de la situació provocada per la COVID-
19, i anuncia que es continuaran ampliant i pacificant algunes voreres (ronda Universitat, carrer 
Pelai), així com segregant i millorant carrils bus (avinguda d’Esplugues, avinguda Diagonal, Francesc 
Macià, Aragó) per potenciar el transport públic, i es continuarà apostant per la promoció del transport 
amb bicicleta, amb l’objectiu de dotar el vianant de més seguretat i espai en tots els sentits. Esmenta 
també els nous corredors de bici, com ara el del carrer Aragó, els itineraris segurs (dels 60 creats 
durant l’etapa del desconfinament se’n mantindran 34 de forma estable, entre ells, el del carrer 
Galileu), i la iniciativa «Obrim carrers», que va començar a l’etapa pre-COVID i continuarà a la tardor. 
 
 En darrer lloc, expressa el vot contrari del seu grup a la proposició i demana que no es 
presentin al Plenari solucions parcials, sinó propostes en ferm que es puguin dur a terme tenint en 
compte totes les variables. Observa que, mentre que aquesta proposició parla només d’un carril bici, 
el seu grup treballa per donar solucions que perdurin en el temps, en lloc de fer actuacions parcials. 
 
 El president pren la paraula per avisar les persones que hagin d’intervenir que disposen d’una 
ampolla amb hidrogel perquè en facin ús tant abans com després de la intervenció. 
 
 La consellera Elisabet Bercial afirma que s’ha tornat a demostrar que la majoria dels grups 
municipals tenen prioritats que clarament no estan en la línia de millorar el model de mobilitat, cosa 
que sap especialment greu tenint en compte la situació de desconfinament que estem vivint i la crisi 
climàtica que patim. 
 
 Subratlla que el Grup Municipal d’ERC esperava una resposta molt diferent i que busqués el 
benefici de les veïnes, i lamenta, a més, que l’excusa sempre sigui la mateixa i s’apel·li a reformes 
més grans que mai no arriben i, mentrestant, contínuament es vagin desaprofitant oportunitats que 
realment suposarien un canvi. 
 
 Per acabar, remarca que el seu grup és conscient de la importància del que presenta i ho farà 
els cops que calgui, perquè, a més, li sap greu veure que els ciclistes de les Corts realment són 
invisibles per al Govern i per a la resta de grups municipals. 
 
 El president indica que amb els vots a favor d’ERC i BxCanvi, les abstencions del PP i JxCat, i 
els vots contraris de Cs, BC i el PSC es rebutja la proposició del grup d’ERC següent: El Districte de 
Les Corts, conjuntament amb el districte de Sants-Montjuïc, es compromet a implementar un carril bici 
a l’Avda. Madrid i al C/ Berlín, carril bici que ha d’enllaçar amb el de C/ París, per tal de fer un 
corredor per a bicicletes que connecti el districte de Les Corts amb el centre de la ciutat de Barcelona. 
 
 

2. JxCat: Instem el Govern del Districte a presentar davant Nomenclàtor de l’Ajuntament 
la Iniciativa ciutadana “Retorn cap els nostres noms”- avalada per un procés participatiu 
i per 1508 signatures de costsencs/ques- per a que continuï el procés de substitució del 
nom de l’Av Carles III per Ronda de Les Corts, tenint en compte que la presentació 
i tràmits davant de nomenclàtor hauran d’iniciar-se durant la tardor de 2020 
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 El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, pren la paraula abans de la 
intervenció del conseller Ivan Condés, que és qui explicarà la proposta, per demanar disculpes a la 
resta de grups, perquè és conscient que això que s’està portant a votació avui és fruit d’un error 
polític, i demana disculpes també a l’ANC pel que va passar fa dues sessions. 
 

El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, recorda que aquesta 
proposició no és una iniciativa del seu grup, sinó la correcció d’un error polític que aquest va cometre. 
Com a portaveu, demana disculpes als grups municipals, als ciutadans i, sobretot, als veïns que van 
emprendre la iniciativa ciutadana, la primera que es presenta al Districte. 
 

Dit això, indica que la proposició vol ratificar una cosa molt bàsica en democràcia (el respecte 
a les iniciatives ciutadanes i a les majories polítiques) i recorda que la iniciativa ciutadana «Retorn cap 
als nostres noms» ha estat un esforç de dos anys de conferències, recerca rigorosa, recollida de 
signatures —també a la gran via de Carles III— i compliment de tots els requisits jurídics de 
l’Ajuntament. D’altra banda, posa de manifest que hi ha nombrosos exemples de la dinàmica de 
recuperació de noms, sobretot durant el mandat 2015-2019, en què el Govern de l’alcaldessa Ada 
Colau va encetar una dinàmica clara de canviar els noms d’espais de la ciutat amb referències 
borbòniques (plaça Joan Carles I, avinguda de Borbó, avinguda Príncep d’Astúries o, a les Corts 
mateix, els jardins de les Infantes). Indica que, en total, durant el mandat passat es van canviar 16 
noms del nomenclàtor, i des del 2017, 45. Subratlla que aquesta és una dinàmica sana, democràtica i 
normal, sobretot quan prové d’iniciatives ciutadanes. 
 

Pel que fa a Carles III, qui dona nom a la via objecte d’aquesta proposició, subratlla que, com 
a bon Borbó, era sobretot un dèspota anticatalà i, com a tal, va promulgar la Reial cèdula d’Aranjuez 
de 1768, on prohibia explícitament el català a l’escola. 

 
Remarca que no hi ha res més contradictori que considerar il·lustrat el despotisme, i observa 

que, si bé a Carles III l’interessaven les arts i les ciències, va deixar el regne de Nàpols, on havia 
regnat prèviament, en l’absoluta ruïna; va incrementar la pressió fiscal per intervenir en grans colònies 
a Amèrica del Nord, i va apujar el preu del pa i dels cereals, augment que va provocar el motí de 
Squillace. Afegeix que, aprofitant aquest motí, va expulsar els jesuïtes i va recentralitzar encara més 
la gestió de les escoles. 
 

Informa, per evitar confusions, demagògia i falsedats, que el canvi de nom de carrer ja no 
suposa cap molèstia ni tràmit per als veïns: no afecta el cadastre i, per tant, no cal fer cap canvi a les 
escriptures, el canvi de DNI és gratuït i fàcil, i les empreses poden canviar de domicili fiscal 
simplement amb el model 036, també de manera gratuïta. Per tant, no hi hauria cap despesa per als 
ciutadans, com han pogut constatar darrerament els veïns de Torrent de Cassoles. 

 
Per acabar, demana el vot favorable dels grups a un canvi de nom («gran via de Carles III» 

per «ronda de les Corts») que és adequat, defuig biaix ideològic i recupera el nom geogràfic que la 
dictadura de Primo de Rivera no va voler instaurar. 

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

aquest punt. 
 

El senyor Juan Carlos Manzanero Iglesias puntualitza que aquesta iniciativa ciutadana no va 
ser presentada per l’ANC, com ha dit el conseller Sergi Mariné, sinó per vuit promotors cortsencs, 
ciutadans, com a tals, independentment de si algun forma part de l’ANC o d’algun partit, i dona les 
gràcies al Govern per donar-li l’oportunitat d’intervenir presencialment. 

 
Dit això, comenta que a la sessió del Plenari del 10 de març es va produir un error polític en la 

presentació de la proposta presentada pels promotors de la iniciativa ciutadana «Retorn cap als 
nostres noms» que va perjudicar greument els promotors i els 1.508 ciutadans que havien donat 
suport a la iniciativa, però encara es pot solucionar. Observa que no s’entendria que les raons i els 
arguments que van portar els grups municipals a votar a favor de la proposta aleshores no fossin 
vàlids ara: atès que aquests arguments continuen sent els mateixos —s’hi afegeix el de corregir 
l’error—, el suport també ho ha de ser. 
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D’altra banda, assenyala que la proposició que presenta el Grup de BC per a la creació d’una 
taula de debat, que ja va presentar a la sessió del 10 de març però que finalment va retirar, és 
perfectament complementària a aquesta i no ha de ser una justificació per canviar-ne el sentit del vot. 

 
Conclou que, per coherència amb els vots favorables dels grups municipals que van donar 

suport a la primera iniciativa presentada a les Corts, per justícia democràtica correctora de l’error 
produït i per respecte a l’aval de 1.508 cortsencs que van donar suport a la iniciativa, cal donar suport 
a la proposta presentada per JxCat de canvi de nom de la gran via de Carles III i de recuperació de la 
memòria històrica del districte i de la seva toponímia, i, a la dita «rectificar és de savis», hi afegeix que 
«corregir els errors és d’intel·ligents». 

 
El senyor Josep Pere Guart, un dels promotors de la iniciativa ciutadana «Retorn cap als 

nostres noms», indica que no exposarà ara les justificacions que motiven la petició perquè entén que 
van quedar prou ben explicades en la documentació que van presentar als Serveis Jurídics i al 
Departament de Democràcia Activa de l’Ajuntament, així com en la documentació que van entregar a 
tots els grups municipals del Districte en les reunions que van mantenir amb ells per exposar-los la 
iniciativa i aclarir personalment tot el que els demanessin. Afegeix que també van tenir l’oportunitat 
d’explicar els seus raonaments en la sessió del Plenari del 10 de març, en què els grups de JxCat, 
ERC i BC van votar a favor de la iniciativa, que s’hauria aprovat si no hagués estat perquè un dels 
consellers de JxCat s’havia absentat per motius personals a mitja sessió pensant que el còmput del 
vot era ponderat i que, per tant, la seva absència no era transcendental. 
 

Subratlla que avui cal corregir un error que, tot i no ser del grup promotor de la iniciativa, ha 
malmès dos anys de treball seu i ha perjudicat greument els 1.500 veïns de les Corts que van signar 
a favor de la iniciativa. Entén que el sentit del vot dels diferents grups municipals no ha canviat en 
aquests tres mesos de pandèmia i que, per tant, la iniciativa podrà seguir sense més dilacions el seu 
camí cap a la Comissió del Nomenclàtor. 

 
La consellera Irene Morales llegeix la intervenció d’una persona del públic que no és present 

a la sala, el senyor Josep Maria Guitart, que es mostra totalment d'acord amb la proposta de canvi de 
nom de la gran via de Carles III de JxCat, però considera que el nou nom hauria de ser «rambla de 
les Corts», per analogia amb els trams de Sants (rambla Badal i rambla Brasil). Pregunta si és factible 
incorporar aquest nou nom a la proposta de canvi de nomenclàtor. 
 
 El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, explica que no 
s’estendrà gaire en aquesta proposició perquè ja va ser debatuda a la sessió del març del Ple, i 
assenyala que les diferències polítiques entre el seu grup i el grup proposant són evidents. 
 
 D’altra banda, manifesta l’opinió que aquesta proposició és un intent de polititzar el 
nomenclàtor —independentment del que s’ha dit de si la iniciativa prové de l’ANC o no, en els 
fulletons també hi sortia el logo d’Òmnium—, i això està organitzat per anar traient símbols d’Espanya 
de la ciutat de Barcelona i de Catalunya, però el seu grup sempre estarà en contra de les polítiques 
que vagin a favor de buscar expulsar els símbols espanyols o d’Espanya de la ciutat de Barcelona. 
Per això, vota en contra de la proposició. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, indica que aquesta 
proposició és un «refregit» de la iniciativa ciutadana que va ser rebutjada fa uns mesos per aquest 
mateix Plenari, i els arguments que va emprar aleshores per argumentar el vot en contra del seu grup 
continuen sent vàlids avui. 
 

El primer i més important és que no es tracta d’una petició dels veïns i comerciants del carrer, 
ni tampoc no hi ha cap argument tècnic que obligui a canviar de nom. 

 
El segon és que el canvi comportaria importants perjudicis als veïns i les empreses de la 

zona, que afectarien la convivència i els generarien molèsties i pèrdua de temps per canviar 
documentació personal, domiciliacions, dades bancàries, dades tributàries, etcètera. Respecte d’això, 
diu al Sr. Ivan Condés —entén que és admirador de la Sra. Carmen Calvo, que deia que «el dinero es 
del viento»— que al final no hi ha cap tràmit gratuït, sinó que els paguem tots els ciutadans amb els 
nostres impostos. 
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El tercer és l’estreta vinculació del rei Carles III amb Barcelona i les grans contribucions que 
va fer al desenvolupament econòmic de Catalunya, que van afavorir el comerç directe amb Amèrica, 
mèrits suficients perquè Barcelona tingui una via amb el seu nom. 

 
Subratlla que aquesta proposició no prové d’un clam veïnal —no ha vist cap veí de Carles III, 

ni tan sols els més independentistes, que digui que el canvi de nom del seu carrer és una de les 
seves prioritats urgents enmig de la crisi de la COVID— i que els motius reals que fan que, enmig 
d’una crisi social i econòmica el Grup Municipal de JxCat presenti dues iniciatives (aquesta proposició 
i un prec) sobre canvis de nom en la primera sessió del Plenari després del confinament són, d’una 
banda, que es volen fer perdonar l’error que van cometre davant l’ANC, que és qui realment hi ha 
darrere de la iniciativa, i, d’altra banda, una hispanofòbia que no pot concebre que el nomenclàtor de 
la ciutat faci cap referència als lligams històrics de Barcelona i de Catalunya amb la resta d’Espanya. 
Assegura que l’objectiu de la proposició no és recuperar cap nom —si en lloc de Carles III es digués 
Jaume I el Conqueridor, no s’hauria presentat aquesta proposta— i pregunta al grup proposant si 
també donarien suport a canviar els noms als carrers Numància, Berlín o Vallespir o bé hi ha noms 
que sí que cal recuperar i d’altres que no. 
 

Conclou que el Grup Municipal del PP, avalat pels 6.000 cortsencs que el van votar a les 
darreres eleccions, no participarà en operacions que no responen a interessos reals dels veïns, que 
no són prioritàries en aquests moments i que pretenen esborrar part de la història amb fòbies ràncies. 
Per això, vota en contra de la proposició. 
 

La consellera Sonia Reina expressa el vot contrari del Grup Municipal de Cs, que ja va votar 
en contra de la iniciativa a la darrera sessió del Plenari, i exposa els fets: un grup de persones 
vinculades a l’ANC i a Òmnium —aquestes entitats consten als fulletons que es van donar als grups— 
van recollir signatures per treure el nom de Carles III de la gran via de les Corts —entén que si en lloc 
d’un Borbó hagués estat un Àustria, potser no s’haurien recollit signatures—; es va portar al Ple; la 
iniciativa no es va aprovar —no entra en qui és responsable de l’error que va cometre el Grup 
Municipal de JxCat—, i ara aquest grup la torna a presentar. Observa que no és el primer canvi de 
nom que proposa aquest grup (primer va ser el de la caserna del Bruc); subratlla que aquests canvis 
de nom no són prioritaris en un moment com l’actual, de post-COVID, i assenyala que el Grup 
Municipal de JxCat presenta la proposició com si fos una iniciativa dels veïns de les Corts, quan qui hi 
ha al darrere és l’ANC i Òmnium. 

 
Explica que el Grup Municipal de Cs pensava, il·lusament, que JxCat avui presentaria una 

proposició sobre la residència Benavent, sobre la qual Cs va presentar una proposició al Parlament 
de Catalunya, perquè es construís el 2021, una proposició que es va aprovar malgrat els vots de 
JxCat i ERC. Subratlla que JxCat, que pretenia fer una renegociació i un replantejament per tornar a 
començar tot el projecte, avui podria haver portat una proposició al Districte per explicar als 82.000 
veïns de les Corts per què els enganya amb la residència Benavent i aquí hi vota a favor i al 
Parlament, no. Insisteix que això hauria estat beneficiós per al districte de les Corts, a diferència del 
que ha presentat JxCat i de l’escenificació que ha fet. 

 
En darrer lloc, remarca que si rectificar és de savis, JxCat hauria de rectificar i, com que són 

Govern de la Generalitat, hauria d’aportar per fi els diners per construir la residència al carrer 
Benavent. 
 

El conseller Josep Maria Gebelli recorda que el Grup Municipal d’ERC, a la sessió del Plenari 
del 10 de març, ja va donar suport a la iniciativa popular que comptava amb 1.508 signatures de 
veïnes i veïns del barri per canviar el nom d’una avinguda de les Corts que porta el nom d’un Borbó 
que, com ja van explicar en aquella sessió, consideren que no va ser un personatge convenient per a 
Catalunya en cap sentit. Per això, i per coherència, avui també vota a favor d’aquesta proposició. 
 

El conseller Jordi Guillén posa de manifest que el Grup Municipal de BC va votar a favor de la 
iniciativa participativa presentada, a la darrera sessió presencial del Consell Plenari, el 10 de març, 
però l’absència d’un dels consellers del Grup Municipal de JxCat va fer que la iniciativa no sortís 
endavant. Entén que aquest grup, que avui reconeix l’error com a polític quan fins fa dies deia que 
això era un error tècnic, vol solucionar l’errada, i presenta aquesta proposició fruit d’una iniciativa 
participativa, però ha d’entendre que ara la situació és diferent quant a formes i recorregut. 
 

Explica que precisament les formes en què es presenta la proposició fan que el Grup 
Municipal de BC s’hi abstingui. Tanmateix, el seu compromís amb aquesta iniciativa participativa el 
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porta a presentar avui una proposició per tal d’impulsar un grup de treball i recerca dins la Taula de 
Memòria del Districte, amb la participació d’entitats, associacions, veïns, veïnes i grups polítics per 
revisar de forma serena, didàctica i conciliadora la llista de carrers i punts del districte on calgui un 
canvi de nomenclatura en funció dels valors democràtics contemporanis, amb el convenciment que 
aquesta és la millor aposta, valenta i de futur, que poden fer per avançar plegats com a societat 
democràtica. 
 

El conseller Manuel Becerra diu al conseller Ivan Condés que no entrarà en un debat 
historiogràfic, perquè això no és historiografia, sinó política, tot i que amb cert anacronisme, i es 
remet, per coherència, a les manifestacions que va fer el regidor Francesc Xavier Marcé a la sessió 
del Ple del març com a portaveu del Grup Municipal del PSC: començar per una proposta concreta —
en aquest cas, la gran via de Carles III— té el perill de caure en un biaix ideològic que podria generar 
algun tipus de debat en una qüestió que s’hauria d’aprovar per unanimitat, ja que els carrers són de 
tots i no haurien de ser objecte de debat sinó d’un acord absolut, i la proposta hauria de ser estudiada 
en la seva globalitat. Recorda que, per aquest motiu metodològic, no pas ideològic ni de cap altra 
naturalesa, el seu grup no va donar suport a aquella iniciativa. 
 

Afegeix que, en la mateixa línia argumental, i a propòsit del prec de Cs sobre el canvi de nom 
del carrer Sabino Arana per Concepció Llaguno Marchena, ell mateix va argumentar que el 
nomenclàtor és la xarxa urbana i pública de simbologia i significació de la comunitat, representativa 
d’un consens de memòria col·lectiva i identitat cultural i aspiracions compartides, i que els noms dels 
carrers tenen una funcionalitat explícita d’identificació i una funció de biografia de la memòria i 
ancoratge cultural que es converteix en un espai real i alhora és fruit del consens general, i, d’altra 
banda, els carrers i les places no són de ningú, perquè són de tothom, i l’espai que marca el 
nomenclàtor és l’espai públic i simbòlic que també ha de ser de tots i de ningú. 
 

Explica que la posició del Grup Municipal del PSC continua sent la de plantejar un estudi i una 
posició global per revisar tots els carrers i totes les places de les Corts en una taula del nomenclàtor 
dintre del districte. Per això, en coherència amb la posició ja manifestada al març, vota en contra 
d’aquesta proposició. 
 

El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, respon al Sr. Guitart que no 
poden canviar el nom d’una iniciativa ciutadana, i diu als partits «del règim del 39» que a ells els 
molesta aquesta iniciativa perquè els molesta la iniciativa ciutadana i que el ciutadà participi en 
política perquè aquesta no és la seva tradició política. 
 

D’altra banda, lamenta que els consellers responsables de Participació donin una autèntica 
puntada de peu a la boca als ciutadans de les Corts, ja que el 10 de març van dir que, amb un clar i 
profund tarannà republicà, el Grup Municipal de BC se sumava a la iniciativa de retirar dels carrers de 
Barcelona denominacions relacionades amb la institució monàrquica, i això és el que s’està fent avui, 
continuar la iniciativa ciutadana. Afirma que no fan honor al càrrec que tenen actualment com a 
responsables de Participació. 

 
El president indica que amb el vot contrari de BxCanvi, el PP, Cs i el PSC, el vot favorable del 

grup proposant i ERC i l’abstenció de BC es rebutja la transacció de la proposició del  grup del JxCat 
següent: TRANSACCIÓ: Instem el Govern del Districte a presentar davant Nomenclàtor de 
l’Ajuntament la Iniciativa ciutadana “Retorn cap els nostres noms”- avalada per un procés participatiu i 
per 1508 signatures de costsencs/ques- per a que continuï el procés de substitució del nom de l’Av 
Carles III per Ronda de Les Corts, tenint en compte que la presentació i tràmits davant de 
nomenclàtor hauran d’iniciar-se durant la tardor de 2020 
 

3. BComú: Impulsar un grup de treball i recerca, dins la Taula de Memòria del Districte, 
amb la participació d’entitats, associacions, veïnes i veïns i grups polítics, i amb 
l’orientació d’experts, per tal d’aprofundir i revisar amb memòria democràtica la 
nomenclatura a l’espai públic en l’àmbit del Districte. Traslladar els resultats d’aquest 
grup de treball a la Taula de Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona, prèvia aprovació 
amb el màxim consens possible del Consell Plenari del Districte de les Corts. 

 
La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, remarca que un dels pilars 

fonamentals d’una societat democràtica és que els seus responsables polítics atorguin al seu treball 
de representació el valor real que té, i tota la resta és una falta de respecte no només als seus 
votants, sinó també a la resta de veïnes i veïns i a la resta de grups polítics, que saben com n’és 
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d’important estar en aquesta sala avui, la grandíssima responsabilitat que implica això i el respecte 
que senten pel conjunt de veïns i veïnes i per la seva participació, així com per les iniciatives 
ciutadanes. 
 

Tot seguit, explica que, com a consellera de Participació, de vegades se li ha exigit que 
fomenti la participació al districte, i subratlla que, per fer-ho, cal no instrumentalitzar-la i valorar-la pel 
que implica i pel que fa a una ciutat i a un districte, i no només la participació, sinó també els seus 
òrgans i els seus espais, com ara aquest Consell Plenari (tot el que es proposa es vota i es construeix 
conjuntament). 
 

A continuació, indica que el Grup Municipal de BC, com que té molt clar per què és aquí, avui 
presenta aquesta proposició, que no té res a veure amb l’esmena dels errors polítics dels altres, sinó 
que avança cap a la construcció col·lectiva d’espais comuns per, a causa dels errors dels altres, 
reconduir la primera iniciativa ciutadana presentada al Districte, que formalment no es pot tornar a 
presentar com a iniciativa ciutadana fins que no hagin passat dos anys —entén que hi ha qui no sap 
ni quan es vota una iniciativa ciutadana ni com n’és el recorregut—, així com perquè la resta de 
propostes vinculades al nomenclàtor siguin escoltades i compartides per tothom. 

 
Afegeix, que, sense ànim d’obtenir-ne cap rèdit polític i amb l’únic objectiu de defensar la 

iniciativa i acompanyar-la, avui proposen aquest grup de treball dins la Taula de Memòria del Districte, 
amb una participació diversa, i es comprometen a traslladar els resultats d’aquest grup de treball i 
recerca al nomenclàtor de la ciutat, prèvia aprovació, amb el màxim consens possible del Plenari de 
les Corts. 

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

aquest punt. 
 
El senyor Juan Carlos Manzanero Iglesias celebra que el Grup Municipal de BC reconegui 

que al districte hi ha molts noms del nomenclàtor que són susceptibles de canvi, tal com diu la seva 
proposta, perquè en molts casos no són representatius i no identifiquen els barris de les Corts ni la 
gent que hi va viure —també cal una compensació de gènere en el nomenclàtor—, encara que BC 
hagi fet aquesta proposta aprofitant-se del treball que van lliurar els promotors de la iniciativa «Retorn 
cap als nostres noms», sobre el nomenclàtor del districte, i no pel coneixement propi i l’estudi per part 
d’aquest grup municipal. 
 

Celebra també que aquesta qüestió se sotmeti a debat i discussió en una taula de memòria 
amb una àmplia participació, però subratlla que aquesta proposta inconcreta, genèrica i de recorregut 
desconegut —el Grup Municipal de BC ho sap— només serveix com a cortina de fum per tapar o 
evitar la primera iniciativa ciutadana presentada a les Corts, que té l’objectiu de canviar el nom de la 
gran via de Carles III després de dos anys de treball, de manera que no respecta la voluntat de 
1.508 veïns i veïnes (que, en molts casos, viuen a la mateixa gran via de Carles III), després d’un 
error polític (sembla que això sigui el que més preocupa el Grup de BC, més que respectar l’opinió 
dels veïns i veïnes). 

 
Per acabar, subratlla que BC demostra una falta total de coherència en el seu vot —els grups 

que ja hi van votar en contra, en canvi, sí que han estat coherents— i un canvi de criteri que no té cap 
justificació i que no s’entén, i comenta que té dubtes que quan es trobin pel barri tinguin la valentia de 
mirar-los a la cara. 
  

El senyor Josep Pere Guart posa de manifest que el grup impulsor de la iniciativa ciutadana 
«Retorn cap als nostres noms», junt amb altres persones de prestigi reconegut, experts en història, 
lingüística i nomenclàtor, ha fet un treball rigorós de més de dos anys, tant de recerca, estudi i anàlisi 
dels noms actuals dels carrers i indrets de les Corts, com de conferències de divulgació i col·loqui, 
amb una mitjana de participació ciutadana de 100 assistents per conferència, i els resultats d’aquest 
treball s’han lliurat a tots els grups municipals en les reunions que s’hi han mantingut. Afegeix que les 
conclusions a què s’ha arribat, en resum, és una llista de carrers del districte que no tenen noms 
relacionats amb el barri, i per a cada un es proposa un nom plenament relacionat no només amb el 
barri, sinó també amb la història de l’indret concret. 
 

Tot seguit, explica que Barcelona Activa els va indicar que, en una iniciativa ciutadana, el que 
era correcte era plantejar un sol canvi concret, i el grup promotor de la iniciativa en va escollir el de 
gran via de Carles III per ronda de les Corts. 
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Lamenta que el Grup de BC, que es presenta com a capdavanter de la participació ciutadana, 

no hagi donat suport a la proposta per esmenar un error tècnic —no va ser un error polític, sinó un 
error tècnic comès per un polític— i permetre continuar el camí cap a la Comissió del Nomenclàtor de 
la primera iniciativa ciutadana que es presenta a les Corts, que no és més que una conclusió d’un 
treball ja fet com el que ara proposa aquest grup. 

 
Per acabar, insisteix que el treball ja està fet i diu que en aquests moments es pregunta quins 

valors i quina ètica defensen els consellers de BC. 
 

El president diu al Sr. Manzanero que, independentment de les diferències ideològiques que 
té amb alguns grups del Plenari —alguns es troben a les antípodes—, li pot garantir que tots els 
consellers fan una gran tasca, amb honestedat, i poden mirar als ulls els ciutadans de les Corts amb 
el cap ben alt. 
 

El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, qualifica de 
lamentable que s’ataqui personalment consellers de les Corts o que se n’intenti minar l’honor, així 
com que diferències ideològiques o de qualsevol tipus donin lloc a aquestes manques de respecte. 

 
Dit això, indica que ell tampoc no entén que enmig de la major crisi econòmica, social i 

sanitària que hi ha hagut estiguin debatent sobre canvis de nom. Ho troba totalment incomprensible. 
Tanmateix, considera que aquesta proposició de BC, que pretén impulsar un espai de recerca i de 
treball per canviar el nomenclàtor, és bastant millor que la proposició de JxCat, teledirigida per 
associacions independentistes per eliminar símbols espanyols. 

 
Afegeix que la proposició de BC busca el diàleg amb entitats veïnals, associacions i veïns de 

les Corts, cosa que el seu grup valora, però hi vota en contra perquè no creu que en aquests 
moments sigui una de les qüestions que preocupen la ciutadania i perquè creu que això es podria 
convertir en un debat polític: no és coincidència que BC presenti aquesta proposició just quan JxCat 
en presenta l’altra (també ho va fer en la sessió anterior, però després la va retirar). 
 

El conseller Xavier Cañigueral assenyala que, després de les intervencions d’alguns veïns i 
de la del conseller de JxCat, que els ha titllat de feixistes, encara que no ho hagi dit clarament, i 
atesos els atacs rebuts per la consellera de BC, no farà la intervenció que tenia preparada, sinó que 
es limita a expressar el vot contrari del Grup Municipal del PP. 
 

La consellera Sonia Reina expressa l’abstenció del Grup Municipal de Cs, que entén que la 
proposta que presenta BC és una proposta digna, però no en comparteix el redactat final. 
 

Dit això, mostra el suport del seu grup als dos consellers de BC, ja que els membres de Cs 
són perfectament conscients del que significa ser assenyalats per alguns grups, també a les Corts, 
que no tenen els valors democràtics més essencials, com ara el respecte a qui pensa diferent. 
 

D’altra banda, diu al portaveu de JxCat que hauria de reflexionar sobre com assenyala altres 
consellers —i, en teoria, companys— del Consell Plenari, i li demana —també ho demana a l’ANC i a 
Òmnium— que pensi per què no recullen signatures perquè la Generalitat construeixi la residència de 
Benavent, sinó que es dediquen a perdre el temps amb canvis de nom. 

 
Subratlla que a JxCat no li agrada que es parli d’aquesta residència perquè no la farà mai i 

perquè continua enganyant els veïns, i conclou que si hi ha algú que no pot mirar a la cara els veïns 
del districte de les Corts són ells. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, diu a la consellera Sonia 

Reina que està mentint sobre Benavent: Cs no va acceptar les esmenes que ERC i JxCat els van 
presentar al Parlament i per això s’hi van abstenir. 
 

Dit això, manifesta el vot contrari del seu grup a aquesta proposició, i qualifica de despropòsit 
que la consellera responsable de Participació Ciutadana del Districte la presenti quan com a regidora 
de Participació impedeix que una iniciativa popular segueixi el curs i quan el marc regulador de les 
iniciatives ciutadanes és clar i és el que va permetre als ciutadans de les Corts presentar la iniciativa 
«Retorn cap als nostres noms». 
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Subratlla que voler crear una taula de memòria mostra la pulsió controladora de l’estatisme 
autoritari de les esquerres més pregones, que no confien ni en les llibertats ni en les iniciatives 
individuals, i menys en les col·lectives, o bé mostra una cosa ben coneguda en política, que és que 
quan vols enterrar un problema o una iniciativa, crees una comissió d’investigació o una taula. 
 

D’altra banda, remarca que la memòria no és patrimoni de les esquerres i el nomenclàtor 
tampoc no ho ha de ser, i que cal deixar que el veïnat, la ciutadania, s’expressi i presenti propostes 
de canvi de nomenclàtor sense la mediatització de la política. Per això, el seu grup defensa les 
llibertats, tant les individuals com les col·lectives —les llibertats han estat el motor que ha fet avançar 
la societat—, i està en contra de la intrusió. 

 
Conclou que cal deixar que la llibertat canviï el nomenclàtor evitant manipulacions i 

intromissions innecessàries. 
 

El conseller Josep Maria Gebelli manifesta l’opinió del Grup Municipal d’ERC que calen 
espais de recuperació, dignificació i foment de la memòria democràtica per tal de revisar els noms del 
nomenclàtor dels carrers del districte, i assenyala que ja en el mandat passat van treballar en aquest 
sentit i van presentar una proposició, que va ser aprovada, en què demanaven que es canviés el nom 
de la plaça Reina Maria Cristina pel de Carme Claramunt. 

 
D’altra banda, observa que la majoria dels noms dels carrers, avingudes i places van ser 

imposats, i per això és fonamental la creació d’espais de treball i recerca per tal de revisar la memòria 
democràtica del nomenclàtor. A parer seu, perquè aquest espai de nomenclàtor tingués sentit, la 
Ponència de Nomenclàtor s’hauria de reunir, cosa que en aquest mandat encara no ha fet. Per això, 
demana al Govern que insti la Ponència a reunir-se i a donar sortida als canvis de nom que ja s’han 
proposat i aprovat, com ara el que ha esmentat. 
 

Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició. 
 

El conseller Manuel Becerra, portaveu del Grup Municipal del PSC, comença la intervenció 
citant el poeta Joan Margarit, que deia que «tota certesa és una ferida inútil», en relació amb les 
manifestacions que es fan com si fossin veritats absolutes. 

 
Tot seguit, assenyala que el nomenclàtor és un valor patrimonial de la col·lectivitat i no un 

espai neutral i asèptic —no ho pot ser i no s’ha d’esperar que ho sigui—, i també és una qüestió 
complexa i sensible que cal tractar amb rigor i que reclama un debat públic, divers, constructiu i 
participat. Afegeix que actualment, en general, els nomenclàtors urbans són elitistes i sexistes, estan 
plens de significacions religioses, i són una selecció parcial i intencionada que deixa de banda 
persones, col·lectius i esdeveniments que s’allunyen dels focus preferents de la història i la política 
dominant. Per això, caldria revisar-lo, però partint d’uns acords previs, com ara que cal repensar-lo 
des de la pluralitat, sense anacronismes, evitant judicis fàcils, eliminant la pretensió d’infàmia, ofensa 
o venjança, i preguntant-se sense por com es vol que el nomenclàtor representi la ciutadania com a 
societat plural, diversa i tolerant, així com tenint en compte uns criteris basics com ara els valors de la 
democràcia contemporània, la justícia social, la tradició, el catalanisme, la laïcitat i els valors 
universals. 

 
A parer seu, un grup de treball seria un lloc de trobada, reflexió i consens adequat per al que 

està exposant, perquè els canvis fossin duradors i acceptats per majories àmplies i estables, i perquè 
els noms que s’identifiquin amb la societat que vol ser reflectida siguin el resultat de la recerca 
historiogràfica, el rigor tècnic i criteris polítics amb el màxim consens. 

 
Subratlla que, si bé el nomenclàtor és una decisió política, no pot ser munició partidista ni 

metralla dialèctica conjuntural basada en judicis de valor atemporals o pugilats estèrils. 
 
Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la creació d’un grup de 

treball de nomenclàtor seria útil, i està d’acord amb el que diu la proposició sobre el màxim consens, 
que el seu grup identifica amb la unanimitat però es conformaria amb dos terços. 
 

La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, indica que no se cenyirà a la 
resposta que tenia preparada i manifesta el desig que tots els representants polítics, tant els que es 
prenen seriosament la seva feina com els que no, intentessin rebaixar una mica el to d’atac cap a la 
resta, ja que aquesta no és la manera de fer política ni de construir districte o barri: atacar-se els uns 
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als altres i recórrer constantment a l’«i tu més» no és el millor model ni per respectar-se ni per 
respectar els veïns i les veïnes de les Corts. 
 

D’altra banda, assenyala que, tenint en compte algunes de les intervencions, entén que no es 
té gens clar com funcionen el Reglament de participació de la ciutat i el Reglament de participació de 
les Corts (aquest, per extensió, és el mateix), i explica que una iniciativa ciutadana, quan passa al 
Plenari i és una proposició d’un partit polític, deixa de ser una iniciativa ciutadana.  

 
A continuació, subratlla que el Grup de BC ha cregut en el projecte de la iniciativa ciutadana 

«Retorn cap als nostres noms» des del començament i sempre n’han rebut els promotors quan 
aquests els han convidat a dialogar. Per això, lamenta les paraules d’aquests promotors sobre el seu 
grup. 

 
Tot seguit, diu que entén que per a alguns partits polítics la creació de grups de treball, 

comissions o determinats òrgans sigui una manera d’ocultar el que es vol fer —entén que JxCat pensi 
així, ja que és expert a tapar forats negres i coses que no volen que vegin la llum—, però la manera 
de fer política i d’entendre-la de BC és crear grups de treball, en aquest cas, un grup dins la Taula de 
Memòria per treballar de veritat aquests temes. 
 

Per acabar, assegura que la intenció de BC no és que la feina d’aquest grup que es creï 
caigui en sac foradat —entén que la manera d’entendre la política d’alguns partits fan que pensin que 
serà així—, i assegura també que tant ella com el seu company de grup, quan es trobin algun 
membre del grup promotor de «Retorn cap als nostres noms», el miraran amb el cap alt i el saludaran 
amb simpatia, sabent que no són els culpables que la seva iniciativa no hagi tirat endavant. De fet, 
han creat una proposició i un espai ex professo per treballar en relació amb tot el nomenclàtor en 
general i amb aquesta iniciativa en particular, perquè pugui tirar endavant, ja que, com ha dit, quan un 
partit polític presenta una iniciativa ciutadana com a proposició, deixa de ser iniciativa ciutadana i han 
de passar dos anys perquè es pugui presentar com a tal. 

 
El president indica que, amb el vot favorable dels grups del PSC, BC i d’ERC, l’abstenció de 

Cs i el vot contrari de BxCanvi s’aprova la transacció de la proposició del grup de BC següent: 
TRANSACCIÓ: Impulsar un grup de treball i recerca, dins la Taula de Memòria del Districte, amb la 
participació d’entitats, associacions, veïnes i veïns i grups polítics, i amb l’orientació d’experts, per tal 
d’aprofundir i revisar amb memòria democràtica la nomenclatura a l’espai públic en l’àmbit del 
Districte. Traslladar els resultats d’aquest grup de treball a la Taula de Nomenclàtor de la ciutat de 
Barcelona, prèvia aprovació amb el màxim consens possible del Consell Plenari del Districte de les 
Corts. 
 

4. Cs: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
1.- Elaborar un estudi de les zones més conflictives del districte, així com en àrees 
comercials, realitzant una planificació, per procedir, de manera immediata, a dur a 
terme els tràmits corresponents per a la instal·lació de càmeres de vigilància i 
seguretat al districte de les Corts. 

 
El conseller Javier Edrosa posa de manifest que el Grup Municipal de Cs té el ferm 

compromís de treballar i presentar propostes per combatre la inseguretat, que continua sent un dels 
principals problemes dels barcelonins i que ha augmentat durant l’estat d’alarma, durant el qual, per 
diversos factors, els objectius dels robatoris han estat les farmàcies, els comerços de béns de primera 
necessitat i, fins i tot, els mateixos ciutadans. 

 
Afegeix que durant aquest període s’ha patit la mancança d’agents de la Guàrdia Urbana, la 

jornada laboral de la qual s’ha reduït i repartit com a conseqüència de les mesures de la COVID-19. 
Això, sumat a la ja històrica manca d’efectius, provoca que en ocasions no puguin dur a terme 
tasques de vigilància dissuasives i resoldre els problemes que es creen a diversos punts del districte. 

 
Explica que el Grup Municipal de Cs de les Corts advoca per buscar una solució duradora a 

aquests conflictes i entén que les càmeres de seguretat, d’una banda, tindrien un efecte dissuasiu, 
tant per a la delinqüència comuna com per als comportaments incívics, i, d’altra banda, facilitarien la 
identificació de possibles delinqüents. A més, entén que són un bon instrument per donar tranquil·litat 
i seguretat als comerciants i als veïns, i cal ser proactius, preveure i aprendre de les situacions que 
s’han produït durant l’estat d’alarma per estar més ben preparats si hi hagués una altra pandèmia, 
també pel que fa a seguretat. 
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Subratlla que les càmeres de seguretat poden ser eines molt útils per localitzar incidències en 

el compliment de les normatives, identificar punts objecte de possibles contagis i qualsevol tipus 
d’incidència o problemàtica que es produeixi al districte. 
 

Per acabar, remarca que una de les prioritats del seu grup és implementar mesures de 
prevenció per millorar la seguretat i, consegüentment, la qualitat de vida dels veïns, motiu pel qual 
presenta aquesta proposició, que enuncia. 

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

aquest punt. 
 
La senyora Thaïs Cloquell diu que, mentre que el Grup Municipal de Cs parla de vigilància i 

de conflictivitat, la CUP de les Corts considera que del que s’ha de parlar és de participació, que és el 
que està mancant darrerament en aquest mandat en aquests plens. Respecte d’això, explica que el 
seu grup portava un punt a la part decisòria (apartat C), en relació amb la Comissió Consultiva de 
Drets Socials, però se’ls ha dit que no podien presentar-lo per contingut, quan segons el reglament en 
aquest apartat es pot intervenir i quan era un punt molt senzill. No entén per què se’ls ha denegat 
intervenir en aquest apartat i se’ls ha posat al final de la sessió. 

 
D’altra banda, posa de manifest que han rebut queixes per part de la Coordinadora de Veïns 

de Mejía Lequerica perquè en la darrera sessió del Ple l’anterior regidor del Districte va donar 
respostes del tipus «tu jugues al teu joc i jo jugo al meu joc», intolerables —es parla de respecte i 
aquí no n’hi ha— i molt prepotents. 
 

Assenyala que l’objectiu de la CUP era posar en valor la xarxa de suport mutu, que entén que 
té a veure amb drets socials bàsicament, i demanar al Districte un local, ja que actualment l’Ateneu 
Popular de les Corts està atenent 400 persones cada setmana (189 unitats de convivència), i se 
suposa que el Tomasa Cuevas, el Casal de Joves, ha de ser un espai per a això, un punt logístic, 
però a la directora no li consta res de tot això (hi han parlat). 

 
Dit això, comenta que potser ja se li ha acabat el temps, ja que aquest ara es limita a dos 

minuts, quan en l’anterior mandat n’eren tres i es podia parlar en l’informe del regidor, i explica que 
els han dit que podien parlar al final, però saben que és quan no escolta ningú. 

 
Per acabar, manifesta el parer de la CUP que el que entén BC per participació és una 

campanya publicitària de coloraines que no mira la realitat del barri ni s’hi acosta. 
 
La senyora Meritxell Lázaro (CUP les Corts) assenyala que l’Associació de Veïnes de 

Travessera de les Corts és el primer cop que ve al Ple i tampoc no ha pogut parlar. 
 
El president pregunta a la Sra. Lázaro si vol intervenir en relació amb aquest punt de l’ordre 

del dia (proposició del Grup Municipal de Cs). 
 

La senyora Meritxell Lázaro respon que la seva companya ha aprofitat el temps perquè 
pensaven que no tindrien veu i volien parlar sobre la xarxa de suport i la xarxa d’aliments. 
 

El president observa que això no està relacionat amb aquest punt de l’ordre del dia. 
 

La senyora Meritxell Lázaro diu que, en aquest cas, cedeix la paraula a la seva companya, ja 
que tenia preparada una intervenció sobre aquest punt però ha aprofitat el torn per parlar sobre la 
xarxa d’aliments (intervenció que havia de fer ella) perquè pensaven que no tindrien veu per parlar-
ne, ja que se’ls ha dit que se’ls deixava temps al final. 
 

La senyora X diu que, com ja se’ls ha explicat altres cops, poden participar en la part 
decisòria si és per intervenir sobre un tema concret que forma part de l’ordre del dia. En el cas de la 
sessió d’avui, la CUP havia fet dues peticions, una per participar en aquest punt —per això el 
president els ha donat la paraula— i una altra per parlar de la xarxa d’aliments, i com que aquest 
tema no figura dintre d’un punt de l’ordre del dia, en poden parlar al final de la sessió amb tota la resta 
de persones que plantegen consultes o preguntes, tal com els ha explicat la seva companya. 

 



 

29 
 

Subratlla que no se’ls ha dit que no participarien, sinó que ho podrien fer al final de la sessió, i 
observa que no és el primer cop que els expliquen que poden participar o bé en un punt concret de 
l’ordre del dia o bé al final de la sessió. 
 

La senyora Meritxell Lázaro demana disculpes per no haver-ho entès bé i insisteix que voldria 
cedir el temps que li queda a la seva companya. 
 

El president dona la paraula a la Sra. Cloquell. 
 
La senyora Thaïs Cloquell diu que no creu que tingui gaire sentit participar en aquest punt, 

perquè no entén aquesta participació i pensa que no s’està permetent una participació real. Comenta, 
però, que ha enviat la seva intervenció sencera i ha parlat amb la secretària, li ha dit quina era la seva 
intervenció i no li ha dit que no la pogués fer. Demana que, si s’obliga a presentar la intervenció 
sencera, es digui per què aquesta no es podrà fer fins al final. 
 

D’altra banda, remarca que hi ha persones que fa molts anys que assisteixen a les sessions i 
que tenen els mateixos problemes que elles per parlar, com ara el Sr. Joan Hernández. 
 

El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, indica que la 
seguretat és, sens dubte, una de les preocupacions que més afecta els ciutadans de les Corts i de 
Barcelona, i en aquests mesos de postconfinament s’ha produït un increment dels robatoris i de la 
inseguretat als carrers de les Corts, de la Maternitat i Sant Ramon, així com a determinades zones del 
barri de Pedralbes, especialment al barri de la Mercè. Cal, doncs, adoptar les mesures necessàries 
per fer-hi front. 
 

Observa que la tasca de determinar quines mesures s’han d’implementar per millorar la 
seguretat davant d’aquest repunt de la inseguretat correspon a les autoritats policials i el seu grup 
respectarà les que es creguin convenients, però troba una bona proposta que el Govern del Districte 
elabori un estudi per reforçar la seguretat amb càmeres de vigilància per prevenir alguns casos i 
identificar i prevenir la reiteració d’uns altres. Per tant, encara que correspongui a les autoritats en 
matèria de seguretat determinar en quina mesura s’instal·len, on, com i amb quins criteris, el Govern 
de les Corts hauria de contribuir a millorar en aquesta qüestió. 

 
Per acabar, indica que el seu grup votarà a favor de totes les propostes que busquin protegir 

la seguretat dels cortsencs i les cortsenques, de manera que vota a favor d’aquesta proposició del 
Grup Municipal de Cs. 
 

El conseller Xavier Cañigueral comenta que el Grup Municipal del PP, conscient que la 
inseguretat és un dels temes que més preocupen els veïns, també votarà a favor de qualsevol 
mesura que busqui millorar la seguretat, de manera que vota a favor de la proposició de Cs. 

 
D’altra banda, diu que no farà cap comentari sobre les intervencions de les representants de 

la CUP perquè entén que ja es qualifiquen elles mateixes, però sí que vol dir que l’exemple més gran 
de participació són les eleccions municipals i aquestes ja van dictar sentència l’any passat. 
 

El conseller Sergi Mariné indica que el Grup Municipal de JxCat està totalment a favor de la 
instal·lació de càmeres de videovigilància, especialment pel que fa als eixos comercials, i assenyala 
que és un fet objectiu que la delinqüència ha augmentat durant els mandats d’Ada Colau. Afegeix que 
són molts els veïns que han patit robatoris al districte de les Corts i que, en aquest context, és 
raonable que els grups de l’oposició demanin aquest tipus de mesures. El seu grup entén que 
aquestes càmeres no han de disposar de tecnologia de reconeixement facial, però, per la resta, 
considera que és una proposta necessària, sobretot per la nefasta gestió que s’ha fet i que s’està fent 
en seguretat. 
 

Pels motius exposats, i entenent que és urgent disminuir la inseguretat, el seu grup vota a 
favor de la proposició. 
 

El conseller Josep Maria Gebelli assenyala que el Grup Municipal d’ERC sempre ha estat en 
contra de les càmeres de videovigilància al carrer, ja que considera que per si soles no proporcionen 
més seguretat, sinó que contribueixen a una restricció de la llibertat de les persones, i entén que 
aquesta és una mesura intimidatòria tendent a exercir un control sobre la vida privada de les 
persones que no posa fi als problemes, sinó que els desplaça cap a altres espais. 
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Afegeix que l’ús de càmeres ha de ser proporcional a la finalitat perseguida i que qualsevol 

risc no justifica el seu ús, i explica que el seu grup no defensa un model de restricció de llibertats i 
càstigs, sinó un model de civisme i d’educació que aposti clarament, amb prou inversió, pels agents 
cívics per tal de mediar en els conflictes, així com pensar en la seguretat a través de l’urbanisme, 
entre altres coses. 

 
Pels motius exposats, el seu grup vota en contra de la proposició. 

 
La consellera Lucía García expressa el vot contrari del Grup Municipal de BC. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, posa en valor la tasca duta 

a terme durant aquest període pels cossos de seguretat, especialment la unitat territorial del districte, i 
nega rotundament que els nivells d’inseguretat hagin augmentat durant la pandèmia ni a Barcelona ni 
a les Corts —així ho reflecteixen les dades. 
 

Assenyala que les dades de què disposa l’Àrea de Seguretat sobre delictes i conflictes a la 
ciutat, particularment, al districte, són molt diferents de les dels mateixos períodes d’altres anys, ja 
que el confinament fa que siguin molt inferiors. Observa, però, que aquestes dades no s’ajusten a la 
normalitat perquè corresponen a un període d’anormalitat. 
 

Dit això, explica que el model del Grup Municipal del PSC no inclou la instal·lació de càmeres 
de vigilància a tota la ciutat, sinó que aposta per combinar la seguretat amb la prevenció i la 
convivència. Per això, vota en contra de la proposició. 
 

A continuació, indica que durant aquest mandat caldrà treballar i executar polítiques 
importants com ara el Pla local de seguretat, un pla de convivència i mesures relacionades amb la 
seguretat vial, sovint oblidada quan es parla de problemes d’inseguretat i d’incidència important a la 
ciutat, i posa de manifest que la instal·lació de càmeres a espais estratègics de la ciutat requereix un 
procediment llarg i l’autorització expressa de la Comissió de Videovigilància, presidida pel president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (per exemple, les càmeres de la Rambla formen part 
del programa Secur'cities, per a la prevenció del terrorisme). 
 

Tot seguit, diu al portaveu del Grup Municipal de JxCat que les competències sobre seguretat 
ciutadana són del Govern de Catalunya —ERC sempre sembla que passi pel costat dins del 
Govern— i que si volen posar càmeres a l’espai públic, tenen les competències per sol·licitar-ho a la 
Comissió de Videovigilància. Afegeix que l’ha sorprès la seva intervenció, que ha trobat bastant 
populista. 
 

D’altra banda, indica que cal valorar altres estratègies policials, en coordinació entre Guàrdia 
Urbana i Mossos d’Esquadra, per a les zones amb més conflictes del districte, motiu pel qual s’ha fet 
una reunió de Prevenció i Seguretat i s’han fet reunions periòdiques de Prevenció, Seguretat i 
Convivència del districte (l’última es va convocar al febrer i se’n convocarà una altra abans d’acabar 
l’any). 
 

En darrer lloc, posa en valor l’augment de 1.000 efectius de la Guàrdia Urbana que el Govern 
municipal s’ha compromès a fer durant aquest mandat (s’han anat traient periòdicament les places), 
que, combinat amb el nombre d’efectius de Mossos que s’han compromès, ha de contribuir a fer de 
Barcelona la ciutat de seguretats i garanties que ha de ser, una ciutat de benestar i creació de 
riquesa, així com de sostenibilitat social i mediambiental, però observa que no es pot confondre la 
part de la seguretat amb la part de la prevenció i amb aquesta instal·lació de càmeres que no forma 
part del model actual del Govern. 
 
 El conseller Javier Edrosa dona les gràcies als grups que han donat suport a la proposició i 
diu a ERC que el Grup Municipal de Cs no demana la instal·lació de càmeres indiscriminadament a 
tot arreu sense complir normatives i requisits i sense garantir els drets dels ciutadans. Afegeix que, a 
parer seu, per parlar de seguretat caldria aparcar una mica la ideologia i treballar plegats per 
combatre els problemes i ajudar els veïns. 
 

A continuació, diu a BC que no ha fet cap comentari perquè no té res a comentar, ja que la 
Sra. Colau és la principal responsable de les elevades quotes d’inseguretat de la ciutat, i agraeix que 
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aquest cop la Sra. García almenys hagi estat més mesurada que l’últim cop que van portar una 
proposició sobre seguretat al Plenari, que els va acusar de voler treure els tancs al carrer. 
 

D’altra banda, diu al Sr. Hornero que el Sr. Batlle, a la sessió del febrer del Plenari de 
l’Ajuntament de Barcelona, si bé va votar en contra de la proposta de Cs, va reconèixer que s’estaven 
posant càmeres de seguretat a diversos punts de la ciutat. Pregunta per què els veïns de les Corts no 
poden tenir també càmeres de seguretat, i si els consellers han de quedar-se de braços plegats 
esperant que aquí passi el que passa a altres districtes. Afegeix que potser abans d’afirmar 
alegrement que aquí no han augmentat els problemes o els robatoris en cases particulars i en 
comerços caldria baixar al carrer i parlar amb els veïns i comerciants, que són els que els han 
traslladat que pateixen aquesta inseguretat. 
 

El president indica que amb el vot contrari del grup del PSC, BC i d’ERC i el vot favorable de 
la resta de grups es rebutja la proposició del grup de Cs següent: “ El Consejo del Distrito de Les 
Corts, acuerda: 1.- Elaborar un estudio de las zonas más conflictivas del distrito, así como en áreas 
comerciales, realizando una planificación para, proceder, de manera immediata, a realizar los trámites 
correspondientes para la instalación de cámaras de vigilancia y seguridad en el distrito de Les Corts.” 

 
 

5. PP: El Consell de Districte de Les Corts acorda instar al Govern del Districte a dur a 
terme les següents accions en relació amb l’edició d’enguany del Festival Jardins de 
Pedralbes: 

1. Vetllar pel manteniment dels jardins i patrimoni arquitectònic i escultural del recinte 
del Palau de Pedralbes durant el muntatge, celebració i desmuntatge del festival. 

2 Realitzar una diagnosi anterior i posterior a la celebració de l’esdeveniment sobre 
l’estat del recinte i exigir al promotor del festival a revertir qualsevol desperfecte 
causat. 

3 Vetllar perquè el festival tingui la menor incidència possible en el dia a dia dels 
veïns i, molt especialment, en el seu descans. En aquest sentit: 
a. Permetre l’accés públic al recinte fins a les 20 h 
b. Establir un horari de finalització de les activitats diàries del festival que 

permeti el descans dels veïns de la zona. 
c. Avaluar i controlar, en dies de concert, l’impacte acústic de les activitats del 

festival sobre els habitatges de la zona. 
d. Incrementar la presència policial a la zona per tal de garantir la seguretat dels 

assistents i veïns. 
4 Presentar, en el primer Consell Plenari celebrat després de l’estiu, un informe 

sobre el desenvolupament del festival i el seu impacte en el recinte així com en 
l’activitat diària i el descans dels veïns. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta que a finals de 

maig els responsables del Festival de Pedralbes van anunciar que havien decidit modificar-ne el 
format a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, i les primeres informacions sobre el nou 
format van generar dubtes i malestar entre els veïns de la zona, especialment pel que fa a l’afectació 
del seu descans i la seva activitat diària, així com pel que fa al possible dany als jardins i el patrimoni 
arquitectònic i escultural del recinte (els veïns ja s’havien queixat en edicions anteriors sobre aquests 
mateixos aspectes). 
 

Dit això, explica que el seu grup està d’acord amb la celebració del festival, més encara tenint 
en compte la creació de llocs de treball que suposa en plena crisi econòmica, però vol que es dugui a 
terme amb respecte al patrimoni i al descans dels veïns. Amb aquest objectiu d’ajudar a aportar 
tranquil·litat als veïns de la zona i amb el compromís del Govern d’atendre les seves principals 
reclamacions —agraeix la transacció del Govern en aquest sentit—, el seu grup presenta aquesta 
proposició, que enuncia. 
 

El conseller Javier de Erausquin indica que el Grup Municipal de BxCanvi troba aquesta 
proposició encertada per les possibles eventualitats que puguin sorgir de la celebració del Festival 
dels Jardins de Pedralbes, i explicita que, a causa de l’atípica situació que es pateix derivada de la 
COVID-19, el format de determinades festes, com ara el Festival dels Jardins de Pedralbes, ha 
canviat per adaptar-se a les mesures sanitàries i de distanciament imposades, que cal aplicar 
correctament per evitar posar en risc la salut dels ciutadans. Així, aquest grup troba encertat que hi 
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hagi un control per part del Districte de la utilització de les instal·lacions per part del promotor per 
garantir que es respecti el manteniment dels jardins i del patrimoni arquitectònic i l’avaluació de 
l’impacte del festival tant en l’espai com en els veïns del barri, que han presentat queixes 
reiteradament. 
 

Conclou que el festival s’ha de celebrar amb el compliment estricte de les mesures sanitàries i 
de seguretat imposades per a aquesta mena d’actes i és bo que el Districte hi estigui a sobre fent una 
avaluació de l’impacte —el que té i el que pot tenir— i que, en cas necessari, exigeixi les 
reclamacions oportunes. Per això, el seu grup vota a favor de la proposició. 
 

El conseller Javier Edrosa, portaveu del Grup Municipal de Cs, observa que el Festival dels 
Jardins de Pedralbes s’ha suspès, ja que no se celebrarà com a tal, de manera que entén que el 
Sr. Cañigueral es refereix a les activitats alternatives que se celebraran a l’espai del festival durant les 
properes setmanes, concerts de petit format amb un màxim de 800 persones a diferents espais que, 
si la informació de què disposa el seu grup és correcta, finalitzaran a les 22.30 hores. 

 
D’altra banda, assenyala que, també segons la informació de què disposa el Grup Municipal 

de Cs, el parc i l’accés als jardins romandran oberts al públic fins a les 20 hores i, a partir d’aquesta 
hora, s’hi podrà entrar mitjançant l’adquisició d’entrades a preus assequibles. 
 

Dit això, vota a favor de la proposició, que recull el que es va dir que es faria i amb les 
mesures de seguretat corresponents del moment. 
 

El conseller Sergi Mariné manifesta l’opinió del Grup Municipal de JxCat, que considera 
necessari aplicar les mesures que inclou la proposició, que aquesta tindrà una bona rebuda per part 
dels veïns, després de la gestió que s’ha fet al llarg dels darrers mesos pel que fa als concerts —
aquest grup ha estat en contacte permanent amb els veïns afectats, i ell personalment parla també 
com a veí del barri de Pedralbes—: els veïns tenen la sensació d’haver quedat desprotegits pel 
Govern, que no ha fet cas de les contínues queixes dels residents del barri de Pedralbes i ha optat 
per tirar pel dret, tal com diuen les mateixes associacions de veïns que es van reunir amb el Govern. 
 

D’altra banda, denuncia que el Govern va assegurar als grups municipals que en el festival 
participarien grups de música majoritàriament catalans, per culpa de la situació actual, i això finalment 
no serà així (si no s’equivoca, només n’hi haurà vuit). 
 

Dit això, expressa el vot favorable del seu grup i manifesta el desig que la resta de grups 
també donin suport a la proposició. 
 

Per acabar, fa referència a Ies paraules del Sr. Hornero en què ha titllat de populista la seva 
intervenció sobre la seguretat en el marc del debat de la proposició del Grup Municipal de Cs sobre la 
instal·lació de càmeres de videovigilància, unes paraules que l’han sorprès, ja que la inseguretat no 
ha fet més que pujar des que va marxar el Sr. Xavier Trias i van haver d’intervenir els Mossos 
d’Esquadra i el Departament d’Interior per començar a rebaixar els problemes de delinqüència a la 
ciutat. Afegeix que per a ell populisme és defensar-se en estadístiques d’anys anteriors. 
 

La consellera Elisabet Bercial posa de manifest que el Grup Municipal d’ERC també ha estat 
treballant els darrers mesos amb les veïnes i els veïns afectats pel festival, motiu pel qual vota a favor 
de la proposició, especialment després de veure com s’ha deixat completament al marge el veïnat de 
la zona i s’han omès les seves recomanacions. 
 

Qualifica d’inadmissible que no s’escolti les veïnes i que, a més, se’ls oculti informació (s’han 
hagut d’assabentar per la premsa o per altres fonts no oficials dels avenços en aquest àmbit, per 
exemple, de la nova programació, del model d’enguany o dels horaris), i subratlla que el Govern, que 
era conscient del malestar que estava causant aquesta situació entre les veïnes, hauria d’haver 
mantingut una comunicació molt més fluida amb elles. 
 

A continuació, comenta que el Grup Municipal d’ERC voldria que la proposició, de la qual 
comparteix tots els punts, inclogués, a més del patrimoni escultural i arquitectònic, una cura molt més 
exhaustiva de la que s’ha dut a terme els últims anys respecte de la biodiversitat dels jardins. 
Assenyala que la flora del parc, molt poc corrent, el dota d’un gran valor, com també les diferents 
espècies de fauna que hi habiten, i posa de manifest que el veïnat fa anys que avisa de la degradació 
que estan patint aquestes espècies a causa de les estructures que s’hi munten, l’afluència de 



 

33 
 

persones i el soroll dels concerts, entre altres factors. Remarca que la conservació de totes aquestes 
espècies sempre ha d’estar per sobre dels interessos de qualsevol promotor privat i no s’entendria 
que fos d’una altra forma. 

 
En darrer lloc, aclareix que el seu grup no vol restar importància a la cultura en cap cas, al 

contrari, per això en anteriors plenaris ha presentat propostes per donar-li més pes al districte —
sempre hi ha estat a favor—, i per això pensa que cal replantejar el festival, que s’hauria de convertir 
en una oportunitat cultural que fos accessible per a les veïnes i que respectés més l’entorn. 
 

La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC. 
 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu a JxCat i a ERC que 

celebra que s’hagin reunit amb els veïns i les veïnes de la Zona Universitària i de Pedralbes, cosa que 
el Govern també ha fet en reiterades ocasions: ha parlat amb els veïns, els ha escoltat i hi ha parlat 
contínuament per telèfon per anar-los informant de tot el que es decidia i de tot el que es parlava. 
Entén, doncs, que els grups de JxCat i d’ERC no estan ben informats. 
 

Dit això, vota a favor de la proposició i confirma que la promotora farà un informe, tant al 
començament del concert com quan acabi, i el lliurarà al Govern, que en tindrà un control. Confirma 
també que el parc tancarà a les 20 hores i hi podran accedir les persones que tinguin entrada per al 
concert, per als teloners o per a l’estada al parc, i informa que, òbviament, la promotora ha dipositat 
una fiança pels desperfectes que es puguin ocasionar al llarg del festival. 
 

Pel que fa al punt que demana que es vetlli perquè el festival tingui la menor incidència en el 
dia a dia dels veïns i les veïnes, explicita que el Govern també ho vol, i anuncia que l’Ajuntament 
prendrà les mesures oportunes si s’incompleix el límit de so, es posaran limitadors al so i es faran 
sonometries per saber el volum acústic. 
 

Per acabar, indica que enguany, atesa l’excepcionalitat, el Festival de Pedralbes es 
denominarà «Fes Pedralbes», i subratlla que tant el Districte en particular com l’Ajuntament en 
general aposten per la cultura i per la diversitat, i estan pendents tant del festival com dels veïns i les 
veïnes. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix el vot favorable 
de tots els grups —la proposició s’aprova per unanimitat—; felicita el Govern per les mesures preses i 
per les que es prendran —el seu grup espera que s’apliquin i hi estarà atent—, i manifesta el desig 
que la facilitació de més informació posi fi al descontentament de les entitats veïnals. 
 

D’altra banda, s’afegeix al comentari de la consellera Bercial: està d’acord que la proposició 
podria haver inclòs el tema de la biodiversitat, ja que és cert que també cal fer un esforç en aquest 
sentit. 

 
El president indica que s’aprova per unanimitat la transacció del grup del PP següent: 

TRANSACCIÓ: “El Consell de Districte de Les Corts acorda instar al Govern del Districte a dur a 
terme les següents accions en relació amb l’edició d’enguany del Festival Jardins de Pedralbes:  1. 
Vetllar pel manteniment dels jardins i patrimoni arquitectònic i escultural del recinte del Palau de 
Pedralbes durant el muntatge, celebració i desmuntatge del festival.  2. Realitzar una diagnosi anterior 
i posterior a la celebració de l’esdeveniment sobre l’estat del recinte i exigir al promotor del festival a 
revertir qualsevol desperfecte causat. 3. Vetllar perquè el festival tingui la menor incidència possible 
en el dia a dia dels veïns i, molt especialment, en el seu descans. En aquest sentit: a. Permetre 
l’accés públic al recinte fins a les 20 h. b Establir un horari de finalització de les activitats diàries del 
festival que permeti el descans dels veïns de la zona. c. Avaluar i controlar, en dies de concert, 
l’impacte acústic de les activitats del festival sobre els habitatges de la zona. d. Incrementar la 
presència policial a la zona per tal de garantir la seguretat dels assistents i veïns. 4. Presentar, en el 
primer Consell Plenari celebrat després de l’estiu, un informe sobre el desenvolupament del festival i 
el seu impacte en el recinte així com en l’activitat diària i el descans dels veïns.” 

 
 

6. BxCanvi: Que el govern del districte impulsi, en consonància amb el programa “BCN, 
el Millor Agost”, activitats lúdiques, esportives i culturals amb caràcter de proximitat i 
de barri per fer-ne formar part a la ciutadania i enriquir la vida als barris del districte. 
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El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, recorda que la 
posada en marxa del programa «BCN, el millor agost» es va aprovar a la darrera sessió de la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, celebrada el 16 de juny, i posa de manifest que, ateses 
les excepcionals circumstàncies provocades per la COVID-19 viscudes per tots els ciutadans de les 
Corts i de la resta de Barcelona, amb un confinament i una integració social progressiva posterior, 
aquest estiu no serà com la resta, i les institucions han d’ajudar que aquesta integració social 
progressiva es faci de la manera més còmoda, segura i útil per als ciutadans. 
 

Observa que moltes famílies no podran sortir de la ciutat de Barcelona o no tindran la mateixa 
capacitat de moviment d’anys anteriors a causa de les restriccions, les incerteses, la falta de capacitat 
econòmica o qüestions sanitàries derivades de la crisi de la COVID, i, d’altra banda, la ciutat no rebrà 
els visitants que acostumava a rebre els mesos d’estiu i que contribuïen a donar-li vida en període de 
vacances, especialment a l’agost, el mes en què molts barcelonins aprofiten per anar de vacances. 
Per això, el seu grup considera que l’Ajuntament del Districte de les Corts hauria de liderar 
l’organització d’una sèrie d’activitats, de propostes ciutadanes, que facin de les Corts en el proper 
mes d’agost un districte obert, accessible, dinàmic i divertit tant per als ciutadans dels seus barris com 
per als visitants que hagin decidit passar-hi uns dies. 
 

Afegeix que la intenció és que aquest agost diferent estigui ple d’incentius i d’activitats per a 
tots els públics, començant per les famílies que es queden a Barcelona, tot creant més activitat a 
l’espai públic i atraient gent al carrer, i que el programa «BCN, el millor agost» es plantegi amb les 
màximes facilitats per a l’ús dels espais públics, esportius i culturals. Així mateix, el seu grup entén 
que la iniciativa pot ser una molt bona oportunitat per interconnectar les Corts amb la resta de 
districtes de la ciutat —com s’ha comentat abans, la falta de connexió de les Corts amb la resta de la 
ciutat és un dels problemes que afecten el districte— i d’aquesta manera crear un doble benefici: 
d’una banda, donar a conèixer el barri (places, monuments, parcs i jardins, etc.) als ciutadans de la 
resta de Barcelona i de localitats properes, i, d’altra banda, ajudar el comerç local i de proximitat, ja 
que aquestes iniciatives poden portar més visitants de la resta de districtes i dels mateixos cortsencs i 
cortsenques que aquest estiu es queden al districte. 
 

Conclou que la proposició vol buscar alternatives per a un estiu excepcional, molt diferent dels 
estius a què estem acostumats, durant el mes d’agost, mitjançant l’impuls per part del Govern de 
diferents activitats després d’uns mesos molt difícils, tant per a les famílies, la gent gran, els comerços 
i les persones que s’han quedat sense feina com per a la resta de ciutadans. 
 

El conseller Xavier Cañigueral expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que ja va 
donar suport a la proposició presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports i que entén 
que és una bona iniciativa per fomentar l’activitat cultural, d’oci i econòmica després del confinament, 
amb les dificultats que això ha suposat, i també tenint en compte les dificultats del turisme per arribar 
a la ciutat —considera positiva qualsevol mesura que ajudi a enfortir l’activitat des de casa. 
 

El conseller Javier Edrosa expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, que considera, 
però, que la proposició hauria de concretar les activitats que planteja el grup proposant. 

 
Dit això, explicita que aquest estiu és diferent i que la crisi de la COVID suposa un canvi 

d’hàbits i de comportaments, que fan, per exemple, que aquest agost moltes famílies es quedin a 
Barcelona perquè no poden marxar de vacances, i que la ciutat rebi molts menys visitants que altres 
anys, i manifesta l’opinió del seu grup que aquesta proposta pot donar impuls a la programació de 
proximitat dels centres cívics, els casals i les activitats en espais públics. També opina que el Districte 
hauria de potenciar i reforçar les activitats esportives, culturals i educatives ja existents, algunes de 
les quals s’han suspès com a conseqüència de la COVID o bé s’estan duent a terme amb moltes 
dificultats. 

 
Conclou que cal invertir recursos per donar suport a les activitats que estan patint 

modificacions a causa de la COVID i evitar que s’hagin de suspendre. 
 

El conseller Sergi Mariné explicita que aquest serà un estiu atípic a la ciutat de Barcelona, 
amb poc turisme i molta gent de l’entorn metropolità que la visiti, i per això el Grup Municipal de JxCat 
considera positiu pensar i plantejar alternatives per a la gent que farà vida a la ciutat. En aquest sentit, 
entén que aquesta proposició és una bona oportunitat per fer una programació de proximitat i de 
retrobament entre la ciutat, els seus espais, i la ciutadania. Considera, però, com ja va manifestar a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, que seria més interessant oferir un projecte no només 
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per a l’agost, sinó per a tot el període estival (de Sant Joan a la Mercè), una qüestió que històricament 
ja s’ha intentat i que mai no ha acabat de resultar. Tanmateix, entén que és un bon projecte per 
redescobrir la ciutat de Barcelona i, per tant, hi vota a favor. 
 

La consellera Mercè Garrigosa subratlla que, davant d’un estiu diferent, cal que l’Ajuntament i 
el Districte, com a responsables de l’espai públic, redoblin esforços. Per això, el Grup Municipal 
d’ERC, tant en comissions com al Plenari de l’Ajuntament, ha defensat mesures per garantir el dret al 
lleure dels infants i activitats familiars a l’espai públic. Observa que, si bé cal garantir el dret al lleure i 
a gaudir del districte a infants, joves i famílies i al conjunt de la ciutadania sempre, cal fer-ho 
especialment aquest estiu, després de tants mesos de confinament. 

 
D’altra banda, comenta que és important que les activitats lúdiques, esportives i culturals que 

es proposin estiguin dirigides per entitats del districte amb visió de barri i fetes pel barri, i cal fer, no 
només aquest estiu sinó tots, una bona campanya de promoció de totes les activitats disponibles per 
tal que tothom conegui l’oferta per si és del seu interès. 

 
Per acabar, remarca que per al seu grup, que vota a favor de la proposició, és important fer 

que a l’espai públic passin coses pensades perquè els veïns en puguin gaudir i se’l facin seu, de 
manera que cal fer un pla i calen activitats perquè els barcelonins tornin a fer-se seva la ciutat, no 
només aquest estiu, sinó per sempre. 
 

El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, posa de manifest que des de 
l’inici del confinament el Govern de la ciutat va constituir l’oficina tècnica d’estiu extraordinari en 
previsió de donar una resposta conjunta de tota l’organització municipal al repte d’adaptar la 
campanya de vacances d’estiu a les necessitats d’infants, adolescents, joves i famílies derivades de 
la crisi de la COVID-19. Així, la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans, l’Institut 
Barcelona Esports, l’Institut Municipal d’Educació, els districtes, l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, el Pla de barris, l’Institut Municipal de Serveis Socials, el Consorci d’Educació de 
Barcelona, el Consorci de Biblioteques, l’Institut Cultural de Barcelona i la Direcció de Salut de 
l’Ajuntament de Barcelona van unir esforços posant en el centre el benestar físic i emocional de les 
persones, la conciliació familiar, la recuperació de l’activitat física i esportiva i la creació d’un estiu per 
gaudir de valent, i fruit d’aquests esforços va néixer el pla extraordinari d’estiu «T’estiu molt», amb un 
pressupost de 7 milions d’euros (un 33,54% més que l’any passat), 387.754 places d’activitats 
(40.000 més que l’any passat), ajudes familiars i una gran varietat d’activitats, entre les quals hi ha 
activitats de lleure, esportives, temàtiques i activitats dirigides a persones amb discapacitats. A més, 
excepcionalment s’obren a l’agost 20 centres cívics, 25 biblioteques i 20 patis escolars per ajudar a la 
conciliació familiar. Concreta que a les Corts s’obren la biblioteca Montserrat Abelló i el Centre Cívic 
Pere Quart; casals d’estiu a les escoles Barcelona, Anglesola, Lavínia i Pau Romeva; el Campus 
Olímpia com a activitat esportiva al Poliesportiu Municipal Illa; s’adapta l’oferta cultural i recreativa al 
parc de Pedralbes, i s’estén el Festival Cruïlla al territori. 
 

Subratlla que «T’estiu molt» és un pla extraordinari creat amb molta cura i esforç per donar 
resposta a les demandes causades per la nova normalitat, i indica que el Grup Municipal de BC, amb 
la voluntat de posar en valor tota la feina que hi ha al darrere per part de l’Ajuntament de Barcelona, 
s’absté en aquesta proposició. 
 

La consellera Irene Morales expressa l’abstenció del Grup Municipal del PSC. 
 

El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, dona les gràcies 
als grups que han votat a favor de la proposició i lamenta que el Govern no ho hagi fet per posar en 
valor un programa que és d’una altra naturalesa (no és per a activitats al carrer) i que podria 
complementar-se amb aquesta proposició, que no ha de substituir el «T’estiu molt», com sembla que 
hagi entès el Govern. 
 

El president indica que amb el vot favorable de tots els grups excepte l’abstenció dels grups 
de BC i PSC, s’aprova la proposició del grup de BxCanvi següent: “Que el govern del districte impulsi, 
en consonància amb el programa “BCN, el Millor Agost”, activitats lúdiques, esportives i culturals amb 
caràcter de proximitat i de barri per fer-ne formar part a la ciutadania i enriquir la vida als barris del 
districte”. 
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b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

c) Precs 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a implementar l’àrea verda a les dues 
zones del Barri de Pedralbes, La Mercè i Pedralbes, que no s’inclouen en l’ampliació 
proposada en el mes de juny de 2020 per l’Ajuntament de Barcelona, tenint en 
compte que: 
 
- A Pedralbes, s’ha de posar especial atenció en els carrers Sor Eulàlia d’Anzizu, 

Abadessa Olzet i Cavallers.  
 

- Al Barri de La Mercè, cal fer la implementació de l’àrea verda immediatament i 
un cop feta la remodelació pendent del barri, adaptar-la. 

 
La consellera Elisabet Bercial posa de manifest que al juny l’Ajuntament de Barcelona va 

anunciar 9.558 places noves d’aparcament regulat que s’hauran de correspondre amb la tarifa d’àrea 
verda i residents i que es destinaran a sis dels districtes de la ciutat, una mesura que el Grup 
Municipal d’ERC considera positiva. Observa, però, que a les Corts només s’hi destinen 72 places (el 
0,75% del total), una quantitat clarament insuficient, tot i ser un bon inici. D’altra banda, assenyala 
que, si bé aquestes places es concentraran en una part del barri amb moltes mancances en aquest 
àmbit (Zona Universitària), caldria estendre-les a la resta del barri. 
 

Explica que, per facilitar la feina al Govern, el seu grup presenta una proposta concreta ja 
treballada amb els veïns i les veïnes recollida en aquest prec, que enuncia. 
 

Tot seguit, manifesta l’opinió del seu grup que hi ha prou motius per dur a terme aquest prec: 
en primer lloc, perquè és de vital importància per garantir una millora de la seguretat al barri, que ha 
estat un focus de robatoris des de ja fa massa temps; en segon lloc, perquè a l’acord dels 
pressupostos de la ciutat del gener hi figurava com a condició imperativa —gràcies al seu grup 
municipal— l’ampliació de l’àrea verda als barris perifèrics de Barcelona, i, en tercer lloc, perquè és 
una demanda històrica de les veïnes de les Corts, en especial, de les de Pedralbes, que tenen tot el 
dret a veure que se les té en compte i es fan passes dirigides a solucionar les seves problemàtiques. 

 
El Grup Municipal d’ERC espera que el Govern comparteixi aquesta posició i, per tant, es 

pugui tirar endavant aquest prec. 
 

La consellera Irene Morales accepta el prec i informa que la previsió de l’Ajuntament de 
Barcelona és ampliar la regulació de l’estacionament en superfície a pràcticament tota la ciutat al final 
d’aquest mandat, però, atesa la magnitud de l’actuació, tant pel que fa al cost com pel que fa a la 
disponibilitat dels recursos necessaris per a la seva execució, l’ampliació no es pot dur a terme ni de 
forma immediata ni de forma simultània a tota la ciutat, sinó que està previst que s’executi en 
diferents fases, i l’Ajuntament treballa amb BSM per establir la metodologia que permeti una 
priorització, tant dels estudis tècnics necessaris com de la posterior implementació de les ampliacions 
d’estacionament regulat, prioritzant sempre les zones on la regulació de l’aparcament és més 
beneficiària per als veïns. Afegeix que s’estudiarà sempre amb el consens dels veïns i dels agents 
implicats. 

 
2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, a prendre les mesures necessàries 

per tal d’ampliar significativament l’espai disponible per al vianant i a introduir canvis 
reals en el model de convivència i distribució de l’espai públic del districte en favor 
de la qualitat de vida dels seus veïns, i per tant a elaborar i posar en marxa un pla 
de xoc sobre l’espai públic del districte, que inclogui expressament les següents 
mesures: 
 

a. Que els carrers del districte amb una secció inferior als 12 metres, passin a 
ser de prioritat vianant, sens detriment de l’accés dels veïns i veïnes en vehicle a 
casa seva (entrada a garatges particulars i accés a l’estacionament de zona verda 
o blava). Que s’habilitin els senyals necessaris per aquesta actuació (que no 
implica cap modificació, ni obra al carrer), i que s’instal·lin els elements de 
reducció de la velocitat que facin efectiva la prioritat vianant. 
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b. Baixar de totes les voreres de igual o més de 3 metres, de secció igual o 
superior a 15 metres (a excepció de les seccions de rambla) tots els elements que 
l’ocupen (com motos, bicicletes, terrasses, etc.) i es reubiquin ocupant un carril de 
la calçada. En tot cas, cal aplicar les mesures necessàries per a fer complir amb la 
normativa d’aparcaments de motocicletes en vorera de l’Ajuntament de Barcelona.  
c. Ampliació de les voreres d’Avda. Madrid i Travessera de Les Corts, en els 
trams d’aquestes vies en que la vorera fa menys de 4 metres, tenint en compte 
que aquestes actuacions hauran de ser definitives en el cas de que s’acrediti la 
seva eficàcia. 
d. Estudiar i modificar la freqüència dels semàfors del districte per afavorir el pas 
dels vianants amb seguretat, tenint especial cura perquè els creuaments deixin de 
ser una barrera pels vianants i permetin passar amb fluïdesa. En aquest punt s’ha 
de posar especial atenció i estudi als semàfors de l’Avda. Diagonal, donat que 
actualment la freqüència semafòrica no permet creuar amb fluïdesa i seguretat 
tota l’Avinguda. 
e. Creació d’un grup de treball sobre l’espai públic, en que hi hagin agents 
socials i partits polítics del districte, per tal de gestionar, implementar i valorar 
l’eficàcia de les mesures del pla de xoc. 

 
La consellera Mercè Garrigosa assenyala que aquest prec és una oportunitat per tornar a 

posar el vianant al centre de la mobilitat i fer els carrers segurs i saludables, una oportunitat que cal 
aprofitar aviat perquè, si no, serà massa tard, i subratlla que, per aprofitar-la, cal valentia per 
intervenir a l’espai públic i repensar el model de ciutat, ara mateix totalment pensat per al vehicle 
privat. 

 
Indica que, a parer del Grup Municipal d’ERC, les mesures incloses en aquest prec, com ara 

aplicar la normativa d’aparcament de motocicletes i fer baixar elements de les voreres, fer carrers 
amb prioritat per a vianants i ampliar voreres a l’avinguda Madrid i a la travessera de les Corts, faran 
que el districte sigui més amable i, sobretot, tornaran l’espai públic al vianant, en una ciutat en què 
molts dels desplaçaments es fan a peu. 
 

D’altra banda, observa que són mesures que es poden dur a terme sense fer grans obres ni 
despeses, i demana al Govern del Districte que tingui valentia per repensar l’espai públic, acceptar el 
prec i aplicar el pla de xoc amb les mesures proposades. 
 

El conseller Carlos Hornero observa que, quan una iniciativa inclou molts punts, és habitual 
compartir-ne alguns i no compartir-ne uns altres, o no compartir-los totalment. En aquest cas, indica 
que el Govern vol centrar-se en la creació d’un grup de treball, però, a parer seu, no s’hauria de crear 
un grup, sinó que la qüestió es podria tractar a la Comissió de Via Pública i Mobilitat. 

 
Dit això, pregunta al Grup Municipal d’ERC en quin punt del seu programa electoral de fa un 

any hi havia la transformació amb carrils bici i ampliació de voreres de l’avinguda Madrid. 
 

La consellera Mercè Garrigosa respon que no ho sap, però que això es va aprovar a 
l’Ajuntament de Barcelona i l’únic que demana el seu grup és que es posi el vianant al centre de la 
mobilitat. 
 

El conseller Carlos Hornero li diu que si no sap en quin punt del programa electoral del seu 
grup apareixia això és perquè no apareixia enlloc, cosa lògica, perquè la manera de mirar l’espai 
públic ha canviat amb tot el que ha passat. 

 
Explica que, en aquest context, cal redissenyar l’espai públic tot parlant amb veïns, veïnes, 

comerciants, el sector de la bici i el vianant (en aquests moments, aquest ha de ser el centre de l’eix 
fonamental del desplaçament), i assenyala que el Govern està molt preocupat no només per la zona 
de l’avinguda Madrid, sinó també per carrers com Galileu, un carrer comercial on ha de prevaldre no 
només el vianant, sinó també l’activitat comercial, que també és un bon indicador. 

 
Dit això, convida els grups municipals a sumar-se a aquest redisseny, que ha de tenir en 

compte que la mirada d’ara no és la mateixa que la de fa un any. 
 
Per acabar, indica que el prec no s’accepta, perquè no es pot dir que es farà una cosa 

especial a l’avinguda Madrid que sigui poc costosa i senzilla, sinó que cal repensar tota aquesta 
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autopista que hi ha enmig del districte, i la Comissió de Via Pública i Mobilitat és un bon espai per fer-
ho. 
 

3. JxCat: El Govern del Districte de les Corts insta TMB:  
- A transformar la parada de Bus Vallespir-Jardí de les Infantes amb senyal 

vertical amb pantalla que indiqui freqüències de pas del Bus.  
- A modificar el nom de la parada i adequar-lo al correcte nomenclàtor: Vallespir-

Jardins de Magalí. 
 

El conseller Sergi Mariné, abans de defensar el prec, manifesta sorpresa pel fet que el 
Sr. Hornero, membre d’un partit que vol ser ecologista, hagi imprès tot el programa electoral d’ERC 
per dir-li a una companya una cosa que hauria pogut imprimir en una pàgina. 
 

Dit això, assenyala que el Grup Municipal de JxCat ha visitat setmanalment els eixos 
comercials del districte, i això els ha permès conèixer de primera mà algunes de les problemàtiques 
de les botigues dels barris, entre les quals hi ha la que motiva aquest prec, relacionada amb la parada 
d’autobús ubicada entre els números 169 i 171 del carrer Vallespir, amb una estructura que ocupa 
aproximadament mitja vorera i obstaculitza la visió als establiments comercials que queden a la 
banda esquerra del carrer. 
 

Subratlla que això provoca malestar i, els dies de pluja, a la gent li costa passar amb el 
paraigua, i manifesta l’opinió del seu grup que, com que és una parada on només paren una línia 
diürna i una de nocturna, no cal tenir-hi tota la infraestructura instal·lada. Per això, demanen la 
transformació d’aquesta parada amb un senyal vertical i una pantalla que indiqui les freqüències. 
D’altra banda, demanen també que es modifiqui el nom de la parada per adequar-lo al nomenclàtor 
(Vallespir - Jardins de Magalí). 
 

Per acabar, posa de manifest que avui ha parlat sobre aquest prec amb un dels consellers i 
encara espera que li confirmin qui hi donarà resposta (volia arribar sabent si el prec s’acceptaria o, si 
més no, havent-ne parlat, però, com que no n’ha tingut cap resposta, ha arribat sense tenir-ne una 
mica de context). 
 

La consellera Lucía García diu al Sr. Mariné que amb ella no n’ha parlat. 
 
Tot seguit, assenyala que les marquesines de les parades d’autobús són una infraestructura 

de mobilitat que presta comoditat, seguretat i qualitat al servei dels usuaris, que en principi s’instal·len 
en voreres amb una amplada mínima de 4 metres, però no és el cas de la parada a què fa referència 
aquest prec. Per això, i amb l’objectiu d’oferir un espai raonable perquè hi passin els vianants, quan 
es tingui, conjuntament amb Mobilitat, disponibilitat d’aparells d’informació dinàmica dels temps, se 
substituirà la marquesina. 
 

Amb relació a la substitució del nom de Vallespir - Jardí de les Infantes per Vallespir - Jardins 
de Magalí, indica que demanaran a l’operador de TMB que el modifiqui tan aviat com sigui possible 
per tal d’actualitzar-lo d’acord amb el nomenclàtor. 

 
Per acabar, explicita que el Govern accepta el prec. 

 
El conseller Sergi Mariné diu a la Sra. García que amb ella no n’havia parlat, però sí amb un 

altre conseller del Govern, que es va comprometre a parlar amb ella, però diu que no té importància, i 
agraeix la bona predisposició per acceptar el prec, que el seu grup estarà atent per comprovar que es 
compleix. 
 

La consellera Lucía García diu que es complirà quan en relació amb Mobilitat es disposi de tot 
el que es necessita. 
 

4. JxCat:  
1. Sol·licitem al Govern del districte que en un termini màxim de 21 dies es 
recuperi la neteja dels carrers als tres barris del districte.  
2. Sol·licitem al Govern del districte que, dins d’aquest mateix termini, es 

comprometi a millorar i garantir el bon estat de la vegetació i que aquesta 
recuperi la seva imatge original en períodes anteriors a la pandèmia de la COVID 
19.  
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3. Instem al Govern del districte a finalitzar aquest estiu les tasques de sanejament 
de rosegadors que, des de fa mesos, tenen lloc al carrer Conxita Supervia.  

 
El conseller Sergi Mariné enuncia el prec. 

 
El president dona la paraula a la consellera Irene Morales perquè llegeixi la intervenció del Sr. 

Joan Hernández relacionada amb aquest prec abans que el portaveu del Govern hi doni resposta. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la intervenció que ha enviat el Sr. Joan Hernández en nom 
de la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica, que es queixa que l’Ajuntament no doni exemple en 
l’augment de l’espai verd a la ciutat que demanen tant els científics com totes les administracions, 
inclosa l’alcaldessa Colau, i denuncia que l’Ajuntament de Barcelona no substitueix els arbres morts 
dels escocells de les voreres i dels jardins des de fa cinc anys, cosa que provoca una disminució de 
l’espai verd i un perill de caigudes per als vianants. Afegeix que en alguns casos l’Ajuntament o els 
propietaris tapen amb panots els escocells perquè no hi caigui ningú i després l’Ajuntament no hi 
planta arbres (adjunten una fotografia amb un dels molts exemples d’això que tot just ha descrit, dels 
jardins de Can Bruixa). 
 

El conseller Jordi Guillén remarca que Barcelona està dotada d’un excel·lent servei de neteja 
—dona les gràcies a totes les dones i els homes que van estar treballant netejant els carrers de la 
ciutat durant els dies més difícils de la COVID-19—, i observa que els treballadors i les treballadores 
del servei de neteja també poden patir la COVID-19 i mereixen, com tothom, mesures de protecció 
laboral, i el servei també ha hagut d’adaptar-se a la nova realitat. 
 

Dit això, explica com ha evolucionat aquest servei al districte els darrers mesos: a l’inici de 
l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat i fins al 10 de maig, el servei va ser d’una tercera part 
de la seva capacitat; fins al 24 de maig va ser de dues terceres parts, i a partir del 25 de maig ja 
estava al cent per cent, de manera que en aquests moments està plenament operatiu. 
 

Pel que fa a la imatge de la vegetació, assenyala que la política de Parcs i Jardins ha canviat i 
el Govern municipal vol una Barcelona més verda, cosa que implica, entre altres coses, no tenir la 
vegetació que volen uns quants, sinó la que vol la natura, sempre dins d’uns marcs de seguretat i 
correcció. Pel que fa a les tasques de sanejament del clavegueram, informa que actualment es troba 
en el seu estat de manteniment habitual. 

 
Pels motius exposats, el Govern no accepta el prec. 

 
El conseller Sergi Mariné manifesta sorpresa davant la resposta del Sr. Guillén i la no 

acceptació del prec, i subratlla que a Barcelona ja hi ha molt de verd, però està descuidat. 
 

Mostra una fotografia d’un somier ocult entre vegetació que fa mesos que no té manteniment i 
d’altres, algunes de Pedralbes, que evidencien l’estat de la vegetació a diferents espais, i demana 
cura en el seu manteniment. 

 
Entén que les fotografies i el rebuig del prec diuen molt de la manera de fer la gestió del verd 

del Govern. 
 

El conseller Jordi Guillén assenyala que la forma de veure el verd que té el Grup Municipal de 
JxCat és completament diferent de la que té BC i no creu que s’hi posin d’acord, i insisteix que la 
nova política en aquest àmbit és la de permetre que la natura creixi, dins d’una correcció, que no 
coincideix amb la de JxCat. 
 

5. Cs: Que el Districte de les Corts valori deixar constància de la tasca duta a terme en 
comú entre el CAP de les Corts Montnegre i l’Hotel Melià Sarrià, a través d’una placa 
commemorativa que se situarà en una zona visible de tots dos equipaments i el text 
de la qual consensuaran les direccions del CAP i de l’Hotel Melià Sarrià. 

 
La consellera Sonia Reina posa de manifest que durant la terrible pandèmia que estem patint, 

centenars de ciutadans, empreses, autònoms i treballadors de serveis essencials han demostrat totes 
les coses bones que podem donar les persones en situacions límit, i afirma que, per molts 
reconeixements que es facin, mai no seran suficients per agrair prou a totes les persones que han 
estat treballant durant la crisi de la COVID i el gran exemple de solidaritat que han donat. 
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Concreta que el prec fa referència a un d’aquests exemples de col·laboració, solidaritat, 

generositat i humanitat: els treballadors de l’Hotel Melià, amb el director, Enrique Aranda, al 
capdavant, han col·laborat amb el CAP de Montnegre per acollir més de 500 pacients de COVID, als 
quals no només han acollit, sinó que també els han donat afecte i han fet que la seva estància fos tan 
amable com era possible dintre de la situació crítica que travessaven. Així, han rigut amb ells, hi han 
plorat i han creat sinergies al barri amb veïns, comerciants i restaurants que mereixen passar a la 
memòria històrica del districte, i han viscut milers d’anècdotes a l’hotel salut, on les persones que hi 
han treballat han hagut de fer un gran sacrifici personal. 

 
Davant d’això, el Grup Municipal de Cs considera que, independentment dels reconeixements 

que es facin a tots els col·lectius, és de justícia que es col·loqui una placa a l’Hotel Melià i al CAP de 
Montnegre, tal com demana aquest prec, per recordar el patiment que hi ha hagut i el que ens han 
donat aquestes persones, així com perquè aquestes siguin conscients de l’etern agraïment del 
Districte de les Corts per tota la feina feta durant la pandèmia. 
 

El conseller Manuel Becerra, abans de donar resposta al prec, diu al Sr. Mariné que no entén 
la connexió que ha establert entre el compromís mediambiental dels socialistes i el fet que el 
Sr. Hornero imprimís o no imprimís un programa. Diu que això li recorda l’investigador que deduïa que 
una aranya, quan se li treien tres potes, no responia a l’estímul sonor perquè es tornava sorda. 

 
Respecte al prec, que el Govern ha intentat transaccionar, sense èxit, posa èmfasi en el fet 

que durant aquests mesos de pandèmia moltes persones han patit les conseqüències de la COVID-
19, unes per haver estat infectades, d’altres per tenir familiars o amics infectats, i tothom, en general, 
per l’amenaça del virus i la incertesa: la por, el dolor i el patiment s’han estès tant com la plaga 
mateixa. Paral·lelament, moltes persones de diferents col·lectius (professionals de la sanitat, com ara 
el CAP de Montnegre; treballadors de Serveis Socials, del SAD, de residències; d’hotels, com ara el 
Melià; de mercats, de comerços, de repartiment a domicili, de menjadors, com ara el del carrer 
Equador; d’«Àpats en companyia»; de seguretat, d’emergències, Bombers o Guàrdia Urbana, entre 
d’altres) han aportat tota la seva professionalitat i dedicació personal per pal·liar els efectes de la 
pandèmia. 

 
Subratlla que la immensa majoria de les persones que formen part d’aquests col·lectius han 

mostrat una entrega i una generositat que van més enllà d’allò estrictament professional, i la seva 
entrega, generositat i solidaritat mereixen ser reconegudes per les institucions públiques. 

 
Per això, com a reconeixement i homenatge a aquestes persones, la ciutat ha concedit la 

Medalla d’Honor de Barcelona als col·legis professionals d’Infermeres, Metges i Treballadors Socials, 
així com a la Taula del Tercer Sector i al Gremi d’Hotelers. D’altra banda, el Districte ha estat 
treballant per homenatjar totes les persones que han patit els efectes de la pandèmia i les que han 
demostrat tanta generositat i solidaritat, i ho farà centrant l’atenció en els col·lectius i en les persones, 
en totes, que hi ha darrere de cada institució i de cada equipament, però no amb un rànquing de 
mèrits, ja que no es poden mesurar la generositat i la solidaritat desplegades per les nombroses 
persones i pels nombrosos col·lectius que han intervingut en aquesta fase de la pandèmia. 
 

Explicita que el prec no s’accepta i manifesta el convenciment que la grandesa personal i la 
generositat dels professionals del CAP de Montnegre i de l’Hotel Melià Sarrià faran que aquests 
entenguin que no s’accepti el prec, perquè entendran que el reconeixement i l’agraïment a totes les 
persones que han contribuït a superar la pandèmia es faci mitjançant un reconeixement de la 
comunitat al col·lectiu, pel seu compromís amb la comunitat. 
 

6. Cs: Que el Districte de Les Corts valori elaborar campanyes de conscienciació sobre 
civisme i neteja, sent més vigilants amb el compliment de la normativa i instal·lant 
contenidors específics per a residus sanitaris en els punts on es produeixi més 
afluència de persones, com poden ser els mercats, els accessos al transport públic, 
els supermercats o les zones comercials.  

 
La consellera Sonia Reina formula el prec i observa que els contenidors a què fa referència 

només els té el Plenari, però no hi són en altres parts del districte. 
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El conseller Jordi Guillén afirma que aquesta proposta tracta els veïns i les veïnes de les 
Corts com si no sabessin ja on han de llençar els residus, o vol dir que no hi ha contenidors i 
papereres suficients als carrers, cosa que el preocupa. 

 
Tot seguit, diu a la Sra. Reina que tant les mascaretes com els guants i els caputxons per als 

micròfons van al rebuig, i que la ciutat de Barcelona està dotada d’una vasta infraestructura de 
contenidors i de papereres per donar servei a totes les mascaretes que ho necessitin i potser a unes 
quantes més. Afegeix que els comerciants des del primer moment han estat plenament conscients de 
com havien de procedir davant la COVID-19, entre moltes altres coses, perquè s’hi juguen la vida, 
perquè s’hi juguen el sou i perquè són uns professionals que han demostrat les bones pràctiques del 
comerç de la ciutat. Concreta que s’han implementat mesures com ara la col·locació de material gràfic 
informatiu amb consells per protegir-se i fer una compra segura davant la COVID-19, la facilitació de 
recomanacions sobre la manera d’accedir als locals o la creació de campanyes per sensibilitzar sobre 
les mesures higièniques i profilàctiques als comerciants davant els clients. En el cas del Mercat de les 
Corts, a més, es van posar vigilants per controlar l’accés al recinte amb dispensadors de gel 
hidroalcohòlic, així com contenidors per llençar-hi material d’un sol ús, presents a molts altres 
establiments comercials del districte. 

 
Per acabar, indica que el Govern rebutja el prec. 

 
La consellera Sonia Reina diu al conseller Guillén que el Grup Municipal de Cs no menysprea 

els ciutadans, sinó al contrari, i per això demana que aquests tinguin el mateix que tenen els 
membres del Plenari: un contenidor específic per a residus sanitaris. Pregunta si és que els consellers 
són més ximples que la resta de la ciutadania o bé aquests contenidors no són realment necessaris. 

 
Subratlla que aquest prec no fa referència a un residu qualsevol, sinó a residus directament 

relacionats amb la COVID, que actualment sovint es troben tirats al carrer. A parer seu, al Govern no 
li costaria gens ubicar contenidors als punts on són més necessaris. 

 
D’altra banda, remarca que el fet que els comerciants i la ciutadania en general siguin 

intel·ligents i s’hagin espavilat malgrat els deliris del Govern central en les seves exposicions —si no 
els protegeix l’Estat, ells se saben protegir— no justifica que el Districte no posi de part seva per fer 
que la nova normalitat sigui millor. 
 

El conseller Jordi Guillén diu que una cosa són els contenidors de residus sanitaris i una altra 
les papereres i els contenidors de rebuig, on s’han de llençar els residus a què ha fet referència, i dels 
quals Barcelona té una quantitat més que suficient. 
 

El president pren la paraula per recordar el minut de silenci que han fet a l’inici de la sessió 
per tants compatriotes que han mort i pels que ho han passat malament però han aconseguit superar 
la malaltia, i exposa una vivència personal: circumstancialment, té la mare vivint a Madrid i ha 
aconseguit veure-la després de no veure-la des del febrer. Voldria aprofitar que la sessió queda 
gravada per intentar conscienciar tothom que el senti de la importància de posar-se la mascareta. 

 
Explica que a Madrid, on han patit la pandèmia molt més que a Barcelona, tota la ciutadania 

n’està conscienciada, de manera que és molt difícil veure una persona pel carrer sense mascareta, al 
contrari que a Barcelona, on molts ciutadans no en porten, i subratlla que és una mesura fonamental 
recomanada per l’OMS i ara també pel Ministeri de Sanitat. 

 
Per acabar, observa que és important portar mascareta al carrer en tot moment perquè mai 

no saps quan la necessitaràs perquè no puguis mantenir la distància de seguretat. 
 

7. PP: Que el Govern del Districte informi sobre les actuacions dutes a terme per a 
instal·lar noves terrasses o ampliar les ja existents, des de l’entrada en vigor de la 
Fase 1 de la desescalada fins al dia d’avui, indicant, entre altres aspectes: nombre de 
sol·licituds rebudes, sol·licituds resoltes, sol·licituds acceptades, actuacions en vorera 
finalitzades i en curs, així com la despesa realitzada. 

 
El conseller Xavier Cañigueral assenyala que els comerços amb terrasses han estat uns dels 

més afectats per la crisi, ja que, a més d’haver estat mesos sense poder obrir i, per tant, sense 
ingressos, quan han pogut obrir ho han hagut de fer amb restriccions de capacitat tant a l’exterior com 
a l’interior, i posa de manifest que, després de molta pressió de l’oposició i del Gremi de Restauració, 
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el Govern va aprovar dos decrets, un que bonificava la taxa de terrasses en un 75% i un, al qual fa 
referència aquest prec, sobre les mesures que ampliaven l’espai per a terrassa i permetien als 
comerços que no en tenien tenir-ne una. 
 

Indica que el Govern va establir un termini de resposta a aquestes sol·licituds de quinze dies, 
i aquest prec demana les dades relacionades amb aquestes sol·licituds a les Corts. 
 

La consellera Irene Morales accepta el prec i exposa que el 21 i el 23 de maig Alcaldia va 
decretar una mesura d’ampliació excepcional de terrasses en l’espai públic a partir de la fase 1 de la 
desescalada que permetia que els locals de restauració o assimilats amb llicència de terrassa 
ordinària o sense poguessin de manera excepcional demanar fins a sis taules més, que haurien de 
col·locar-se complint les distàncies de seguretat marcades per diferents decrets de l’Estat. 
 

Assenyala que els decrets d’Alcaldia van entrar en vigor el 24 de maig i l’Ajuntament treballa 
des d’abans de la fase 1 per donar resposta aviat a les sol·licituds, però el procediment, amb una 
tramitació que es duu a terme respectant tots els requeriments i garanties relacionats amb la COVID-
19, que han obligat l’Administració a adaptar-se al treball a distància, s’ha vist afectat per l’allau 
massiu de peticions rebudes. 

 
Concreta que fins al 26 de juny hi havia 4.573 sol·licituds registrades i, d’aquestes, 3.794 ja 

han estat tractades pel que fa a la documentació, i es preveu que els propers dies hi hagi un salt 
quantitatiu important en el nombre de resolucions, i observa que, tot i que s’ha reforçat l’equip humà i 
tecnològic per poder ser més àgils en la resposta, el nombre de peticions és elevat i implica també 
una intensitat d’ocupació. Indica, però, que en aquests moments les terrasses ja estan funcionant al 
cent per cent. 
 

A continuació, explica que, si bé les sol·licituds tenen un termini de tramitació de quinze dies, 
com ha dit el Sr. Cañigueral, i, segons la legislació general, que l’Ajuntament no pot contradir, el 
silenci és negatiu, en aquest cas el gran allau de sol·licituds ha fet que el silenci negatiu de facto no 
operi, i l’Ajuntament treballa per donar resposta a totes les sol·licituds. 

 
 D’altra banda, informa que la Taula de Policia de la ciutat, que es va reunir l’11 de juny, va 

acordar que durant l’activitat inspectora que es realitzés per donar resposta a les queixes de la 
ciutadania es tindrien en compte com a atenuació del procediment disciplinari les situacions d’excés 
d’aforament que facin referència a sol·licituds que no hagin estat resoltes encara, sempre que es 
respectin totes les mesures de protecció de salut indicades per les autoritats sanitàries. 
 

En darrer lloc, remarca que donar suport al sector de la restauració és una prioritat de la 
ciutat, i proposa al Sr. Cañigueral que, com que el prec és més aviat una pregunta, aquest sigui fer un 
seguiment de la qüestió d’ara endavant per poder donar una resposta més clara i concreta. 
 

El conseller Xavier Cañigueral accepta que el prec sigui que es faci un seguiment de la 
qüestió, i demana que les dades que es facilitin properament facin referència al districte de les Corts. 

 
D’altra banda, indica que les últimes dades de ciutat de què es disposa, del Gremi de 

Restauració, posen de manifest que, després de cinc setmanes, només s’ha tramitat el 20% de les 
sol·licituds i tres de cada deu han estat denegades, de manera que les paraules del Govern que és 
molt important donar suport al comerç de la restauració i a les terrasses no es corresponen amb la 
realitat que mostren les dades. 
 

8. PP: Que el Govern del Districte informi sobre les gestions que s’han dut a terme amb 
la Generalitat i el punt en que es troba la redacció i execució del projecte de 
construcció de la residència per a gent gran al carrer Benavent. 

 
El conseller Xavier Cañigueral formula el prec, referit a un tema, el de la residència del carrer 

Benavent, que el Plenari ha tractat en innombrables ocasions. Concreta que, per exemple, el seu 
grup hi ha presentat diverses iniciatives, i el 10 de març, a la darrera sessió abans del confinament, el 
Plenari va aprovar una proposició del Grup Municipal de BxCanvi. D’altra banda, indica que fa unes 
setmanes es va votar una moció de Cs al Parlament, que va tirar endavant amb el vot favorable del 
PP, i algunes declaracions per part de Cs donaven per fet la construcció de la residència el 2021. 
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El conseller Manuel Becerra llegeix del Butlletí Oficinal de la Província de Barcelona: «25 de 
febrer del 2010, ordenació volumètrica de l’equipament sanitari assistencial del carrer Benavent, 41. 
Llicència d’obres número 04/2009LM14683. Adreça: Benavent, 41. Construcció d’un edifici 
desenvolupat en planta soterrani, baixa, quatre plantes, pis i planta coberta per destinar-lo a 
residència assistida, 99 places, i centre de dia, 32 places per a gent gran. Concessió: 8 d’abril 2010. 
Termini: 18 més 36 mesos. Estat: caducada». 

 
A continuació, assenyala que tothom coneix la història d’aquesta residència i el recorregut 

que ha tingut aquests deu anys, així com la situació en què es troba, bastant dramàtica i punyent per 
al veïnat, i observa que no hi ha cap grup municipal que no estigui a favor de la construcció de la 
residència del carrer Benavent, com demostren aprovacions com la del 10 de març, de la proposició 
de BxCanvi, que demanava un requeriment que ja s’ha presentat a la Generalitat, com se n’hi han 
presentat d’altres des de l’Ajuntament de Barcelona, partits i grups de tot arreu. Subratlla, però, que 
qui té la capacitat per decidir si es fa o no es fa la residència és la Generalitat. 
 

Dit això, exposa que ell va tenir la paciència de mirar-se l’Excel del projecte de pressupostos 
de la Generalitat, i va comprovar que en 2.802 pàgines no hi ha ni una sola referència, ni directa ni 
indirecta, a la construcció d’una residència a les Corts, però es va aprovar l’esmena 5.6.7, presentada 
pel Grup del PSC en la tramitació dels pressupostos de la Generalitat, per a la construcció de la 
residència i centre de dia per a la gent gran del carrer Benavent, al barri Maternitat i Sant Ramon de 
les Corts de Barcelona. 
 

D’altra banda, posa de manifest que el 10 de juny la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies del Parlament de Catalunya va aprovar, amb el suport de tots els grups excepte de dos —no 
cal dir quins—, una resolució per instar el Govern a construir la residència. 

 
En darrer lloc, comenta que aquest prec també és més aviat una pregunta i que entén que 

amb la resposta que ha donat, implícitament l’ha acceptat. Afegeix que la decisió l’ha de prendre qui 
la pot prendre. 
 

El conseller Xavier Cañigueral agraeix la resposta i la informació facilitada, i demana al nou 
regidor que, davant la situació actual, que és la mateixa des de fa temps, faci tot el que pugui per 
convèncer la Generalitat perquè dugui a terme aquesta construcció. D’altra banda, demana a tothom 
que sigui curós amb els anuncis que es fan per no donar falses esperances als veïns. 
 

El regidor del Districte, Sr. Joan Ramon Riera, assegura que treballaran per intentar fer 
avançar aquest assumpte. 
 

9. BxCanvi: Que el govern del Districte de Les Corts confeccioni una campanya 
d’informació per als veïns on puguin tenir coneixement de les diferents ajudes 
disponibles, característiques, terminis anuals i requisits per a la reforma i rehabilitació 
d’edificis i vivendes amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i generar ocupació a la ciutat en els 
pròxims mesos. 

 
El conseller Javier de Erausquin posa de manifest que la crisi econòmica derivada de la 

COVID, que ja està present i que s’intensificarà, així com l’augment de l’atur que ha afectat el districte 
i tota la ciutat, tal com recull l’informe de Serveis Socials, on es detalla que l’atur ha augmentat i que 
continua augmentant, obliguen a buscar totes les eines disponibles per estimular l’economia. 
 

D’altra banda, assenyala que el sector de la construcció i la reforma d’habitatges és un sector 
intensiu en mà d’obra i que l’Ajuntament disposa d’eines i ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. 

 
En aquest context, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 

 
La consellera Lucía García indica que el Govern de les Corts accepta el prec i recorda que al 

web d’Habitatge hi ha tota la informació sobre els requisits de reforma i rehabilitació d’edificis i 
habitatges amb criteris de sostenibilitat. Puntualitza, però, que en aquests moments la informació del 
web correspon a la campanya de 2019, ja que la convocatòria actual de subvencions encara no s’ha 
obert. Per això, el Govern accepta el prec amb el benentès que es farà una campanya de 
comunicació, com sempre, en el moment en què es llanci la convocatòria de subvencions de 
rehabilitació, que serà properament. 
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El conseller Javier de Erausquin agraeix l’acceptació del prec. 

 
d) Preguntes 

 
1. BxCanvi: Quina és la situació de seguretat ciutadana en el Districte de Les Corts 

i, en aquest sentit, preveu l’Ajuntament alguna modificació de la situació en els 
pròxims mesos? 

 
El conseller Javier de Erausquin formula la pregunta. 

 
El conseller Carlos Hornero respon que els indicadors de seguiment de la Guàrdia Urbana 

s’han reduït molt (entre un 50% i un 80%) en gairebé tots els casos, però són dades «fictícies», ja que 
no serien les mateixes que hi hauria si els darreres mesos no s’hagués viscut la situació anòmala que 
s’ha viscut, provocada per la pandèmia. 
 
 Dit això, informa que a partir del 31 de juliol s’incorporen a la Guàrdia Urbana 200 agents 
nous; hi ha una nova convocatòria de 230 agents, amb una reserva del 40% per a dones, tal com 
marca la llei, i a partir del 21 de juny es va activar l’operació d’estiu, en què es para especial atenció 
als nuclis on hi ha més afluència de persones, com ara les platges. 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

1. JxCat: Que el govern informi de les gestions realitzades per tal d’activar la 
plataforma online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços 
i eixos del Districte i quines accions de màrqueting l’acompanyen tal com es va 
aprovar per unanimitat en el Consell de Districte del dia 6 de maig de 2020.  

 
El conseller Ivan Condés enuncia la proposició de la qual el seu grup demana seguiment, 

referida a la creació d’un marketplace per al comerç de la ciutat, sobre el qual vol saber el calendari, 
el pressupost i si s’ha convidat els eixos a fer propostes. 
 

La consellera Irene Morales diu al Sr. Condés que no per molt córrer s’arriba abans i que la 
creació d’un marketplace és complexa i no han passat ni dos mesos des de l’aprovació d’aquesta 
proposta. Afegeix que, a més, tot just hem sortit de l’estat d’alarma i la desescalada es va fent a poc a 
poc. 
 

Subratlla que parlar d’un marketplace és parlar a mitjà i a llarg termini, i posa de manifest que 
a escala de ciutat s’ha creat una plataforma que aglutina informació sobre l’oferta disponible de 
comerç, experiències, activitats, restauració, etc., però està més enfocada al turisme, i el Districte 
treballa i investiga les diferents plataformes de marketplace que hi ha, valorant-ne avantatges i 
inconvenients en funció dels perfils de cada entitat de comerç, amb les quals es manté un diàleg. 
 

Explica que, un cop es vegi l’opció adequada, es valorarà si es crea un marketplace propi del 
districte que aglutini l’eix comercial i les entitats —s’ha decidit que sigui una única plataforma— o bé 
les Corts s’adhereix a un altre que ja existeixi i, a part, es crea un marketplace general de la ciutat de 
Barcelona. 

 
Entén que la decisió arribarà aviat, en una setmana, si Barcelona Comerç i totes les entitats, 

associacions i eixos hi volen accedir, perquè la voluntat no és només del Districte, sinó també dels 
eixos i les associacions de comerciants, i insisteix que donar compliment a la proposició no és fàcil, 
però el Districte treballa dia rere dia amb el comerç del districte. 
 

Pel que fa al màrqueting, assenyala que, des del 14 de maig, hi ha una campanya al districte 
per incentivar les compres; s’ha elaborat una guia ràpida per a l’obertura de locals comercials i 
establiments de restauració; s’ha distribuït material de seguretat i higiene dels districtes, així com 
mascaretes i altre material de seguretat i higiene des de la Direcció de Comerç; s’han implementat 
noves mesures per protegir el comerç i la restauració; s’han elaborat documents i protocols, així com 
una guia de bones pràctiques; s’ha posat en marxa un nou servei de l’OMIC per atendre consultes de 
la ciutadania; s’ha facilitat informació sobre les restriccions d’activitat a Catalunya en fase o avançada, 
i les entitats de comerç disposen de material informatiu i gràfic. 
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El president informa la Sra. Morales que ja ha exhaurit el temps i la consellera demana 
disculpes per no poder continuar l’exposició. 
 

El conseller Ivan Condés subratlla que la resposta del Govern és que aquest no té el 
marketplace actiu, quan la proposició demanava la creació immediata d’una plataforma en línia per 
promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços i eixos del districte, així com que es 
generés una línia de subvencions per ajudar en la compra d’EPI i la implementació de mesures de 
seguretat i higiene, una línia de subvencions que tampoc no ha arribat. 
 

Dit això, assenyala que res no és fàcil, però per exemple l’Ajuntament de Sabadell, on 
governa el PSC, disposa d’un marketplace des del 20 d’abril; l’Ajuntament de Ripoll també en té un, i 
la PIMEC fa quatre dies en va presentar un, i subratlla que aquesta lentitud socialista no es troba a 
fora, on la gent viu i treballa amb les empreses, ni tan sols en ajuntaments governats per aquest grup. 
Afegeix que fa dos dies Turisme de Barcelona, que sí que s’hi ha posat les piles, perquè hi ha el 
sector privat, també va presentar un marketplace. 
 

A continuació, diu a la Sra. Morales que ha parlat de la campanya de cartells i de «Compra a 
prop», però el nucli, el més important, era el marketplace, i això és el que el seu grup va presentar en 
el Pla de comerç ja el 20 de gener, un pla de comerç que agrairien que es reactivés, ja que és més 
necessari que mai. Per tant, no parlen ara del marketplace perquè sigui moda, sinó que ja el portaven 
d’origen al programa digital. 
 
 Conclou que tant el desenvolupament del marketplace com l’entrega de subvencions per a 
EPI, dos elements molt importants per al comerç, avancen amb extrema lentitud. 
 
 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
Declaració Institucional pel canvi de model de residències de gent gran. 

 
El president demana, atès el contingut de la declaració, que tothom es posi dret mentre el 

vicepresident la llegeix. 
 

El conseller Josep Maria Gebelli llegeix la declaració: 
 

«El Consell Municipal del Districte acorda: 
 

»Primer. Sumar-nos des del Districte de les Corts al recordatori de les persones que han 
perdut la vida a causa de la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de persones grans al 
nostre país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a les persones que encara resten 
malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca realitzada per les persones que han fet 
possible sortir de la crisi sanitària: serveis essencials de l’Ajuntament i la resta d’administracions, 
personal sanitari, personal de les residències i totes les persones que, en compliment del Reial decret 
463, del 2020, van anar a treballar amb coratge en els moments més complicats: transportistes, 
quiosquers, caixers i caixeres de supermercat, dependents de comerç alimentari, etcètera. 
 

»Segon. Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de 
possibles períodes de rebrot del coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars, que permeti 
espais de cogestió, codecisió i col·laboració. 
 

»Tercer. Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar el 
model residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de Catalunya a 
través dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i Salut, l’Ajuntament de Barcelona, el 
Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i que permeti un control 
públic compartit de la qualitat assistencial i de cures. 
 

»Quart. Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les 
necessitats personals d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció a les persones grans i la 
incorporació de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals en què estan situades. 
 

Barcelona, 29 de juny del 2020» 
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El president assenyala que amb aquesta declaració es posa fi a l’ordre del dia de la sessió i, 

tot seguit, s’obrirà un torn per a les paraules que s’han demanat a través de la plataforma IRIS. 
Constata, però, que no hi ha present cap de les persones que han demanat la paraula i dona pas a la 
Sra. Irene Morales perquè en llegeixi les intervencions per ordre de presentació a la plataforma. 
 

La consellera Irene Morales, en primer lloc, llegeix la intervenció de la Sra. María Dolores 
Parrilla Sánchez, representant de l’Associació de Veïns de les Corts Sud, que dona les gràcies a 
l’equip de govern per la gestió duta a terme durant el període de confinament al districte, molt 
especialment a la consellera tècnica Irene Morales, al Sr. Xavier Marcé, regidor durant el 
confinament, i al conseller Carlos Hornero. 
 

En segon lloc, llegeix la intervenció de la Sra. Ester Castejón Coronado, que sol·licita que 
s’apliqui l’actual ordenança de mobilitat a totes les voreres del districte i es remolquin i/o multin totes 
les motos que hi ha mal aparcades, així com que s’avanci un canvi de l’ordenança per tal que cap 
moto pugui aparcar a cap vorera i totes les voreres siguin per a ús dels vianants i no un pàrquing de 
vehicles. En relació amb això, pregunta quan es trauran les motos que hi ha aparcades a les voreres, 
i subratlla que fa dècades que no s’aplica l’ordenança. 
 

En tercer lloc, llegeix la intervenció del Sr. Josep Maria Guitart, que recorda que el 18 de juny 
el regidor es va comprometre a l’ampliació imminent de les voreres de l’avinguda de Madrid (Carles III 
i plaça del Centre) en relació amb les mesures de prevenció de la COVID, i assenyala que les 
dimensions d’aquestes voreres són de l’època de l’alcalde Porcioles (1972), i en alguns llocs, com ara 
en la intersecció de Galileu amb Joan Güell, l’amplada útil no passa d’1,40 m, amb una calçada de 8 
carrils per a cotxes. Subratlla que estem davant la darrera rèmora desenvolupista dels ajuntaments 
predemocràtics, amb un entorn absolutament hostil per als vianants i els ciclistes, i pregunta a 
l’Ajuntament si pensa actuar o bé s’esperarà al rebrot de l’octubre. 
 

En quart lloc, llegeix la intervenció del Sr. Miguel Ángel Estruc, que voldria saber si hi ha data 
concreta per començar la reforma de l’avinguda de Madrid per tal d’eixamplar-ne les voreres, 
especialment del tram entre Carles III i plaça del Centre, i implantar-hi un carril bici, que també s’ha 
d’implantar al carrer Berlín, per tal de connectar de forma segura el barri i l’Eixample amb el carril bici 
del carrer París. Afegeix que actualment l’avinguda de Madrid té set carrils destinats a vehicles a 
motor i unes voreres minúscules, sovint ocupades per motos i mobiliari urbà, que les fan gairebé 
impracticables per passejar amb comoditat. 
 

En cinquè lloc, llegeix la intervenció del Sr. Xavier Llopis Raja, que posa de manifest que fa 
més d’un mes i mig que el regidor Francesc Xavier Marcé es va comprometre en nom del Districte a 
una actuació imminent per a l’ampliació de les voreres de l’avinguda de Madrid entre Carles III i plaça 
del Centre, i fa molt de temps que els veïns reclamen l’eliminació de carrils de circulació per ampliar 
voreres. Qualifica de lamentable l’abandonament que pateixen els veïns per part del Districte, que 
sempre dona excuses i desatén els ciutadans, i assenyala que, setmanes després de prometre 
repetides vegades una actuació imminent, l’avinguda de Madrid s’ha repintat amb la mateixa 
configuració de carrils. Subratlla que els veïns ja no saben si és incompetència o que se’n riuen d’ells, 
però exigeixen una resposta real ja, i observa que el que demanen (reduir carrils i ampliar voreres) va 
en consonància amb el que l’Ajuntament fa a la resta de la ciutat. Afegeix que entenen que se’ls 
abandona pel fet d’estar entre dos districtes, i pregunta quan deixaran de fer falses promeses per 
passar a l’acció i si han de ser els veïns qui passi a l’acció per tal que se’ls tracti com a la resta de 
ciutadans. 
 

En sisè lloc, llegeix la intervenció de la Sra. Ramona Tarrés, que es presenta com una 
persona gran, de 87 anys, que viu a l’avinguda de Madrid i està molt sensibilitzada amb el tema de la 
COVID, i posa de manifest que les voreres són tan estretes que no permeten mantenir les distàncies 
de seguretat. Subratlla que no s’hi pot circular sense tenir certa angoixa pel coronavirus, i pregunta 
per què no s’eixamplen les voreres com es fa en altres carrers de Barcelona per la COVID. 
 

En setè lloc, llegeix la intervenció del Sr. Marc Casar López, que exposa que, arran de la 
situació d’emergència provocada per la COVID-19, a diferents barris de la ciutat s’han pres mesures 
per pacificar i adaptar els carrers als vianants, donant més espai per caminar i, alhora, limitant la 
velocitat del trànsit, però al barri de les Corts no s’ha implementat cap mesura, tot i tenir diversos 
carrils amb un trànsit molt elevat i ràpid, com ara la travessera de les Corts, l’avinguda de Madrid o els 
carrers Berlín, Numància i Entença. Demana que aquí també es prenguin mesures que ajudin a 



 

47 
 

pacificar els carrers, a fer-los més transitables i a disminuir el trànsit de vehicles a motor, amb la qual 
cosa disminuiria la contaminació que tots respirem quan passegem, i que també arriba a les llars. 
Conclou que demana mesures de pacificació i d’adaptació als vianants del barri. 
 

En vuitè lloc, llegeix diverses intervencions del Sr. Joan Hernández Gil, que, en nom de la 
Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica, exposa que el 2015 el Futbol Club Barcelona va destruir 
patrimoni i l’interior de la masia Can Planes, i fa quatre anys la Regidoria del Districte de les Corts va 
ordenar al Club la restauració de la realitat física alterada durant les obres il·legals, però aquest 
encara no ha fet res i sembla que la multa per destruir la masia va ser de 300 euros. Remarca que la 
masia de Can Planes és un edifici del segle XV protegit i des de fa quatre anys s’està deteriorant 
contínuament perquè no s’ha fet efectiu l’estudi preceptiu de memòria històrica i l’aprovació d’un 
projecte consensuat amb els tècnics i les entitats veïnals per a la restauració de la realitat física 
alterada. Demanen que l’equip de govern actuï amb la mateixa diligència amb el Futbol Club 
Barcelona que amb els veïns i que actuï urgentment per defensar el patrimoni veïnal del districte de 
les Corts. 

 
A continuació, explica que el Sr. Joan Hernández havia demanat que es llegís un document 

de la plataforma, però no s’ha pogut descarregar, de manera que aquest es farà constar a l’acta. 
 

Tot seguit, llegeix una altra intervenció del Sr. Joan Hernández, en què l’Associació Catalana 
d’Afectats per les Residències (ACAR) dona la benvinguda al nou regidor i li agraeix la predisposició a 
escoltar-los i a fer una reunió urgent amb les famílies afectades per la residència Sanitas, ja que, a 
causa de la mala gestió de la residència Sanitas de les Corts i Mutuam van morir molts residents (no 
en saben la xifra exacta, però parlen d’aproximadament 30 residents). D’altra banda, posa de 
manifest que la residència Montnegre no ha tingut cap infectat de COVID, i expressa l’opinió que el 
Districte hauria d’assumir les seves competències en serveis socials i que la comissió de seguiment 
dels equipaments residencials i sociosanitaris que va proposar el PSC i van aprovar l’Ajuntament de 
Barcelona, el Parlament i la síndica sigui operativa i les entitats, els familiars i els veïns hi puguin 
exposar propostes i denúncies. Demanen a tots ajuda per implementar aquesta comissió de 
seguiment, així com perquè l’atenció primària de les residències a Barcelona la facin els CAP, del 
Departament de Salut, i que tothom sigui conscient de la mala gestió de la residència Sanitas i 
Mutuam i del patiment i les morts de residents que han succeït des de fa anys. 
 

La següent intervenció del Sr. Joan Hernández, en nom de la Coordinadora de Veïns de 
Mejía Lequerica, posa de manifest que, tal com ja van informar a tots els partits polítics, els veïns de 
les Corts van pagar les quotes d’activitats, gimnàs, etc., als centres cívics, però amb el tancament 
dels centres no van poder fer les activitats durant tot el segon trimestre i tres setmanes del primer, i 
l’Ajuntament encara no ha retornat els diners (l’empresa, amb qui han contactat, diu que és 
l’Ajuntament qui ho ha de fer). 
  

La darrera intervenció del Sr. Joan Hernández, també en nom de la Coordinadora de Veïns 
de Mejía Lequerica, indica que, si bé estan d’acord amb totes les activitats i inversions que es facin 
per millorar i ampliar els carrils bici i el transport sostenible, veuen una manca de sensibilitat que 
s’inverteixi en transport públic per a la gent gran i dependent sense restaurar les línies d’autobusos 
del barri que l’Ajuntament va modificar sense consens amb l’objectiu d’abaixar costos. Entenen que la 
prioritat de les intervencions sempre hauria de ser la gent gran i dependent i demanen que les 
actuacions es corregeixin al més aviat possible. 
 

Per acabar, llegeix la intervenció de la Sra. Felisa Marco, també en nom de la Coordinadora 
de Veïns de Mejía Lequerica, que considera, atesos els punts que formen l’ordre del dia d’aquesta 
sessió, que les actuacions són floritures i que no s’actua sobre els punts prioritaris del barri, que 
actualment són les gestions bloquejades a l’Ajuntament (el servei està col·lapsat i per a les persones 
grans demanar hora és un calvari i no hi ha personalització); el projecte de l’Espai Barça, que està 
bloquejat i els arbres s’estan assecant per manca de cura (demanen que es retiri la maquinària, es 
cobreixin les arrels i es recuperi l’espai); les pujades de l’IBI i els impostos de circulació, que en la 
situació actual de penúria econòmica perjudiquen els veïns, els autònoms, els botiguers i les 
empreses, i la senyalització electrònica i les marquesines a totes les parades d’autobús, així com 
l’ascensor a l’estació de Sants Estació per anar de la parada de metro a l’estació de Renfe. Dit això, 
desitgen molta sort a l’anterior regidor i donen la benvinguda al nou, que esperen que sigui més 
sensible en el diàleg amb les entitats i els veïns, i el conviden a reunir-se amb ells perquè li puguin 
exposar els seus problemes i les seves propostes, cosa que no van poder fer amb el Sr. Marcé. 
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El regidor del Districte demana a Secretaria Jurídica i als portaveus que, en el marc de la 
Junta de Portaveus, valorin la possibilitat que aquestes intervencions que no són defensades per la 
persona interessada, es puguin donar per substanciades o es reparteixin en paper, ja que, si bé són 
molt interessants i rellevants, plantegen coses que ja han estat àmpliament debatudes i respondre-les 
implicaria tornar a obrir alguns debats. 
 

La consellera Irene Morales diu que es poden contestar per escrit, com s’ha fet sempre. 
 

El regidor remarca que la seva proposta, que anima els portaveus a valorar en la propera 
reunió de la Junta, vol estalviar temps. 
 

 
El president dona les gràcies a tothom, especialment als companys de la Guàrdia Urbana, els 

companys de so i tots els treballadors de l’Ajuntament, i observa, atesos els problemes tècnics que hi 
ha hagut avui, que en la ciutat del Mobile encara no es domina la tecnologia. 

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

la sessió a les 21.45 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 


