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ACTA Núm. 4/2020 
 
 
 

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

 
 

El dia 7 d’octubre de 2020, a les 18 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  NO 
PRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 2 DE JULIOL DE 2020. 

 
 

B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici: 
 

1.   Comunicació  de  les  resolucions  corresponents  als  expedients  administratius 
tramitats durant els mesos de juny, juliol i agost de 2020. 

 
b) Mesura de govern 

c) Informes. 

Informe en relació al Festival en els Jardins de Pedralbes. 
 

Informe de l’inici del curs escolar 2020-2021 

d) Informe del regidor del Districte 

 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

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

http://www.bcn.cat/lescorts
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B. Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

 
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 es compromet, en coordinació amb Parcs i 
Jardins de Barcelona, a: 
- Fer un informe de l’estat dels espais verds del districte (parcs i jardins, 

parterres, jardineres i escocells). Informe que ha de contenir una 
diagnosi de l’estat actual de la flora, la fauna i el mobiliari que compon 
aquests espais verds, així com mesures a implementar per tal de 
solucionar les deficiències trobades i temps d’implementació 
d’aquestes. 
Aquest informe haurà d’estar realitzat en el temps de 3 mesos i 
presentar-se en l’òrgan pertinent del Districte de Les Corts. A més les 
mesures contemplades en ell, hauran de ser aplicades en el temps 
marcat en el mateix informe i en tot cas el més ràpid possible. 

- Dur  a   terme  de  manera  urgent  les   actuacions,  adequades  i 
necessàries, tant de manteniment de la flora/fauna i mobiliari com de 
neteja, per tal de minimitzar el deficient estat actual dels espais de 
verds del Districte de Les Corts (parcs i jardins, parterres, jardineres i 
escocells). 

 
2.   JxCat: El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda instar el Govern 

del Districte a iniciar les gestions amb Escoles, AMPA,s, Eixos comercials i 
botigues i Guàrdia Urbana per a que l’IMEB dissenyi i executi en aquesta 
legislatura el Camí Escolar, Espai amic des de la zona limítrof amb el 
Districte de l’Eixample fins les escoles ja integrades en l’únic Camí Escolar 
del Districte (Duran i Bas, Lavínia, Les Corts i Barcelona). 

 
3.   Cs: 1. El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda elaborar un pla 

d’actuació  contra   l’ocupació  il·legal  d’habitatges,  amb   l’objectiu  de 
prevenir, detectar i evitar l’ocupació il·legal d’immobles o dels susceptibles 
de ser-ho, establint un protocol d’actuació que pugui servir, també, de 
suport als legítims propietaris per aconseguir, en el temps més breu 
possible, la recuperació de la possessió de l’immoble o els immobles 
ocupats: 
a)   Posar en marxa les mesures que siguin necessàries per vetllar per la 

seguretat i la convivència veïnals afectades per l’ocupació il·legal, 
mantenint una estreta col·laboració amb les associacions de veïns i 
entitats del districte i els grups polítics amb representació al Districte. 

b)  Reforçar de manera immediata la presència policial i el patrullatge 
preventiu al districte de les Corts, incrementant la plantilla d’agents 
destinats  al  districte,  així  com  emetre  instruccions  a  la  Guàrdia 
Urbana de tolerància zero amb l’ocupació. 

c)  Que, en compliment del que estableix la Llei del patrimoni de les 
administracions públiques, l’Ajuntament es comprometi a dur a terme 
les accions necessàries per recuperar d’ofici la possessió il·legalment 
perduda sobre els seus béns immobles. 

 
2.   Que   per   a   l’elaboració   d’aquest   pla   contra   l’ocupació  il·legal 

d’habitatges al districte de les Corts, es dotarà, si fos necessari, una 
partida econòmica procedent del fons de contingència previst en els 
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pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona aprovats per a l’exercici 

 

 

2020. 
 

4.   PP:  El  Consell  del  Districte  de  Les  Corts  acorda  instar  al  Govern 
Municipal a col·laborar amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
per a instal·lar, en el termini de 30 dies, un nombre elevat i suficient de 
dispensadors de gel hidroalcohòlic a tota la xarxa de bus i estacions de 
tramvia i metro del districte. 

 
5.  BxCanvi: Demanem que el govern del Districte posi en marxa un Pla 

especial de reforç de neteja i manteniment al Districte davant de l’estat 
de deixadesa i brutícia dels nostres barris durant aquests darrers mesos. 

 
b)   Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

c)   Precs 

1.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a treballar conjuntament 
amb Transports Metropolitans de Barcelona, per a fer que la freqüència 
de pas de la línia 175 de bus sigui de: 

 
- Cada 10 minuts entre les 7:00 hores i les 10:00 hores del matí. 
- Cada 12 minuts la resta de les hores del dia en que hi hagi circulació 

de la línia. 
Aquesta nova freqüència de pas s’haurà d’implementar en el termini 
de dos mesos, donat que es urgent i imprescindible donar un bon 
servei de transport públic tant als alumnes que es desplacen cap als 
equipaments educatius de l’avinguda d’Esplugues i la zona 
universitària, com als veïns de la zona universitària que es desplacen 
al centre del districte de Les Corts i al CAP Les Corts. 

 
2.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a convocar: 

 
- Les comissions de seguiment i treball de  l’Espai Barça i  Colònia 

Castells, durant els mesos d’Octubre i Novembre de 2020, donat que 
es necessari actualitzar l’estat i calendari d’actuacions d’aquests 
projectes. 

- El grup de treball de comerç, durant el mes d’Octubre de 2020 i els 
successius mesos (una reunió per mes), amb la finalitat de seguir 
treballant i poder tenir durant l’any 2021 el nou pla de comerç del 
districte de Les Corts. 

 
3.   JxCat: Instem el Govern del Districte a respondre en temps i forma els 

Precs i preguntes que presenten els grups municipals del Districte tal i 
com estableix el ROM. 

 
4.  JxCat: Instem al Govern del districte a sol·licitar a Parcs i Jardins un 

manteniment més exhaustiu que l’actual per tal de preservar els carrers i 
les vies en bon estat als tres barris del districte. Així mateix, preguem que 
aquest manteniment sigui més exhaustiu i no es limiti a podar les males 
herbes sinó a treure-les d’arrel. 

 
5.   Cs: Que el Govern, de manera immediata, iniciï els tràmits per dotar l’AE 

Les Corts d’una instal·lació esportiva municipal del districte adequada a la 
normativa de la Federació Espanyola de Futbol; o, si escau, que iniciï 
gestions amb altres equipaments del districte o tan propers com sigui 
possible que compleixin ja amb aquests requisits amb l’objectiu 
d’aconseguir la cessió d’un espai perquè l’equip sènior femení pugui 
disputar els partits de segona divisió. 
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6.   PP: Que el Govern del Districte dugui a terme les accions necessàries per 

 

 

a resoldre els problemes d’incivisme i inseguretat patits pels veïns del 
carrer Breda. 

 
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, resoltes, acceptades i denegades. 
•  Actuacions finalitzades i  en  curs,  diferenciant les  realitzades en 

vorera  i  les  dutes  a  terme  en  calçada,  així  com  la  despesa 
realitzada. 

Sol·licitem còpia per escrit de la resposta al prec. 
 

8.   BxCanvi: Que el govern del Districte faci un seguiment per assegurar-se 
que a tots els centres educatius (públics, concertats i privats) 
s’implementen les mesures de protecció i seguretat adequades per tal de 
garantir la salut dels infants, professors i famílies. 

 
d)   Preguntes 

 
1.   Cs:  Quines  actuacions  ha  dut  a  terme  el  Districte  en  relació  amb 

l’obertura  i  la  problemàtica  generada  pel  Club  Cannàbic  ubicat  a 
Marquès de Sentmenat, 67-69, pel que fa a inspeccions, requeriments, 
diligències,  compliment  de  la  normativa,  així  com  sobre  l’informe 
sol·licitat a la UPC en relació amb la contaminació ambiental i toxicitat de 
les emissions? 

 
2.  BxCanvi: Quina valoració fa el govern sobre la situació dels bars i 

restaurants del Districte? 
 

e)   Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

1.   ERC:  Que  el  govern  del  Districte  de  Les  Corts  informi  de  quan  es 
procedirà a la instal·lació dels faldons “excepte bicicletes” en els senyals 
de direcció prohibida dels carrers de vianants de plataforma única del 
districte, tal com es va acceptar aquest prec en el Consell de Districte del 
dia 10 de març de 2020 

 
2.   JxCat: Que el govern informi de les gestions realitzades per tal de regular 

de nou el Pla especial urbanístic per a la ordenació territorial dels Clubs i 
Associacions de Consumidors de cànnabis i aprovar l’Ordenança de les 
condicions sanitàries tal com es va aprovar en el Consell de Districte del 
dia 10 de març de 2020 

 
3.   PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions 

realitzades i l’estat d’execució de la proposició aprovada en el Consell 
Plenari del Districte de Les Corts en sessió de 10 de març de 2020: 
Instar al Govern Municipal a engegar una modificació del Pla especial 
urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de 
consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona que inclogui: 
•   L’increment de la distància mínima d’aquests establiments respecte 

dels usos col·lectius protegits pel Pla especial urbanístic, així com 
entre els locals on es desenvolupa la mateixa activitat. 

•  L’augment de la tipologia d’usos col·lectius protegits perquè inclogui, 
entre altres, menjadors socials, parcs, jardins i centres d’educació 
reglada (concepte que inclouria els centres d’educació obligatòria, 
com ja estableix la normativa actual, així com centres de Formació 
Professional, centres únics de Batxillerat i escoles bressol). 
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E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
Declaració Institucional del “Dia Mundial del Alzheimer” 

 
 

El president dona la benvinguda a tothom i explicita que aquesta sessió, especial a causa de 
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, se celebra donant compliment a la normativa 
sanitària vigent, que limita el nombre de participants de les reunions a un màxim de sis, motiu pel qual 
la sessió es transmet per streaming, també pel canal de YouTube. 

 
Dit això, manifesta el desig que la normalitat institucional es pugui recuperar al més aviat 

possible. 
 

A.  LECTURA  I  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  NO 
PRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 2 DE JULIOL DE 2020. 

 
El president constata que ningú no vol fer cap objecció sobre l’acta de la sessió del 2 de juliol, 

que resta aprovada. 
 

B.  PART INFORMATIVA 
 

a)   Despatx d’ofici: 
 

1.   Comunicació  de  les  resolucions  corresponents  als  expedients  administratius 
tramitats durant els mesos de juny, juliol i agost de 2020. 

 
 

a) Resolucions corresponents als mesos de juny, juliol i agost 2020 
 

Concepte Quantitat 
Llicència activitat 1 
Llicència excepcional 4 
Llicència ordinària eventual 1 
Llicència terrasses 5 
Llicències d’obres 12 
Llicències guals 6 
Llicències ocupació via pública 15 
Llicències reserva d’estacionament 45 
Nova llicència 7 
Responsabilitat patrimonial 6 

  
 
 

b) Adjudicacions corresponents als mesos de juny, juliol i agost de 2020 
 
 

 
MENORS (AD) 

     
 

CONTRACTE 
 

MES 
 

OBJECTE 
 

IMPORT 
 

ADJUDICATARI 

20002063 juny DIRECCIÓ    EXECUTIVA    OBRA    VESTIDORS 
ARISTIDES MALLOL 

13.892,45 € TALLER ARQUITECTURA 
NINKASI 78,SL 

20002234 juny ADQUISICIÓ MOSTRADOR I CALAIXERA. 878,46 
€ 

COMERCIAL CONTEL, 
S.A. 
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20002231 juny ADQUISICIÓ CÀMERES WEB I 

MICROAURICULARS. 
284,71 

€ 
BRAIDINK, S.L. 

20001868 juny SERVEIS DESENVOLUPAMENT BBDD DTE. DE 
LES CORTS 

1.541,54 € ARENY SANUY 
CONSULTORIA I 
INFORMATICA 

20001959 juny REVISIÓNS LIMITADES COMPTES 
EXPLOTACIÓ 2019(amb concurrència) 

6.897,00 € PLETA AUDITORES SLP 

20002153 juny REALITZACIÓ   DEL   MURAL   DEL   FESTIVAL 
CIRCORTS    I    ADEQUACIÓ    DE    LA    SEVA 
EXECUCIÓ 

6.709,45 € ARTIGAS 
FUSTEL,CRISTIAN 

20001887 juny RENOVACIONS POLISSA TEMPORAL  5 OBRES 
MNAC 

106,15 
€ 

XL INSURANCE 
COMPANY SUCURSAL 
ESPAÑA 

20002063 juny DIRECCIÓ    EXECUTIVA    OBRA    VESTIDORS 
ARISTIDES MALLOL 

13.892,45 € TALLER ARQUITECTURA 
NINKASI 78,SL 

20002336 juliol COORDINACIÓ    I    PRODUCCIÓ    ACTES    DE 
FESTA MAJOR 2020 

18.147,58 € PUÇA ESPECTACLES SL 

20002402 juliol ACTUALITZACIO BASE DE DADES 199,46 
€ 

BENET FERRUS,GEMMA 

20002124 juliol COORD SEGURETAT I SALUT OBRA MILLORA 
SENYALITZACIÓ 

632,25 
€ 

ROSSELLO 
MAÑA,PABLO 

20002410 juliol ADQUISICIÓ INSTAL·LACIÓ SISTEMA 
VIDEOCONFERÈNCIES . 

2.830,19 € ELECTRO ACUSTICA 
CONDAL, S.A. 

20002123 juliol INFORME TÈCNIC ESTAT COBERTA 
POLIESPORT A. MAILLOL 

4.265,25 € ROSSELLO 
MAÑA,PABLO 

20002609 juliol CONCERT   ACTE   HOMENATGE   DIADA   DE 
CATALUNYA 

1.816,21 € RAMBLEJANT SLU 

20002617 juliol DISSENY  I  PRODUCCIÓ  DEL PROJECTE  "NO 
ESTEM SOLS" 

17.787,00 € ASSOCIACIÓ 
REBOBINART 

20002272 juliol LLOGUER I MANTENIMENT PLÒTER DISTRICTE 
LES CORTS (amb concurrència) 

967,51 
€ 

SERVICIOS 
MICROINFORMATICA SA 

20002676 juliol CAMPANYA JO CONTROLO 2020 (amb 
concurrència) 

3.930,00 € A.B.D. ASOC. 
BIENESTAR Y 
DESARROLLO 

20002678 juliol DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ S/S OBRA 
REFORMA OAC 

8.397,40 € CAMPS 
PALOU,FRANCESC 

20002746 juliol GESTIÓ DINAMITZACIÓ EQUIPAMENTS 
JUVENILS LES CORTS 

15.197,45 € PROGESS 
PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIALS,SL 

20002292 juliol SERVEI DESINFECCIÓ DEL PAVELLÓ L'ILLA 798,60 
€ 

SERVICIOS 
OPERATIVOS 
INTERNOS, S.A. 

20002787 agost PROGRAMA  PROMOCIÓ  JOVES  LES  CORTS 
20-21 

6.637,75 € PROGESS 
PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIALS,SL 

 
 

 
RESOLUCIONS CONTRACTACIÓ PROCEDIMENTS OBERTS I DERIVATS D'ACORD MARC I D'EMERGÈNCIA 

     
 

CONTRACTE 
 

MES 
 

OBJECTE 
 

IMPORT 
 

ADJUDICATARI 

     
20002140 juny APROVACIÓ  DESPESA  LICITACIÓ OBRES  DE 

REFORMA DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ. 

 
63.277,40 € 

 

20001660 juny CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA  ADO 
SUBMINISTRAMENT  LECTORS PER  A 
SIGNATURA ELECTRÒNICA. 

 
428,34 € 

BRAIDINK, S.L. 
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20001990 juny CONTRACTACIÓ  D'EMERGÈNCIA  REALITZACIÓ 

DE TREBALLS FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT 
MATERIAL PREVENCIÓ COVID-19. 

 
20.863,45 € 

ASSOCIACIO ESCLAT 

20001990 juliol CONTRACTACIÓ  D'EMERGÈNCIA  REALITZACIÓ 
DE TREBALLS FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT 
MATERIAL PREVENCIÓ COVID-19. 

 
27.817,66 € 

ASSOCIACIO ESCLAT 

20002537 juliol APROVACIÓ  DESPESA  LICITACIÓ  CONTRACTE 
GESTIÓ I DINAMITZACIÓ CASAL DE JOVES 2020 
(01.10.2020--28.02.2021). 

 
97.415,95 € 

 

20002300 juliol ADJUDICACIÓ DERIVADA D'ACORD MARC 
SERVEIS POSTALS LOT 2 DISTRICTE LES CORTS 
2020-21 (FINS 20.06.2021). 

 
300,00 € 

RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT 
EMPR 

20002299 juliol ADJUDICACIÓ DERIVADA D'ACORD MARC 
SERVEIS POSTALS LOT 1 DISTRICTE LES CORTS 
2020-21.(FINS 20.06.2021). 

 
8.000,00 € 

RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT 
EMPR 

19003068L0 
2 

juliol PRORROGA  SERVEIS  DE  FOTOGRAFIAS  DEP. 
DE  COMUNICACIÓ  DISTRICTE  DE  LES  CORTS 
(01.10.2020--30.09.2021). 

 
10.781,10 € 

GIRALT JONAMA 

19003068L0 
1 

juliol PRORROGA DE PRODUCCIÓ PECES 
AUDIVISUALS.  DEP.  COMUNICACIÓ  DISTRICTE 
DE LES CORTS (01.10.2020--30.09.2021). 

 
6.854,65 € 

SORTKAT ESTUDIOS 
S.L. 

19002818 juliol PRORROGA  SUPORT  TÈCNIC  AUDIOVISUAL  I 
SUBTITULACIÓ ACTES (01.10.2020-30.09.2021). 

 
29.360,54 € 

INTEGRACIO  SISTEMAS 
AUDIOVISUALS SL 

17001105 juliol PRORROGA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 
ACTIVITATS  ATENEU  FABRICACIÓ  (09.08.2020- 
31.05.2021). 

 
146.644,98 
€ 

ASSOCIACIO ESCLAT 

19001603 juliol REAJUSTAMENT TERMINI EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE  SERVEI  PEL  DESENVOLUPAMENT 
PROGRAMA PROMOCIÓ DONES LES CORTS. 

 
4.229,69 € 

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIA 

20000505 juliol ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS AUXILIARS 
I SUPORT DTE LES CORTS (01.08.2020- 
30.04.2021). 

 
88.217,71 € 

INTEGRACIÓN SOCIAL 
DE MINUSVÁLIDOS, 

20002236 juliol CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA 
SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL.LACIÓ  SISTEMES 
VIDEOCONFERÈNCIES. 

 
5.783,80 € 

ELECTRO ACUSTICA 
CONDAL, S.A. 

     
 

ALTRES RESOLUCIONS 

     
 

CONTRACTE 
 

MES 
 

OBJECTE 
 

IMPORT 
 

ADJUDICATARI 

     
20S05419 juny APROVACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ 

CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA 2020. 
 

16.600,00 € 
VOXMUSIC 

16C00024 juny ESTABLIMENT   SUSPENSIÓ,I   RENONEIXEMENT 
AVANÇAMENT   INDEMNITZACIÓ CONCESSIÓ 
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PAVELLÓ ILLA. 

 
17.919,64 € 

CLUB   JOVENTUT   LES 
CORTS 

20S05534 juny AUTORITZACIÓ DESPESA RELATIVA AL 
CONCURS CARTELL FESTA MAJOR 2020 

 
1.000,00 € 

 

6E+09 juliol ADQUISICIÓ 48 TARGETES T-CASUAL 2020  
544,80 € 

AUTORITAT 
TRANSPORT 
METROPOLITÀ 

16C00024 juliol APORTACIÓ LA CONCESSIÓ GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ  IME  PAVELLÓ  ILLA    (01.11.2016-- 
30.09.2021). 

 
941,50 € 

CLUB   JOVENTUT   LES 
CORTS 

16C00009 juliol APORTACIÓ DE LA CONCESSIÓGESTIÓ CC CAN 
DEU (01.04.2016--31.12.2021). 

 
3.375,00 € 

CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

18C00002 juliol APORTACIÓ DE  LA  CONCESSIÓ  GESTIÓ  CC 
JOAN    OLIVER    "PERE    QUART"    (01.09.2018-- 
30.06.2021). 

 
3.816,42 € 

CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 
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16C00002 juliol APORTACIÓ DE LA CONCESSIÓ GESTIÓ CC J.M. 

TRIAS I PEITX ( 01.07.2016--31.12.2021). 
 

4.170,09 € 
CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

20S06659 agost APROVAR   CONVENI   ACTIVITATS   DE   FESTA 
MAJOR DE LES CORTS 2020. 

 
14.710,50 € 

FEDER. ASS. VEÏNS 
FESTES LES CORTS 

20S06502 agost APROVAR  CONVENI  PER  A  LA  DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL SANTS LES CORTS-EIX COMERCIAL 

 
16.000,00 € 

SANTS-LES  CORTS  EIX 
COMERCIAL 

20S06646 agost APROVAR CONVENI PER A LA DIMAMITZACIÓ I 
PROMOCIÓ COMERCIAL ASSOC. COMERCIANTS 
MIRALL DE PEDRALBES 

 
14.000,00 € 

ASSOC.COMERCIANTS 
EL MIRALL DE PEDR 

     
 

CONVOCATORIA GNERAL SUBVENCIONS 

     
 

CONTRACTE 
 

MES 
 

OBJECTE 
 

IMPORT 
 

ADJUDICATARI 

20S03909 juny CICLE CULTURAL ASIÀTIC 2020  
550,00 € 

CERCLE D'ESTUDIS 
ORIENTALS 

20S04892 juny TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS  
950,00 € 

AMPA CENTRE ESCLAT 

20S04914 juny PROMOCIÓ DE LART I LESPORT AL CO ARIADNA 
2020 

 
3.000,00 € 

TALLER   OCUPACIONAL 
ARIADNA 

20S04888 juny BARRI ACTIU  
4.500,00 € 

ASSOC.VEINS CAMP 
NOU 

20S05012 juny ACTIVITATS  COMUNITÀRIES  DEL BARRI DE LA 
MERCÈ 

 
4.200,00 € 

AA   VV   BARRI   DE   LA 
MERCE 

20S04997 juny SUPORT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER LA 
CONCIL 

 
3.000,00 € 

A.P.A.C.P. DURAN I BAS 

20S04999 juny SUPORT A PERSONES AFECTADES DE SSC-LES 
CORTS 

 
800,00 € 

ASSO CATALANA 
D'AFECTATS DE 
FIBROMI 

20S04980 juny ATLETISME A LES ESCOLES, ESCOLA 
D'ATLETISME 

 
2.500,00 € 

CLUB ESPORTIU 
UNIVERSITARI 

20S04978 juny PROMOCIO ESPORTIVA FUTBOL SALA FEMENÍ  
850,00 € 

ASSOCIACIO 
ESPORTIVA LES CORTS 

20S05025 juny COMUNITATS OPCIONS,IMPULSEM EL CANVI  
900,00 € 

OPCIONS  DE  CONSUM 
RESPONSABLE SCCL 

20S04974 juny AF VETERANS DE CATALUNYA  
900,00 € 

AGRUPACIO 
FUTBOLISTES 
VETERANS CATA 

20S03890 juny BATUKAIRES PAIDEIA  
1.000,00 € 

A.P.A.COL.LEGI PAIDEIA 

20S05006 juny PROJECTE GENERAL AE EL PI DE LES CORTS  
2.200,00 € 

ESCOLTES CATALANS 
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20S04580 juny ORFEÓ DE LES CORTS: HORITZÓ 2020  

1.500,00 € 
ORFEO DE LES CORTS 

20S04992 juny FOMENT ACTIVITATS GESTIONADES 
REALITZADES AFA 

 
3.500,00 € 

A.P.A.   ITACA   ESCOLA 
PUBLICA 

20S05018 juny COMERÇ DE PROXIMITAT I ESS,TEIXIM 
ALIANCES 

 
1.000,00 € 

OPCIONS  DE  CONSUM 
RESPONSABLE SCCL 

20S04950 juny PART EQUIP SENIOR FEM LLIGA DIV D'HONOR  
900,00 € 

ASSOCIACIO 
ESPORTIVA LES CORTS 

20S04944 juny ESPORT FEMENÍ A LES CORTS  
4.000,00 € 

CLUB   JOVENTUT   LES 
CORTS 

20S04987 juny COEDUCACIÓ   I   ATENCIÓ   A   LA   DIVERSITAT: 
SENSIBI 

 
1.000,00 € 

COEDUCACCIO SCCL 

20S05008 juny PROJECTE CURS 20-21  
2.200,00 € 

ASSOC JUVENIL ESPLAI 
OLIVERA RODONA 

20S04935 juny " XI " JORNADA D'ESPORT INCLUSIU "JUGUEM 
TOTS 

 
800,00 € 

CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

20S04937 juny ACT.ESPORT.PERSONES DISCAPACITAT 
INTELECTUAL 

 
2.700,00 € 

A.P.A. DE L'I.P.T. JERONI 
DE MORAGA 

20S04998 juny SUPORT FAMILILES FILLS DISCAPACITAT  
2.000,00 € 

A.P.A. DE L'I.P.T. JERONI 
DE MORAGA 

20S05013 juny FESTA MAJOR LES CORTS SUD 2020  
4.000,00 € 

ASSOC.  DE  VEÏNS  DE 
LES CORTS SUD 

20S04889 juny CONFERÈNCIES I SORTIDES CULTURALS  
2.500,00 € 

ASSOC.AULA 
D'EXTENSIO 
UNIVERSITARIA 

20S00244 juny CONCERT DE CANT I PIANO  
250,00 € 

ASSOC.  DE  VEÏNS  DE 
LES CORTS SUD 

20S04912 juny MUSICOTERÀPIA PER INFANTS  
1.000,00 € 

ASSOCIACIO ESCLAT 

20S04915 juny PROJECTE EDUCATIU DE CULTURA POPULAR  
900,00 € 

ASSOCIACIO ESCLAT 

20S00766 juny DIFUSION DE LA MÚSICA D'ORGUE  
1.400,00 € 

ASSOC.AMICS DE 
L'ORGUE LES CORTS 

20S04917 juny MUSICOTERÀPIA ALUMNES DISCAPACITAT 
INTEL.LECT 

 
1.400,00 € 

A.P.A. DE L'I.P.T. JERONI 
DE MORAGA 

20S04904 juny FESTA MAJOR DE LA PLAÇA DE LA CONCORDIA 
2020 

 
4.500,00 € 

COMISSIÓ  DE  FESTES 
PLAÇA CONCÒ 

20S04903 juny TANT   DE   BO   PUGUEM   CONTINUAR   FENT 
ELMATEIX 

 
2.000,00 € 

COORD.ENTITATS   PRO 
PERSONES DISCP.C 

20S04897 juny NEM FENT I ENDAVANT  
1.600,00 € 

COORD.ENTITATS   PRO 
PERSONES DISCP.C 

20S04890 juny L'HORT URBÀ EN UN CENTRE PER A INFANTS 
AMB PC 

 
1.200,00 € 

ASSOCIACIO ESCLAT 

20S03677 juny APROPAR LA CULTURA CATALANA  
1.530,00 € 

ASSOC.PERCU.I FOC LA 
REPUBLI-K L'AV 

20S04945 juny FOMENT D'ACTIVITATS ORGANITZATIVES  
900,00 € 

ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS 
SANT RAMON NONA 

20S05001 juny TERÀPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL  
900,00 € 

ASSOCIACIO ESCLAT 
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20S00156 juny ACTIVITATS  CULTURALS  I  LÚDIQUES  PER  A 

NADONS 
 

1.365,00 € 
AMPA ESCOLA 
BRESSOL CAN BACARDI 

20S04986 juny ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE CONCILIACIÓ 
FAMILIAR 

 
3.000,00 € 

APA  DE  L'ESCOLA  LES 
CORTS DE BARCEL 

20S05014 juny INAUGURACIÓ  DEL  CARRER  JOSEP  CANALS 
MERCADER 

 
900,00 € 

ASSOC.    VEINS    ZONA 
UNIVERSITARIA DE 

20S05011 juny ACCIÓ COMUNITÀRIA ASSOCIACIONISME  
4.900,00 € 

AA.VV. DE PEDRALBES 

20S00312 juny MANTENIMENT    I RECUPERACIÓ    ACTIVITAT 
CULTURAL 

 
1.500,00 € 

ASSOCIACIÓ JARDI 
DELS TARONGERS CCM 

20S05016 juny BCIVISME COMPARTIM EL CARRER  
1.000,00 € 

BICICLETA CLUB DE 
CATALUNYA 

20S04918 juny REVETLLA SANT JOAN I FESTA MAJOR  
4.200,00 € 

ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS 
SANT RAMON NONA 

20S05022 juny CONVIVENCIES I VIATGE ALUMNES 
DISCAPACITAT IN 

 
2.300,00 € 

A.P.A. DE L'I.P.T. JERONI 
DE MORAGA 

20S04907 juny FESTA MAJOR LES CORTS 2020  
2.000,00 € 

ASSOC.PER  LA  FESTA 
MAJOR PARC INFAN 

20S04993 juny FOMENT DE LES ACTIVITATS DE L'AMPA  
1.500,00 € 

AMPA CENTRE ESCLAT 

20S05010 juny LES CORTS ELECTRÒNIQUES  
900,00 € 

ASSOCIACIO JUVENIL 
AMEBA 

20S05021 juny COMERÇ DE PROXIMITAT I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

 
900,00 € 

ESPAI D'ART 
ASSOCIACIÓ ARTESANS 

20S05003 juny DIFONDRE LA CULTURA A LA GENT GRAN LES 
CORTS 

 
5.800,00 € 

AULA 
EXTENS.UNIVERS.GENT 
GRAN CORTS 

20S04938 juny ACTIVITATS ESPORTIVES PER A INFANTS AMB 
PC 

 
2.000,00 € 

AMPA CENTRE ESCLAT 

20S04886 juny TEATRE AMATEUR  
900,00 € 

ASOC  LAPSUS  TEATRE 
DE LA ESCOLA LAV 

20S05009 juny FESTA MAJOR JOVE  
4.500,00 € 

PLATAFORMA  INFANTIL 
I JUVENIL LES C 

20S04453 juny JOCS KRITIKS 2020  
900,00 € 

CLUB ROL I SIMULACIÓ 
KRITIK 

20S04933 juny LES DONES VOLEM INNOVAR  
3.500,00 € 

GRUP MOU-TE LES 
CORTS 

20S04977 juny JUGAR I GAUDIR  
900,00 € 

CLUB    ESPORTIU    LES 
CORTS BARCELONA 

20S04958 juny SOLUCIONS ACTIVES PER L'ESCLEROSI 
MÚLTIPLE 

 
2.000,00 € 

FUNDACIÓN PRIVADA 
GRUP D'AFECTATS 

20S05023 juny IMPULS DE LART COMUNITARI #ArtCom  
1.000,00 € 

FUNDACIO 
PRIV.HIGIENE    MENTAL 
LES CO 

20S04983 juny FOMENT DE LA NATACIÓ  
3.000,00 € 

ASS.MARES    I    PARES 
CEIP PAU ROMEVA 

20S05000 juny TALLERS TERAPEUTICS DE MICROGIMNASTICA, 
SOFRO 

 
2.000,00 € 

ASSOC.CATALANA 
D'AFECTATS SINDROME 

20S04894 juny CORREFOC  UNITARI  DE  FESTA  MAJOR  LES 
CORTS 

 
5.919,50 € 

ASS.  COLLA  DIABLES  I 
TIMBALERS 

20S00307 juny COPRODUCCIÓ 2020  
2.700,00 € 

ASS COMPANYIES 
TEATRE A LES CORTS ( 
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20S05007 juny PROJECTE ORDINARI  

2.250,00 € 
PLATAFORMA  INFANTIL 
I JUVENIL LES C 

20S04902 juny ENS MANTENIM FORTES  
2.000,00 € 

COLLA DIABLES ELS 
BOCS DE CAN ROSÉS 

20S04982 juny ESCOLA DE WATERPOLO  
2.500,00 € 

CLUB DEPORTIVO 
MEDITERRANEO 

20S04130 juny FESTIVAL TIFLOLLIBRE  
900,00 € 

AS.DISCAP.VISUAL 
CATALUNYA B1+B2+B3 

20S04906 juny FESTA MAJOR DE LES CORTS 2020 - PL. CAN 
ROSÉS 

 
4.500,00 € 

COMISSIÓ  DE  FESTES 
CAN ROSES I RODA 

20S04991 juny FEM UN CAFÈ? XERRADES I TALLERS  
1.200,00 € 

A.P.A.COL.LEGI PAIDEIA 

20S04934 juny APRENEM I ENS DIVERTIM!  
3.500,00 € 

A.P.A.COL.LEGI PAIDEIA 

20S04990 juny EXTRAESCOLARS, QUE BÈ!  
1.303,00 € 

A.P.A.COL.LEGI PAIDEIA 

20S04913 juny FORMACIÓ   MÚSICAL   D'INFANTS   I   JOVES   I 
DIFUSIÓ 

 
2.500,00 € 

ASSOC. VOCALIA 
MUSICA COL. PARE 
MAN 

20S04849 juny REPRESENTACIÓ   TEATRE   CONTEMPORANI   I 
CLÀSIC 

 
900,00 € 

GRUP  DE  TEATRE  DE 
LES CORTS 

20S04943 juny VOL DE VELERS D'AEROMODELISME INCLUSIU 
PER A 

 
800,00 € 

CLUB DE VELERS 
COLLSEROLA DE BCN 

20S04979 juny VELERS DAEROMODELISME A COLLSEROLA I AL 
BARRI 

 
850,00 € 

CLUB DE VELERS 
COLLSEROLA DE BCN 

20S04975 juny FORMACIÓ CEU RUGBY  
2.500,00 € 

CLUB ESPORTIU 
UNIVERSITARI 

20S05024 juny LA MALETA DIDÀCTICA  
900,00 € 

AS.DISCAP.VISUAL 
CATALUNYA B1+B2+B3 

20S05004 juny CICLE JUVENIL ASIÀTIC 2020  
850,00 € 

CERCLE D'ESTUDIS 
ORIENTALS 

20S03921 juny CORAL ANIME CEO 2020  
500,00 € 

CERCLE D'ESTUDIS 
ORIENTALS 

20S04891 juny CAVALCADA DE REIS I ACTES CELEBRACIÓ 50 
ANYS 

 
9.000,00 € 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
VALLESPIR 

20S04896 juny DIABLES DE LES CORTS 2020  
1.900,00 € 

DIABLES DE LES CORTS 

20S04989 juny EDUCACIÓ INFANTIL  
1.500,00 € 

AMPA CAN NOVELL 

20S04848 juny PROJECTE D'ACTIVITATS CULTURALS 2020  
1.200,00 € 

INSTITUCIO   CULTURAL 
DE LES CORTS 

20S04581 juny PROGRAMA TEATRAL DE PROXIMITAT 2020  
900,00 € 

AGRUPACIO SOCI- 
CULTURAL L'ESFERA 

20S04884 juny MUSICA PER LA SOLARITAT  
1.000,00 € 

PER L'ALTRE COR 
CREMAT DE 
BARCELONA 

20S04976 juny FUTBOL  SALA  PER  A  TOTHOM  :DE  JOVES  A 
GRANS 

 
1.000,00 € 

SANG  CULE  -CORSICA 
CLUB DE FUTBOL. 

 
 

c) Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos de juny, juliol i agost de 2020 
 
 

Mes Quantitat 
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Juny 11 
Juliol 5 
Agost 0 

El president constata que ningú no vol fer cap comentari respecte d’aquest apartat. 
 

b) Mesura de govern 

c) Informes. 

Informe en relació al Festival en els Jardins de Pedralbes. 
 

El conseller Manuel Becerra, portaveu del Grup Municipal del PSC, indica que farà un resum 
sintètic de l’informe, que entén que tothom té i ha llegit. 

 
En primer lloc, posa de manifest que el Palau de Pedralbes i els jardins que l’envolten formen 

part d’una finca que és propietat de l’Ajuntament però en relació amb la qual la Generalitat i 
l’Ajuntament van signar uns convenis protocol·litzats el 2004 i el 2009, i actualment la Generalitat 
gaudeix del dret d’ús de l’edifici. D’altra banda, recorda que el 2013 es va arribar a un acord amb 
Concert Studio, signat per les dues institucions, que es va renovar el 2017 i que venç el juny de 2021. 

 
En segon lloc, explicita que, com moltes altres activitats, l’edició d’enguany d’aquest festival 

s’ha vist afectada per la situació excepcional provocada per la pandèmia, davant la qual l’Ajuntament i 
la Generalitat van voler contribuir a l’impuls de l’activitat cultural i econòmica del país per tal de fer 
front a la crisi generada per la COVID amb la celebració d’un cicle de concerts de petit format i 
activitats de serveis durant l’estiu. Concreta que, en el cas del festival, es va formalitzar una proposta 
d’ocupació d’espai als jardins i a l’auditori, i es preveia un període d’autorització que comprenia els 
mesos de juliol, agost i setembre, amb un màxim de 48 concerts de petit format i tancament de l’espai 
a les vuit del vespre. 

 
En tercer lloc, informa que el 16 de juny es van presentar dues llicències, una de caràcter 

extraordinari i una de caràcter ordinari; la documentació aportada es va sotmetre a informació pública 
per un període de vint dies, i finalment es va fer activitat musical des del 9 de juliol fins al 12 de 
setembre.  Afegeix  que  per  a  la  tramitació  d’ambdues  llicències  prèviament  s’havien  sol·licitat 
informes, entre altra documentació, a Parcs i Jardins, Protecció Civil, Servei de Bombers i Medi 
Ambient i Qualitat Ambiental, i els informes van ser favorables. En destaca especialment els 
documents referents a les condicions i els requisits relacionats amb el control del soroll i les possibles 
afectacions al veïnat, com ara l’estudi d’impacte acústic, així com totes les condicions relacionades 
amb la seguretat davant la pandèmia. 

 
En quart lloc, explica que, un cop examinada la documentació, es va concedir la primera 

llicència, amb caràcter de llicència extraordinària, per a la celebració de concerts i activitats de serveis 
entre el 9 de juliol i el 24 de juliol de vuit del vespre a una de la nit, amb finalització de l’activitat 
musical a les dotze i tot complint les condicions i les mesures proposades per l’interessat, el promotor, 
així com les imposades per l’Administració i la Direcció de Llicències d’Espai Públic del Districte de les 
Corts. 

 
D’aquesta llicència, l’eficàcia de la qual sempre està condicionada al pagament de la taxa 

corresponent, en destaca que l’ocupació màxima havia de ser de 1.300 persones; la instal·lació de 
limitadors i registradors acústics a l’escenari Village; la implementació dels mitjans i el personal 
sanitari necessaris per prestar primers auxilis en cas d’emergència; les condicions de protecció contra 
incendis  i  evacuació; el  control  del  públic  per  garantir  la  seguretat  en  entrades  i  sortides;  les 
condicions relacionades amb la prevenció, conservació i reposició de les zones verdes afectades; les 
condicions en la zona de restauració amb menjar i beure, i les condicions que havien de complir les 
empreses i els treballadors que participaven en el festival. 

 
D’altra banda, indica que la llicència ordinària eventual es va concedir per a la celebració de 

concerts i activitats de serveis entre el 25 de juliol i el 12 de setembre i amb els mateixos horaris que 
la llicència extraordinària, però amb condicions complementàries. 

 
En cinquè lloc, fa especial menció de les inspeccions tècniques que es van dur a terme durant 

el desenvolupament de l’activitat, en què es va parar especial atenció al compliment de les condicions 
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de  la  llicència  relacionades  amb  el  soroll  i  amb  la  seguretat  dels  assistents  (separació  entre 
assistents, mesures per evitar aglomeracions tant en els accessos com a dins del recinte, etc.). Indica 
que en la primera inspecció, que va tenir lloc el 16 de juliol, entre altres comprovacions, es van fer 
mesures sonomètriques de control a peu de carrer des de les façanes de les finques del número 24 
de l’avinguda de Pedralbes i del número 8 del passeig dels Til·lers en el concert de l’auditori inicial. 
Indica que les mesures van estar entre els 50 i els 55 decibels, i es va programar una altra visita el 23 
de juliol per fer una comprovació al Village, però no es va poder fer perquè un dia abans es va 
suspendre l’activitat musical i aquell dia el recinte estava tancat. El 12 d’agost, però, es va fer l’última 
inspecció,  entre  les  21.15  h  i  les  22.45  h,  quan  estaven  en  plena  activitat,  amb  mesures 
sonomètriques de control a peu de carrer a la façana de les finques del número 15-17 del carrer Joan 
Obiols i 24-28 de l’avinguda de Pedralbes, i els resultats van ser de 55-57 decibels, molt per sota dels 
límits marcats per l’ordenança de medi ambient. 

 
En sisè lloc, posa de manifest que es va rebre una comunicació del promotor en què indicava 

que el festival, inicialment programat fins al 12 de setembre, va acabar el 16 d’agost, per raons que 
tothom pot entendre. 

 
En setè lloc, remarca que es va dur a terme una avaluació i reposició del verd, actuacions 

molt importants. Respecte d’això, assenyala que es va fer una anàlisi abans de començar i una altra 
després, i el promotor pagarà els danys, que s’han valorat en aproximadament 7.800 euros. 

 
En vuitè i darrer lloc, informa que l’ocupació total dels concerts de l’auditori va ser d’unes 

20.000 persones (es va cobrir pràcticament el 88% de les localitats); 10 dels 27 concerts van exhaurir 
totes les entrades; l’espai Village, davant de l’auditori i amb un marge horari de 20 h a 1 h, va ser 
utilitzat per gairebé 33.000 persones; el pressupost va ser d’aproximadament un milió d’euros, i es 
van crear 730 llocs de treball entre directes i indirectes. 

 
El conseller Javier de Erausquin posa de manifest que el Grup Municipal de BxCanvi lamenta 

que, com a conseqüència de les mesures restrictives imposades per la COVID-19, no s’hagi pogut 
celebrar el Festival dels Jardins de Pedralbes com se celebra normalment, però entén que el més 
important és que es respectessin les mesures de seguretat i sanitàries imposades per les autoritats 
mèdiques i, per tant, que es vetllés per la seguretat sanitària tant dels assistents al festival com dels 
professionals que hi van treballar. Així, troba coherent que es modifiqués el format habitual per 
millorar en seguretat i evitar que el festival esdevingués un focus de contagi. 

 
D’altra banda, també troba coherents les mesures que va establir l’Administració en relació 

amb la supervisió i les inspeccions dutes a terme al llarg de l’estiu, així com les anàlisis prèvia i 
posterior que es van acordar i que es van executar. 

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

l’informe, que dona compliment a un dels punts de la proposició que va presentar el seu grup a la 
darrera sessió del Plenari del Districte, i observa que, segons l’informe presentat, també s’ha donat 
compliment a altres punts d’aquella proposició: es va endarrerir al màxim possible l’hora d’accés del 
públic al parc (fins a les 20 h); es va establir un horari de finalització de les activitats musicals, tot 
complint l’exigència d’aquest grup de respectar el descans dels veïns; es va controlar l’impacte 
acústic del festival; es va elaborar una diagnosi prèvia a la celebració del festival i una de posterior, i 
es va exigir l’arranjament dels desperfectes causats. 

 
No obstant això, el Grup Municipal del PP està preocupat pel grau de compliment del punt 1 

de la seva proposició: vetllar pel manteniment dels jardins i el patrimoni arquitectònic i escultural del 
recinte. En aquest sentit, dona les gràcies als veïns que li han fet arribar una relació dels principals 
desperfectes i incidents que han detectat a la zona (arbres malmesos per l’impacte de camions, 
destrucció completa de zones de plantes, talls i destrucció d’arbustos, deteriorament significatiu de 
gespa, destrucció de gessamins, viburns, murtes i arbustos, contaminació del sòl per vessament de 
residus líquids, deteriorament de plantes i vegetació en zones de no circulació i deteriorament del sòl 
de la zona boscosa del nord-est). Aclareix que, tal com puntualitzen els veïns, els desperfectes no 
només són causats pel festival, sinó també per la deixadesa del parc, i demana al Govern que es 
reuneixi amb ells i doni resposta a les seves reclamacions. 

 
Tot seguit, pregunta si es va donar compliment a la petició de la proposició d’incrementar la 

presència policial a la zona per garantir-hi la seguretat i el civisme (a l’informe no consta aquesta 
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informació), i si el calendari d’informació pública perquè qui ho volgués pogués presentar al·legacions 
es va comunicar als veïns, si es va presentar alguna al·legació i si aquestes van ser contestades. 

 
Per acabar, manifesta l’opinió del seu grup que cal fomentar l’activitat econòmica i cultural, 

sobretot en moments de crisi com l’actual, i que, més enllà d’aquest festival, és necessari que veïns i 
partits es replantegin quin ha de ser el futur del recinte i el seu ús. 

 
El conseller Javier Edrosa agraeix la presentació de l’informe, on d’entrada el Grup Municipal 

de Cs troba a faltar números, ja que, si bé especifica les llicències concedides, no indica l’import que 
ha pagat el promotor per aquestes llicències, una cosa que reclamaven els veïns abans del festival i 
que va generar controvèrsia. Subratlla que la presentació d’aquestes dades hauria implicat més 
transparència. 

 
Dit això, observa que les dades sobre l’import que es reclamarà a l’empresa promotora pels 

danys causats al parc —aquest grup estarà pendent que s’abonin els prop de 8.000 euros per 
reparar-los— confirma el que denunciaven els veïns a diferents òrgans de participació: el parc es 
maltracta durant el festival, cosa que, sumada al lamentable manteniment general del parc, dona lloc 
a un gran problema. 

 
Subratlla que el Govern del Districte ha de cuidar els parcs durant tot l’any i, en aquest cas, 

estar-ne encara més pendent durant el festival, per exemple, amb inspeccions cada matí per part d’un 
operari de Parcs i Jardins que pugui avisar els organitzadors si detecta conductes que puguin danyar 
el parc perquè puguin prevenir-les. El Grup Municipal de Cs està convençut que si s’hagués implantat 
aquesta petita mesura els danys haurien estat molt menors. Entén, però, que potser seria demanar 
massa al Govern, tenint en compte el lamentable manteniment dels parcs i jardins del districte. 

 
Assegura que allò que el Govern intenta vendre com a renaturalització d’espais i nous 

ecosistemes en realitat és deixadesa absoluta, com demostren les queixes dels veïns als òrgans de 
participació i el fet que avui diferents grups presentin propostes en aquest sentit (propostes que 
potser s’aproven i queden en un calaix, com algunes de presentades anteriorment), i manifesta el 
desig que l’experiència d’enguany serveixi perquè en futurs festivals s’actuï amb més proactivitat a 
l’hora de prevenir i es cuidi més el parc. 

 
A continuació, destaca com a elements positius del festival el fet que dinamitzi la cultura, que 

els ciutadans —molts, del districte— en puguin gaudir, que generi llocs de treball —prop de 800, 
segons l’informe—, encara que siguin temporals, i, en definitiva, que promocioni el districte tant a 
Barcelona com fora de la ciutat. 

 
En darrer lloc, felicita els organitzadors per la valentia de dur a terme el festival en plena 

pandèmia, amb tot el que això implica, i fa èmfasi en el fet que no hi ha hagut cap incidència sanitària, 
la qual cosa significa que les mesures i els protocols de prevenció de lluita contra la COVID van 
funcionar perfectament i tot va transcórrer amb normalitat. 

 
El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, agraeix l’exposició del 

Govern i subratlla que cal ser conscients de les dificultats que han acompanyat aquesta edició i tenir 
en compte l’esforç de les persones que han treballat perquè aquests concerts finalment es poguessin 
celebrar. 

 
Dit això, fa èmfasi en el fet que, tal com han denunciat tant els grups municipals com els veïns 

als diferents òrgans de participació, el parc pateix un deteriorament progressiu any rere any, amb 
arbres malmesos i zones afectades sense que es facin les reposicions que s’haurien de fer —per 
exemple, a conseqüència del descompactament del sòl s’ha eliminat l’accessibilitat per a persones 
amb mobilitat reduïda per l’accés principal a la Diagonal per les rases i els esvorancs profunds 
ocasionats—, i a aquest deteriorament progressiu s’afegeix la manca de gestió pel que fa a la neteja, 
que agreuja encara més els problemes. 

 
Comenta que per al seu grup és positiu que es facin aquest tipus d’activitats al parc, 

especialment a l’estiu, però, subratlla que si es fan, cal que siguin sempre en un format respectuós i 
adequat per al parc, com ja es va fer en altres ocasions. 

 
A continuació, assenyala que encara no se sap res del que va passar amb el banc de Rubió i 

Tudurí, que fa temps va desaparèixer del parc i no se n’ha tornat a saber res més, i posa de manifest 
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que hi ha arbres —entre d’altres, pins centenaris— que han quedat malmesos per tràilers i, de 
moment, les ferides dels arbres segueixen allà i ningú no n’ha fet esment per part del Govern, a qui 
demana que faci èmfasi en quins són els danys que s’han produït al parc, no només en aquesta 
edició, sinó també en les darreres edicions, que any rere any han provocat un deteriorament 
progressiu del parc que fa que aquest cada vegada estigui en unes condicions més deplorables. 

 
Conclou que el Govern ha d’escoltar els veïns que s’han queixat a tots els òrgans de 

participació sobre aquest punt, i donar explicacions sobre el deteriorament progressiu que pateix el 
parc. 

 
El president pren la paraula per demanar a les persones presents a la sala que no s’abaixin la 

mascareta quan intervinguin, ja que es troben en un espai tancat i, segons les darreres informacions, 
les partícules queden suspeses a l’aire. 

 
La consellera Elisabet Bercial dona les gràcies, en nom del Grup Municipal d’ERC, per la 

feina que hi ha darrere l’informe, que inclou informació molt útil. Aquest grup entén, però, que hi 
manca concreció: per exemple, no s’incideix prou en quins són els desperfectes que s’han ocasionat, 
on són, quina n’és la gravetat o si se sap el motiu pel qual s’han produït, informació que en properes 
edicions pot ajudar a evitar-los. Pregunta com s’han arreglat els desperfectes, en quant de temps es 
preveu que el parc torni a estar en l’estat inicial i quines partides exactes es dedicaran a cadascuna 
de les actuacions, és a dir, com es desglossen els 7.807 euros. 

 
D’altra banda, manifesta la sensació del seu grup que al llarg de l’informe només es parla de 

com havia de ser el festival segons les llicències, l’ordenança, etc., però es parla molt poc de com va 
ser realment, i hauria estat interessant i valuós afegir-hi informació sobre com es van desenvolupar 
els diversos dies de concerts, explicar amb detall quina és la situació posterior del parc, i fer una 
diagnosi més profunda sobre l’impacte dels concerts en la fauna, sovint oblidada, i en la flora, tal com 
va demanar el Grup Municipal d’ERC en el debat de la proposició que va presentar el Grup Municipal 
del PP al juliol. 

 
Tot seguit, subratlla que cal més proximitat amb el veïnat de la zona. En aquest sentit, 

remarca que aquest any, un any complicat atesa la situació provocada per la pandèmia, hauria calgut 
més que mai una comunicació fluïda amb el veïnat i unes explicacions a temps per a tots els veïns i 
veïnes de la Zona Universitària i de Pedralbes afectats d’alguna manera pel festival. 

 
Per acabar, subratlla que, si bé és cert que la cultura és importantíssima i ara més que mai 

cal donar-li una empenta entre totes perquè pugui tirar endavant, el Festival de Pedralbes és un gran 
festival ja consolidat, i segurament cal començar a plantejar-se que no només hauria de fer ús del 
parc un cop l’any, amb la degradació que provoca, sinó que hauria de començar a reportar beneficis 
per al recinte, per a les veïnes i per a les Corts: només a partir d’aquesta simbiosi el festival tindrà èxit i 
serà sostenible a llarg termini, que és el que tothom vol. 

 
El conseller Manuel Becerra, portaveu del Grup Municipal del PSC, dona les gràcies a tots els 

intervinents i indica que les respostes a algunes de les qüestions plantejades les facilitarà 
específicament una per una perquè ara no té temps per fer-ho i hi ha algunes dades que no té a mà. 

 
Dit això, informa que no es va presentar cap al·legació, que les taxes que es van pagar són 

les corresponents i que estan en vigor —la quantitat exacta és fàcilment comprovable—, i que cada 
nit hi havia una presència física establerta de Guàrdia Urbana. 

 
A continuació, subratlla que el Govern es va reunir molts cops amb els veïns, amb les dues 

associacions i associacions individualitzades, en algun cas fins i tot amb presència d’advocats de les 
associacions. Afegeix que van discutir moltes coses i van estar en contacte directe per diferents 
mitjans i canals. 

 
Tot seguit, observa que ningú no s’ha referit a les escultures del Palau Reial de Pedralbes i 

informa que ahir es va rebre l’informe sobre l’estat d’aquestes sol·licitat pel Districte, que conclou que 
les escultures ubicades a l’interior dels jardins de Pedralbes no han sofert afectacions recents 
relacionades amb el festival. 

 
Per acabar, manifesta l’opinió que tots haurien de defensar i treballar per mantenir el Festival 

de Pedralbes, un esdeveniment de la ciutat que té transcendència més enllà de la ciutat i dona 
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prestigi a les Corts i a Barcelona, una ciutat oberta, cosmopolita i moderna que no pot tenir barris 
desconnectats de la ciutat i barris que puguin ser paradisos a la carta: s’ha d’acceptar que la ciutat és 
com és i dona i demana. 

 
Informe de l’inici del curs escolar 2020-2021 

 
El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, explicita que aquest és l’inici 

d’un dels cursos més complexos dels darrers anys, atès l’enorme repte organitzatiu que suposa 
pensar i definir l’espai educatiu davant d’aquesta nova malaltia respiratòria que en molt poc temps ha 
esdevingut una pandèmia, i subratlla que si el dilluns 14 de setembre va poder començar el curs 
escolar va ser gràcies a l’esforç de la comunitat educativa, del Consorci d’Educació de Barcelona, de 
la Inspecció Educativa i del Districte de les Corts. 

 
Pel que fa a la feina del Districte, assenyala que ja al maig va començar a enfocar-se en els 

escenaris més plausibles dels que es podien presentar al setembre, i un d’ells requeria localitzar 
espais addicionals al districte per oferir-los als centres que ho requerissin, tant per a l’aprenentatge 
com per a esbarjo i activitats esportives. 

 
Indica  que  per  gestionar  correctament  aquests  espais  es  va  activar  l’Oficina  Municipal 

d’Espais i, un cop completada aquesta fase, amb tota la maquinària tècnica implicada, van contactar 
amb els centres educatius del districte per poder-ne atendre i gestionar les demandes mitjançant una 
cessió temporal i parcial d’equipaments municipals o d’espai públic indispensables per garantir el 
procés educatiu durant el curs 2020-2021. 

 
Explica que per tal de regular aquest treball conjunt amb les escoles s’ha establert un conveni 

de col·laboració entre el Consorci d’Educació de Barcelona, les escoles implicades i el Districte de les 
Corts, i 12 centres públics i concertats hi han demanat suport mitjançant espais o en la gestió dels 
accessos als centres (Guàrdia Urbana ha ajudat en la gestió dels accessos i sortides de 16 centres 
per tal de consolidar les noves dinàmiques), i llegeix com ha quedat la llista un cop ateses les 
demandes: 

 
- Espais en equipaments: Centre Cívic Joan Oliver-Pere Quart, serveis educatius CPR les 

Corts, Centre Cívic Tomasa Cuevas, Biblioteca Montserrat Abelló i espai d’entitats a Cristalleries 
Planells. 

 
- Espais a l’exterior: plaça pista esportiva de Sol de Baix, pista CEM les Corts, plaça Valdivia, 

plaça Can Rosés, jardins de Sant Joan de Déu, futurs jardins d’Anglesola, jardins Europa, esplanada 
del pavelló Illa, plaça Comas, jardins de Magalí, vorera del carrer Déu i Mata, parc Cervantes, jardins 
d’Ernest Lluch i jardins de Josep Munté. 

 
- Equipaments esportius: pavelló de l’Illa i CEM Arístides Maillol. 

 
-  Escoles que  gaudeixen d’aquests espais: Duran  i  Bas,  Anglesola, Lavínia, Ítaca,  Pau 

Romeva, institut les Corts, Sant Ramon Nonat, Santa Teresa de Lisieux i Thau. 
 

D’altra banda, indica que s’ha habilitat una senyalització especial a les zones d’accés als 
centres educatius per tal de gestionar-ne la mobilitat mitjançant senyalística temporal, cartells i 
tanques, i l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat el projecte «Protegim les escoles», que fins al 2023 
transformarà 200 entorns escolars de la ciutat per fer-los més segurs, inclusius i amables per construir 
un espai de joc, d’estada i participatiu. 

 
Assenyala que aquesta actuació s’ha iniciat a l’entorn de l’escola Pare Manyanet, que acull 

1.350 alumnes de 0 a 18 anys, amb la finalitat de garantir la seguretat de la comunitat educativa i de 
la resta d’usuaris de la via pública. Indica que un informe de la Guàrdia Urbana demanava l’actuació 
concreta en aquest espai per a l’inici de curs i, en el marc d’aquesta actuació, s’han ampliat voreres al 
carrer Entença entre la travessera de les Corts i el carrer Taquígraf Garriga, i a la travessera de les 
Corts entre el carrer Entença i el carrer Prat d’en Rull, ampliacions que suposen la supressió dels 
estacionaments dels dos carrers afectats sense cap afectació ni per al transport públic, ni per a la 
recollida selectiva de residus i rebuig, ni per a la circulació. 

 
A continuació, esmenta les novetats d’aquest curs: 
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- L’escola Anglesola comença aquest any ja amb tots els grups d’infantil i primària a l’edifici de 

la plaça Comas, tot esperant que finalitzin les obres del carrer Numància-Anglesola i puguin ocupar el 
seu espai definitivament. Els grups de P3 i P4 continuen a la Masia de Can Rosés i la previsió del 
Consorci és que les obres acabin a finals de 2020 o a principis de 2021. 

 
- Es posa en marxa l’institut escola, que estarà ubicat a la plaça Comas i s’ha creat a partir del 

creixement de l’escola Les Corts. Enguany els alumnes de primer d’ESO han començat a l’edifici de 
l’escola Les Corts i un cop els alumnes d’Anglesola passin al seu edifici propi aquests aniran ubicats a 
la plaça Comas. 

 
- L’institut Pedralbes perd una línia, passen de 6 a 5, però aquesta pèrdua es compensa amb 

escreix amb les dues línies de l’institut escola de nova creació. 
 

Pel que fa a l’oferta educativa de les Corts, assenyala que les dades absolutes diuen que a 
les escoles bressol hi ha una oferta de 316 places públiques repartides en 4 centres; 800 places de 
P3, 325 de les quals són públiques, i 990 a primer d’ESO, 330 de les quals són públiques. 

 
En darrer lloc, indica que, tal com es pot veure al quadre de dades de matriculació inclòs a 

l’informe, actualment queden 25 places públiques vacants a P3 i 22 a primer d’ESO. 
 

El  conseller  Javier  de  Erausquin  agraeix  la  presentació  de  l’informe  en  nom  del  Grup 
Municipal de  BxCanvi,  que  celebra  que  hagi  pogut  començar el  curs  escolar, ja  que  era  una 
necessitat social i educativa que els nens i els joves tornessin a l’escola i a la normalitat que la seva 
vida necessita. 

 
Subratlla que la pandèmia no podia provocar un tancament indefinit dels centres escolars, de 

manera que les administracions públiques havien de proposar, amb voluntat política, una solució a la 
situació. Indica que, si bé el seu grup considera que els centres han reobert tard, valora que ho hagin 
fet. 

 
Tot seguit, remarca que és primordial garantir que es respecten les mesures sanitàries 

establertes per garantir la seguretat del professorat, l’alumnat i les famílies d’uns i altres, així com per 
mantenir oberts els centres. Així, com més es vigili el compliment d’aquestes mesures, menys 
problemes sanitaris tindran els centres per romandre oberts. Per aquest motiu, el Grup Municipal de 
BxCanvi presenta un prec perquè el Govern del Districte insti el Consorci d’Educació de Barcelona a 
supervisar el compliment de les mesures establertes per les autoritats sanitàries competents en tots 
els centres educatius de les Corts. 

 
Pel que fa a l’informe, aquest grup celebra la coordinació que hi ha hagut les primeres 

setmanes del curs sobretot amb la Guàrdia Urbana per gestionar les entrades i sortides dels centres, 
on es poden produir aglomeracions que poden esdevenir focus de contagi. Subratlla que controlar els 
accessos als centres és primordial, de manera que és positiu que l’Administració, mitjançant la 
Guàrdia Urbana, s’impliqui per gestionar el bon funcionament de la tornada a l’escola. 

 
Respecte a l’ampliació dels espais exteriors al centre educatiu mitjançant l’Oficina Municipal 

d’Espais, aquest grup opina que s’ha buscat una solució adequada dins les possibilitats (centres 
cívics, jardins, biblioteques, etc.), i entén que és important que aquests centres disposin de 
l’equipament necessari per garantir una educació que es desenvolupi amb normalitat en aquests 
espais que no estan condicionats, si bé és una mesura temporal motivada per les circumstàncies. 

 
Per acabar, manifesta el desig del seu grup que el curs 2020-2021 transcorri de la millor 

manera possible i amb la màxima seguretat possible tenint en compte el context. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix la presentació de 
l’informe —a l’octubre de l’any passat va recriminar al regidor anterior que no hagués presentat cap 
informe sobre l’inici de curs—, i s’afegeix a l’agraïment a tota la comunitat educativa per fer possible 
l’obertura dels centres educatius en les millors condicions possibles malgrat haver-ho hagut de fer en 
un temps rècord. 

 
Dit això, explicita que, com tothom sap, aquest curs estarà marcat, lamentablement, per la 

COVID-19, i subratlla que és obligació de totes les administracions, també de l’Ajuntament com a 
membre del Consorci d’Educació, donar totes les facilitats a les escoles perquè puguin dur a terme la 
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seva activitat en les millors condicions possibles. En aquest sentit, el Grup Municipal del PP valora 
positivament que s’hagin posat aquests 16 espais municipals a disposició dels centres que han 
demanat ajut d’aquest tipus. Respecte d’aquests, observa que l’informe diu que en són 12 però 
només hi ha informació sobre 10, i pregunta quins són els altres dos i si finalment no van fer cap 
sol·licitud d’ajut o la van fer però la van tirar enrere. D’altra banda, pregunta si el Consorci o el 
Districte s’han posat en contacte amb tots els centres del districte per oferir aquests espais o 
simplement s’han limitat a contestar les sol·licituds que han rebut. 

 
A continuació, demana al Govern que informi sobre el nombre de grups confinats actualment 

al districte, si n’hi ha, i que informi periòdicament els grups de l’oposició sobre qualsevol canvi en 
aquest sentit. 

 
Respecte a les actuacions d’urbanisme tàctic —com les anomena el Govern municipal—, 

pregunta si a part del Pare Manyanet hi ha hagut algun altre centre que hagi sol·licitat una actuació 
d’aquest tipus o si està previst dur a terme aquestes actuacions en algun altre centre, així com quines 
de les 200 escoles previstes en el programa «Protegim les escoles» seran del districte de les Corts. 

 
Pel que fa a la matriculació, observa que el fet que als barris de Pedralbes i Maternitat - Sant 

Ramon, tal com recull l’informe, no hi hagi cap plaça vacant fa pensar que si hi hagués més oferta 
seria benvinguda pels pares d’aquests barris que volen portar els fills a l’escola pública. Subratlla que 
en tot Pedralbes i Maternitat només hi ha dos centres públics i pregunta per què s’elimina una línia de 
l’institut Pedralbes. També vol saber si es preveu posar en marxa algun altre projecte d’institut escola 
al districte. 

 
Per acabar, posa de manifest que el Grup Municipal del PP lamenta la desaparició de l’escola 

Ausiàs March, un dels centres més antics de la ciutat —aquest grup demana que se’n mantingui el 
record amb una placa commemorativa almenys davant l’escola—, i els nous atacs dels darrers mesos 
del Govern de Pedro Sánchez i de la Generalitat a l’escola concertada i privada —aquest grup 
continuarà treballant aquest curs per defensar el dret dels pares a escollir l’educació dels fills. 

 
La consellera Sonia Reina agraeix la presentació de l’informe en nom del Grup Municipal de 

Cs, que hauria agraït rebre’l amb antelació, ja que el curs va començar el 14 de setembre i avui és 
7 d’octubre, i haurien agraït disposar d’informació prèvia sobre una qüestió tan important com la 
tornada al curs escolar. 

 
Dit això, demana al Sr. Guillén que doni resposta a les preguntes plantejades pel portaveu del 

Grup Municipal del PP, algunes de les quals coincideixen amb les que pensava plantejar aquest grup, 
que, d’altra banda, troba a faltar a l’informe dades sobre les ràtios professor-alumnes que permetin 
que el curs es desenvolupi amb normalitat i seguretat. Pregunta si s’han repartit els alumnes en 
diferents classes per reduir aquesta ràtio. 

 
D’altra banda, demana que es faciliti el conveni de cessió temporal d’espais públics, i observa 

que el Govern del PSC i Podem comença a assemblar-se molt al de la legislatura passada pel que fa 
a la manca de transparència. 

 
A continuació, demana que s’informi sobre les mesures que han pensat tant el Districte com 

l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la conciliació laboral i familiar en el cas de PCR positives —Cs 
allà on governa té establerts cuidadors a domicili en aquests casos—, així com sobre les mesures 
preses per aquestes dues entitats o pel Consorci d’Educació —l’Ajuntament en forma part i no se’n 
pot desentendre— per pal·liar la bretxa digital, i sobre els centres d’educació especial, que a l’informe 
ni tan sols s’esmenten. 

 
Tot seguit, planteja una reflexió sobre el fet que en alguns llocs del districte sobrin places 

públiques i en d’altres potser en manquin, i manifesta l’opinió que a partir d’algunes dades es pot 
concloure que hi sobren places públiques quan la realitat pot ser molt diferent. 

 
En darrer lloc, assenyala que les actuacions que s’han fet davant de l’escola Pare Manyanet i 

que es preveu fer davant d’altres impliquen perdre un carril d’aparcament i que a la ciutat hi hagi més 
formigó, i comenta que al Grup Municipal de Cs li fa por cada cop que el Govern municipal parla de 
«jocs més amables» —o la referència del conseller Becerra a una Barcelona cosmopolita i moderna— 
, ja que cada vegada tenen Barcelona més destrossada i amb més formigó i brutícia. 
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El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, dona les gràcies al Govern 

per la presentació de l’informe, i observa que l’inici del curs escolar sempre és un moment de tensió 
màxima per als professionals que estan en primera línia, els mestres i el personal d’administració i 
serveis de les escoles que avui estan acollint els nens i nenes, així com per als gestors educatius que 
han hagut de treballar per poder aconseguir les condicions que permetessin l’obertura, i per als pares, 
les mares i els infants. Explicita que enguany la tensió és encara més intensa pels motius que tots 
sabem. 

 
Dit això, assenyala que és una obvietat que els infants tenen la necessitat d’anar a l’escola, 

una necessitat que no és només curricular, sinó també socioeducativa: tenen la necessitat de 
relacionar-se i d’estar entre iguals, com fan des de fa temps als parcs i les places de la ciutat. Per 
això, el Grup Municipal de JxCat celebra, sobretot pels infants, que s’hagi pogut començar el curs. 

 
D’altra banda, subratlla que caldria iniciar seriosament el debat sobre la data d’inici del curs 

escolar: a parer del seu grup, començar un curs escolar a mitjan setembre després de dos mesos i 
mig de vacances és començar massa tard (amb COVID o sense), i caldria fer com fan en altres 
països europeus, que comencen el curs a principis de setembre. 

 
A continuació, esmenta quatre de les novetats que ha implementat la Generalitat mitjançant la 

Conselleria d’Educació: les escoles tindran un centre d’atenció primària de referència; les plantilles es 
reforcen amb més de 8.000 professionals i amb la cobertura de baixes des del primer dia; tot i que es 
potencia la presencialitat, també es prepara un pla digital que implica inversió en dispositius per a 
l’alumnat, sobretot de secundària, i es vetllarà per poder donar resposta en cas de confinament al 
personal essencial que no pot aturar-se ni fer teletreball. 

 
Tot seguit, subratlla que els informes haurien d’incloure totes les dades de l’etapa 0-3 —si 

més no, de les escoles públiques— ja que és una etapa educativa i cal començar a respectar-la com 
a tal. Entén que recollir l’estat de matrícula de les escoles privades és difícil, però almenys es podria 
incloure l’oferta de centres quan n’hi ha. 

 
Per acabar, assenyala que l’informe també hauria d’incloure informació sobre l’ensenyament 

postobligatori, batxillerats i centres de formació professional, una informació que permetria disposar 
d’una foto molt més completa sobre l’estat del sector al districte (l’alumnat de batxillerat i formació 
professional de vegades no és població del districte, però forma part de la seva comunitat educativa). 

 
La consellera Elisabet Bercial dona les gràcies, en nom del Grup Municipal d’ERC, per la 

redacció de l’informe, i dona les gràcies especialment a tots els espais, pistes, centres cívics, etc. que 
han ofert les seves instal·lacions per facilitar l’inici escolar als nens i les nenes. 

 
Tot seguit, indica que estan prou satisfetes amb les mesures que s’han pres les primeres 

setmanes, que esperen que es puguin allargar el màxim possible fins que la situació s’estabilitzi, i 
observa que quan aquest grup va traslladar alguna informació al Govern, per exemple en el cas del 
Pare Manyanet o de l’escola Barcelona, aquest va poder dur a terme l’ampliació de voreres i altres 
mesures. Dona les gràcies al Govern per haver escoltat el Grup Municipal d’ERC i haver-les 
implementat. 

 
Dit això, subratlla que perquè la tornada a l’escola sigui segura no només cal augmentar 

espais, sinó també garantir que els camins siguin segurs i que les connexions amb transport públic 
siguin les adequades, entre altres coses, ja que no només és important el que passa dins l’horari 
estrictament lectiu, sinó que també cal estar pendents del que passa abans i després. Aquest grup 
demana que es voti conseqüentment amb això i que s’acceptin algunes de les propostes que han 
presentat els diferents grups relacionades amb la temàtica escolar, especialment, el seu prec sobre la 
freqüència de la línia 175. 

 
A continuació, demana que es convoqui el Consell Escolar per tal que puguin ser directament 

els centres i les AFA qui expliquin com han viscut aquest inici escolar, i  perquè s’hi ampliï la 
informació facilitada en aquest informe —per exemple, sobre l’evolució de l’escola Anglesola o el futur 
de l’espai alliberat a Can Rosés—, i subratlla que, a parer del seu grup, enguany el Consell Escolar 
ha de passar a un primer pla i reunir-se més sovint, i s’hi han de dedicar més esforços que mai. 
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Per acabar, remarca que no poden abandonar els centres i les famílies —l’inici de moment és 

 

 

positiu però no poden abaixar la guàrdia en cap moment del curs—, i felicita totes les escoles, 
mestres, alumnes, treballadores, etc. pel fantàstic inici de curs i per tota la feinada que ha comportat. 

 
El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, indica que les escoles que no 

han sol·licitat espais han sol·licitat ajut a les entrades i sortides, i d’això s’ha encarregat Guàrdia 
Urbana, i esmenta el web de Traçacovid, que pot fer servir qualsevol ciutadà i que permet accedir a 
totes les dades escola per escola de Barcelona. 

 
A continuació, observa que si bé es perd una línia a l’institut Pedralbes, se’n guanyen dues a 

l’institut escola, de manera que el districte guanya una línia, i sobre el termini de presentació de 
l’informe manifesta l’opinió que, tenint en compte que tot ha anat correctament i no hi ha hagut cap 
incidència detectable, tres setmanes és un temps més que suficient per fer-ho. 

 
D’altra banda, diu a la consellera de Cs que no pateixi, que Barcelona cada cop és més verda i 

amable, tal com demanen els veïns de la ciutat. 
 

Sobre les dades de l’etapa 0-3 anys, assenyala que, si bé és cert que no consten a l’informe, 
perquè quan es va elaborar no es tenien, ell les ha presentat. Respecte d’això, recorda que les 
escoles bressol les paga íntegrament Barcelona, i comenta que potser ja va sent hora que la 
Generalitat comenci a donar una mica de suport en aquest assumpte que tant preocupa el conseller 
Condés —celebra que sigui així. 

 
Pel que fa a les peticions d’espai, subratlla que el Govern no tanca les portes a les escoles, 

sinó que està constantment obert a negociar si hi ha alguna escola que necessita espais: el conveni 
és obert i ja preveu aquesta situació. 

 
Per acabar, dona les gràcies al conjunt de la comunitat educativa del districte, a totes les 

professores i professors, molt especialment a les direccions dels centres, que estan assumint un 
sobreesforç organitzatiu i burocràtic molt elevat i ho estan fent amb professionalitat, així com a tots els 
nens i nenes, que han demostrat estar a l’altura de les circumstàncies. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, posa de manifest que no 

se li han contestat algunes preguntes, com ara quants centres han requerit actuacions d’urbanisme 
tècnic o on està previst dur-les a terme, quines de les 200 escoles incloses al programa «Protegim les 
escoles» seran de les Corts, si està previst crear altres línies d’instituts escola a les Corts, per què 
s’ha eliminat una línia de l’institut Pedralbes —independentment que aquesta pèrdua es compensi 
amb les dues línies de l’institut escola—, i si es col·locarà algun element de record de l’escola Ausiàs 
March. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, coincideix que no s’ha donat 

resposta a moltes de les qüestions plantejades i subratlla que Barcelona no és verda, sinó un «pinta y 
colorea». 

 
d) Informe del regidor del Districte 

 
El regidor del Districte, Sr. Joan Ramon Riera, explicita que aquesta és la primera sessió del 

Plenari del nou curs polític, un curs que segueix fortament marcat per la COVID, que afecta tant 
l’acció de govern com la vida quotidiana i la manera de relacionar-se i, entre altres coses, ha afectat 
notablement la Festa Major del 2020, a la qual dedicarà la primera part de la intervenció. 

 
Indica que enguany la festa serà més petita, durarà menys i estarà ben adaptada a les 

condicions de la COVID, i dona les gràcies a les 22 entitats i equipaments que han organitzat una 
quarantena d’activitats, moltes de les quals es retransmetran en streaming a les xarxes socials. 

 
Observa que a poc a poc s’ha aconseguit que la ciutadania confiï que la cultura és segura — 

els veïns i les veïnes a poc a poc tornen a fer cultura, a visitar els equipaments, a anar al cinema i a 
concerts, etc.—, i subratlla que cal continuar cuidant aquesta confiança, ja que el sector cultural és 
dels que més han patit el confinament. 

 
Tot seguit, dona les gràcies a les entitats participants per la seva flexibilitat per adaptar-se als 

condicionants que exigeix el PROCICAT en matèria d’activitats cíviques i culturals, i destaca el pregó 
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de la Festa Major, fortament marcat per la solidaritat i la bona feina dels professionals que des de la 

 

 

primera línia combaten la COVID-19, i que tindrà com a pregoners Enrique Aranda, director de l’Hotel 
Meliá, que va ser medicalitzat, i Maria Pérez-Hervada, directora del CAP Montnegre. 

 
A continuació, detalla les darreres intervencions realitzades al districte o que comencen 

properament: 
 

- L’1 d’octubre van començar les obres d’adequació de l’OAC, amb les quals es pretén 
millorar l’accessibilitat i fer-la universal, guanyar un lloc d’atenció i reformar el backoffice, i es preveu 
que finalitzin el 30 de novembre. Mentrestant, s’ha establert un servei mínim de dues persones 
atenent el filtre, una persona donant suport, un agent cívic, la cap de l’OAC, i únicament s’hi atenen 
tràmits molt concrets: el registre general, el padró i les reclamacions de cens electoral. La resta de 
serveis s’estan derivant a les OAC de Sants i Sarrià - Sant Gervasi. 

 
- Han finalitzat les obres dels vestidors del centre esportiu Arístides Maillol, que van començar 

el  29  de  juny i  van ser  entregades el  23  de  setembre  i  han  tingut un  cost  de  220.000 euros 
aproximadament. S’han fet nous vestidors per al camp de futbol de gairebé 110 m², amb un itinerari 
practicable complint els requisits d’accessibilitat, i el centre ja està en ple funcionament. 

 
- S’ha fet força feina pel que fa a les obres d’espai públic, sobretot en matèria de terrasses. 

 
- S’ha reduït un carril a l’avinguda Madrid entre plaça del Centre i Lluçà, una primera 

intervenció que permet fer un pas més cap a la consolidació d’ampliar la vorera del costat muntanya. 
Ara, l’amplada de la vorera practicable és gairebé el doble que abans de l’estiu. D’altra banda, en un 
termini breu hi ha prevista una reunió amb el Districte de Sants per començar a treballar plegats la 
intervenció que cal fer al costat mar, al costat de Sants, una intervenció més complexa, ja que caldrà 
debatre sobre els usos, atès que no hi cabrà tot el que cadascú hi voldria posar (carril bici, ampliació 
de voreres, mobiliari, banc, jardineres, etc.) i cal que entre tots decideixin com s’aborda, sobretot amb 
el Districte de Sants, que en seran protagonistes. 

 
- Avui mateix han quedat oberts els dos passos de vianants secundaris d’accés a les parades 

de l’Illa i de Numància del tramvia, que van quedar tancats arran d’un accident fa força mesos. En la 
nova configuració s’ha trencat la continuïtat amb el pas de vianants de la calçada lateral mar de 
l’avinguda i s’ha semaforitzat amb semàfor per a vianants i semàfor per a tramvia. La nova 
semaforització funciona de manera independent dels semàfors viaris de la cruïlla i l’activació del pas 
del tramvia queda supeditada a la detecció del vehicle. Aquesta intervenció, que pot semblar menor, 
és important perquè en matèria de seguretat vial és un tema prou rellevant la cura del possible dany 
personal que es pugui produir a la via pública, i reduir l’accidentalitat és una qüestió que amoïna molt 
el Govern municipal. 

 
- Recentment es va celebrar una reunió amb el Barça en relació amb la reforma de l’entorn 

conegut com Espai Barça en la qual es va acordar la represa de les obres del carrer Joan XXIII. En 
aquests moments, atesa la crisi institucional del Barça, s’hi estan fent treballs menors, però es preveu 
incrementar-ne el ritme i incorporar-hi més recursos humans i materials durant l’hivern. A la reunió es 
va deixar clar que la situació actual del Futbol Club Barcelona no tindria cap efecte sobre els acords 
entre el Barça i l’Ajuntament de Barcelona, i, en tot cas, el club té previst decidir a la propera 
assemblea de compromissaris un pla de finançament de les obres, però el projecte és l’acordat. 

 
Pel que fa als projectes, comenta dues qüestions: 

 
1. S’ha constituït la Taula del Campus Sud amb l’objectiu d’articular el diàleg estable entre les 

institucions i entitats de l’entorn per treballar conjuntament un espai que fomenti l’activitat i l’ús 
familiar, també en els dies festius. L’entorn del Campus Sud és un entorn d’ús sobretot científic 
universitari però que té una aparença una mica «periurbana», i la ciutat s’ha de reapropiar d’aquell 
espai per a ús ciutadà. 

 
2. Properament hi haurà una reunió amb la regidora de l’Hospitalet responsable del barri de 

Collblanc per estudiar la manera de millorar el continu urbà entre Barcelona i l’Hospitalet. En relació 
amb això, hi ha moltes coses a comentar, entre les quals hi ha Can Rigal i millores en la convivència, 
i, com diuen a la pel·lícula Matrix, «hi ha una gran diferència entre conèixer el camí i recórrer-lo», i 
l’Ajuntament de Barcelona es proposa començar a recórrer el camí. 
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Respecte dels serveis a les persones, informa que el Districte, com no pot ser d’una altra 

 

 

manera, col·laborarà amb els serveis sanitaris per fer possible —i, sobretot, segura— la campanya de 
vacunació de la grip d’aquest any, que té una rellevància especial, sobretot per facilitar cribratges 
davant la COVID. Afegeix que facilitaran instal·lacions i espais del Centre Cívic Tomasa Cuevas per 
poder-hi administrar la vacuna, i els responsables del Departament de Salut ja hi estan treballant. 

 
A continuació, felicita totes les persones que formen part de  la comunitat educativa del 

districte (pares, mares, infants i mestres), que amb responsabilitat i professionalitat han reprès el curs 
amb molt poques incidències. Observa que, òbviament, a l’escola es detecten casos de COVID, com 
a tot arreu, però a poc a poc es va demostrant que l’escola no és un focus de contagi, una cosa que 
cal subratllar. Afegeix que a l’escola es produeixen casos per contagi familiar, per contagi en altres 
àmbits i perquè els nens van a l’escola, però insisteix que cal traslladar el missatge que l’escola no és 
un focus de contagi: al districte només s’han detectat 45 casos positius (dades d’ahir) de tota la 
població escolar, que no és poca, i hi ha aproximadament 500 persones confinades. 

 
Per acabar, dona les gràcies a tots els grups per la declaració institucional que es llegirà al 

final de la sessió, ja que, a parer seu, és important que el Districte sigui sensible amb malalties com 
l’Alzheimer. 

 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, agraeix l’informe i 

posa de manifest que des de la primera sessió ordinària del Consell Plenari del mandat, que es va 
celebrar fa prop d’un any i que va ser el seu primer Consell Plenari ordinari, han passat moltes coses 
al districte, i han parlat, per exemple, sobre pressupostos, ordenances fiscals, la creació de nous 
equipaments, la manera d’afrontar des de la visió de cadascú la problemàtica de l’habitatge, mobilitat, 
l’Espai Barça, la Colònia Castells o la nova escola Anglesola, però, sens dubte, tots aquests debats 
s’han vist immersos en una crisi sanitària sense precedents: la crisi de la COVID-19 ha marcat 
l’actuació política tant del Govern com de l’oposició i, sens dubte, les prioritats de tots han estat 
alterades. Ara, la tasca més important que tenen per davant és aconseguir que totes les activitats, les 
accions polítiques del Districte i els projectes dels barris es continuïn fent en la mesura del possible, 
amb les mesures sanitàries necessàries, per mantenir la normalitat alhora que s’eviten els riscos de 
dispersió de l’epidèmia pels barris del districte. 

 
Subratlla que, en uns moments que seran complicats, caldrà unitat, responsabilitat i capacitat 

de transacció per part de tothom, i el Grup Municipal de BxCanvi no pretén fer una oposició 
destructiva, sinó al contrari, vol ser útil per al districte. En aquest sentit, estén la mà per contribuir que 
en aquest mandat es puguin dur a terme tots els projectes importants per al districte amb els quals en 
principi es comptava abans que arribés aquesta pandèmia i que potser ara es complicaran una mica 
més. Aquest grup entén que ara més que mai calen grans acords, amplis i transversals, que vagin 
més enllà de les fronteres ideològiques. 

 
Dit això, fa referència a l’estat de deixadesa en què es troba les Corts —hi aprofundirà en la 

presentació de la proposició del seu grup—, igual que tot Barcelona, per un problema general del 
Govern municipal: alguns carrers del districte, sobretot del barri de la Maternitat i Sant Ramon, es 
troben en un estat lamentable des de fa mesos i cal donar-hi solució al més aviat possible. 

 
A continuació, manifesta el desig del seu grup que la Festa Major se celebri de la millor 

manera possible, sempre complint les normes establertes per les autoritats sanitàries per evitar que 
esdevingui un focus de rebrot, i demana al Govern del Districte que s’intenti posar d’acord amb les 
entitats que cada any participen en l’organització. 

 
Tot seguit, pregunta quins criteris se seguiran per decidir el que es farà al carril del costat mar 

de l’avinguda Madrid i si es tindrà en compte la voluntat dels altres partits polítics que representen els 
districtes de les Corts i de Sants, ja que alguns d’aquests també han presentat propostes sobre el que 
es podria fer a aquesta avinguda, i pregunta també, en relació amb l’Espai Barça, quins són els 
horitzons temporals que es preveuen per a les obres del carrer Joan XXIII, si se sap o bé encara 
s’han de reunir per saber-ho. 

 
D’altra banda, demana al regidor que quan parli amb la regidora de l’Hospitalet es posin 

d’acord, més enllà de les qüestions urbanístiques o d’altres projectes, perquè el fet que la zona de 
Can  Rigal  sigui  un  llindar,  una  frontera  entre  l’Hospitalet  i  Barcelona,  no  els  faci  eludir  la 
responsabilitat de tenir-ne cura (tothom sap en quin estat es troba). 
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En darrer lloc, denuncia la lentitud amb què s’han tramitat les llicències extraordinàries de 

terrasses durant un període de caràcter excepcional, que empitjora encara més les conseqüències 
econòmiques devastadores que han tingut per al sector de l’hostaleria i la restauració les restriccions 
imposades per fer front a la pandèmia. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, desitja a tothom una molt 

bona festa major i observa que, si bé serà una festa major diferent a conseqüència de la COVID, serà 
igualment motiu d’alegria i unitat per a tots, i els cortsencs i les entitats donaran exemple de saber 
unir celebració i seguretat. 

 
A continuació, explicita que amb aquesta sessió comença un nou curs polític al districte, un 

curs que estarà marcat inevitablement per la lluita contra la COVID i les seves conseqüències en la 
salut, l’economia i altres àmbits de la vida, i subratlla que, davant d’aquest repte, és deure del Govern i 
de tots els partits treballar amb responsabilitat per donar una resposta conjunta i efectiva. Per això, el 
Grup Municipal del PP va treballar a Casa Gran per tirar endavant la modificació de crèdit al 
pressupost i l’acord del Pacte per Barcelona. 

 
Posa de manifest la convicció d’aquest grup que és més necessari que mai centrar-se a 

solucionar els problemes reals dels veïns, motiu pel qual continuarà treballant en les tres prioritats 
que es va marcar per a aquest mandat: crear riquesa i oportunitats per a tothom, millorar el benestar 
dels veïns, especialment dels que més ho necessiten, i garantir la seguretat i la convivència, i en 
aquesta línia van les propostes que presenta avui al Plenari. 

 
Especifica que, en primer lloc, proposa que la xarxa de transport públic del districte compti 

amb dispensadors de gel hidroalcohòlic; en segon lloc, fa un prec de petició d’informació sobre els 
resultats del mecanisme de resposta a les sol·licituds d’ampliació de terrassa, en un sector molt 
castigat per la crisi econòmica; en tercer lloc, demana al Govern que garanteixi la seguretat i el 
civisme a l’entorn del carrer Breda, com han reclamat els veïns en diverses ocasions, i, en quart lloc, 
pregunta sobre l’estat d’execució de la proposta que va aprovar el Plenari per ampliar les restriccions 
d’obertura dels clubs de cànnabis. 

 
Observa que el Grup Municipal del PP planteja mesures concretes per a problemes reals i 

concrets, ja que en això consisteix la seva feina i creu que és la millor manera de lluitar contra un 
virus que ha impactat en la vida de tots, molt especialment en la d’alguns col·lectius en particular, 
com ara el de la gent gran, un col·lectiu de risc que sovint no gaudeix del tracte que mereix. En 
relació amb això, assenyala que aquesta setmana tots els partits polítics han rebut una carta signada 
per la majoria d’entitats veïnals sobre la problemàtica que pateix la gent gran en l’accés a l’atenció 
primària, i demana a la Generalitat que hi destini el finançament necessari per millorar l’atenció a 
tothom, molt especialment als més vulnerables, com és el cas de molts dels nostres avis. 

 
Pel que fa a la feina del Govern municipal, indica que aquest grup troba a faltar capacitat 

d’acció des de la tornada de l’estiu. En posa com a exemples el fet que avui no es tractarà cap 
mesura de govern ni cap proposta d’acord a instàncies del Govern i el fet que a l’octubre encara no 
hagin començat a tractar ni les ordenances ni el pressupost de 2021. Mostra molta preocupació pel 
pressupost, ja que estan en joc moltes inversions necessàries al districte, i a parer del seu grup, tenint 
en compte la situació de crisi actual, el Govern hauria d’intentar arribar a acords amb la resta de 
grups respecte d’aquests temes, que no es poden deixar per a l’últim moment. 

 
Per acabar, posa de manifest que tampoc no tenen notícies de la implementació de les 

mesures del Pacte per Barcelona —abans de l’estiu es va dir que s’intentaria replicar en els 
districtes—, i tampoc no se’ls ha avisat de la constitució de la Taula del Campus Sud. Diu al regidor 
que els grups volen ajudar; li demana que compti amb ells per fer front a aquesta terrible crisi, i 
subratlla que han de fer-ho units perquè així seran més forts contra el virus. 

 
La consellera Sonia Reina agraeix la presentació de l’informe en nom del Grup Municipal de 

Cs, que felicita tots els cortsencs i cortsenques per la celebració d’una festa major que serà diferent 
però que se celebrarà amb la mateixa il·lusió de cada any i esperant que el 2021 es pugui celebrar 
amb total normalitat. Dona les gràcies a totes les entitats que han col·laborat per fer d’aquesta festa 
major una festa major amb responsabilitat i mesures de seguretat en aquesta època de COVID. 
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Respecte a l’informe, subratlla que el seu grup hi troba a faltar nombrosos temes que són 

urgents per al districte, i diu al regidor, que ha esmentat la pel·lícula Matrix, que «no hi ha cullera», 
perquè la seva realitat és en realitat una ficció. 

 
Dit això, pregunta quins han estat els criteris per concedir o denegar les llicències per a 

l’ampliació de terrasses, i indica que aquest matí aquest grup ha presentat per registre una petició de 
vista de tots els expedients d’ampliació de terrassa que s’han sol·licitat al districte, ja que sospita que 
per al Govern de Colau i Collboni el tema de les terrasses és un mal menor que els va molt bé per 
treure places d’aparcament —pregunta quantes places d’aparcament han desaparegut del districte 
des de l’abril. Afegeix que hi ha establiments en voreres de més de dotze metres d’amplada als quals 
primer se’ls va denegar l’ampliació de terrassa i després se’ls va concedir però en calçada i a 
distància, quan a la vorera tenen prou espai. 

 
Pel que fa a la neteja, diu al regidor que estava equivocat en l’Audiència Pública, ja que 

aquella no era la primera queixa que es presentava sobre aquesta qüestió. De fet, Cs se’n va queixar 
durant tota la legislatura passada, i avui altres grups presenten iniciatives respecte d’això. 

 
Pregunta quan s’implementarà a les Corts, un districte inclusiu, la mesura que va presentar el 

Grup Municipal de Cs a l’Ajuntament de Barcelona perquè tot el personal d’atenció al públic de 
l’Ajuntament dugués mascaretes transparents per facilitar la comprensió i la comunicació amb 
persones amb algun tipus de discapacitat auditiva o de l’espectre autista, i pregunta també per què no 
s’estan convocant els consells de barri. Observa que, a més, els últims consells de barri no van ser 
autèntics consells de barri, sinó sessions relacionades amb els pressupostos participatius que al final 
van quedar en res. Admet que la situació actual implica dificultats, però entén que en ple segle XXI 
haurien de ser capaços d’aconseguir que la participació veïnal a distància fos igual, o pràcticament 
igual, que la participació presencial. Tanmateix, hi està havent moltes limitacions. 

 
D’altra banda, subratlla que les audiències públiques en aquests moments no s’assemblen 

gens al que és realment una audiència pública, i no pot ser que els veïns no tinguin rèplica i que no es 
llegeixin les preguntes tal com els veïns les expressarien si les formulessin presencialment, ja que 
s’està traient veu als ciutadans. 

 
A continuació, esmenta el greu problema dels botellons que s’estan produint perquè l’oci 

nocturn està tancat, i demana actuacions per part de la Generalitat i de  l’Ajuntament —Cs ha 
presentat diverses iniciatives perquè les empreses que es dediquen a l’oci nocturn puguin reobrir 
d’alguna manera i no s’arruïnin definitivament. Pregunta als membres del Govern si són conscients 
dels botellons que hi ha, per exemple, a la Bederrida, a Can Cuiàs o al parc de les Corts, amb la 
brutícia i el risc de contagi que provoquen, i si estan fent alguna cosa per posar-hi remei, o bé 
continuen «en la cullera». 

 
En darrer lloc, manifesta el suport del Grup Municipal de Cs a les entitats que han presentat 

l’escrit a què ha fet referència el company del PP en relació amb els CAP, i assenyala que Cs ha 
presentat diferents iniciatives al Parlament i voldria que ERC i JxCat dediquessin els 900 milions del 
procés a la sanitat, ja que potser així l’atenció primària no tindria els problemes que té. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, desitja a tots els cortsencs i 

les cortsenques una bona festa major —són circumstàncies molt especials i molt difícils, però se n’ha 
d’intentar gaudir al màxim possible—, i recorda els presos polítics, que el Tribunal Suprem 
pseudodemòcrata ha tornat a empresonar, entre els quals hi ha el regidor adscrit del seu grup, Quim 
Forn, i que passen 23 hores al dia en una cel·la de 9 metres quadrats. D’altra banda, expressa la 
solidaritat d’aquest grup amb el president Quim Torra i amb Tamara Carrasco, que evidencien l’estat 
juridicodictatorial en què ens trobem. 

 
Dit això, indica que dividirà la intervenció en tres àmbits: estat, ciutat i districte. 

 
Pel que fa a l’àmbit estatal, subratlla que hi ha una crisi colossal, amb un rei emèrit fugit i un 

govern —suposadament, el més progressista de la història— que no només es nega a formar 
comissions d’investigació sobre la seva fugida, sinó que, a més, l’ajuda a fugir; un govern que manté 
empresonats consellers i que permet la inhabilitació del president de la Generalitat i la repressió sobre 
més de 2.300 persones. Remarca que hi ha persones o partits que en un temps rècord poden 
esdevenir casta. 
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Pel que fa a l’àmbit de ciutat, afirma que l’abstenció o el vot en contra de l’equip de govern a 

 

 

Casa Gran contra la proposta de JxCat de fer la reprovació del rei fugit és una defensa total de la 
monarquia i de la fugida mateixa que mostra el que són realment els membres del Govern, que no 
són allò que diuen que són, sinó el que voten. D’altra banda, esmenta la negativa a retirar les 
medalles de la ciutat a l’entorn polític del GAL i la retirada de la medalla de la ciutat a un lluitador 
antifranquista, i insisteix que no són el que diuen que són, sinó el que voten, i, per tant, són règim. 

 
A continuació, assenyala que gràcies al Govern Colau-Collboni-Valls, la gestió municipal dels 

residus ja incrementa en un 35% la factura de l’aigua, i des de la crisi de la COVID no han reduït ni 
anul·lat cap tribut municipal, que és el que necessiten les empreses, els autònoms i els ciutadans, i, a 
més, els han afegit un altre tribut per fer-los la vida encara més difícil, una taxa purament recaptatòria 
que ni tan sols s’han esforçat que sigui social. Remarca que aquesta taxa no la volen ni els veïns ni 
les entitats ecologistes, i la Comissió Europea no la recomana, de manera que s’ha de retirar, tal com 
ja han demanat. 

 
D’altra banda, diu que parlar d’urbanisme tàctic a la ciutat és ser massa generós, ja que en 

aquestes actuacions urbanístiques no hi ha hagut tàctica, sinó improvisació, un urbanisme naïf, 
urbanisme mandala o urbanisme parxís que el 16 de setembre 54 entitats de la ciutat, veïnals, de 
mobilitat i de comerç van demanar que es retirés, perquè és perillós per als ciutadans, atès que és un 
sistema de seguretat rígid, amb blocs de formigó, molt perillós per a la integritat física sobretot dels 
usuaris  de  la  via  pública,  especialment  els  motoristes.  Demana  al  Govern  que  deixi  de  fer 
experiments i de fer de Barcelona el parxís d’Europa. 

 
Pel que fa al districte, diu al regidor que ha passat de puntetes per un incendi descomunal 

que té aquí, el manifest de les federacions d’associacions de veïns i les entitats que organitzen la 
Festa Major, la gran majoria de les quals s’han retirat atès que el Govern al juliol no els va donar el 
programa i, amb tàctiques dilatòries, fins al 23 de setembre no els va donar cap comunicació. 

 
Lamenta que el regidor no hagi esmentat aquest comunicat i que el Govern implementi una 

política d’imposició que els ciutadans de les Corts ja han patit moltes vegades, i assenyala que també 
tenen l’incendi de Can Capellanets i el dels veïns de Marquès de Sentmenat, i en van tenir un altre 
amb la Plataforma 1 d’Octubre —ell en va ser testimoni fa dos anys i l’any passat—, perquè no 
faciliten la utilització de l’espai públic per part de les entitats. Subratlla que en una democràcia la 
política no s’acaba el dia de les eleccions quan es fa el recompte de vots, sinó que es fa dia a dia, 
sobretot dialogant, no pas imposant en contra dels veïns. 

 
Subratlla que el districte continua brut i deixat i s’adreça als membres del PSC per dir-los que 

ells, que han governat durant trenta-sis anys, saben que la ciutat no es pot gestionar d’aquesta 
manera. Afegeix que tenen una crisi descomunal per l’«urbanisme mandala» i no saben com sortir- 
se’n, i haurien de plantar cara a l’urbanisme naïf dels comuns. 

 
En darrer lloc, posa de manifest que ell com a conseller ha rebut moltes queixes de bars i 

restaurants als quals a principis de juny se’ls va dir que en 24 hores o en una setmana rebrien la 
llicència de la terrassa, i a finals de juliol i principis d’agost el trucaven perquè no l’havien rebut. 
Subratlla que és importantíssim que en moments de crisi com aquest, el govern sigui diligent i eficaç, i 
el Govern municipal no ho ha estat. 

 
El conseller Mario Campelo comença la intervenció recordant els presos i exiliats polítics i 

mostrant tot el suport del Grup Municipal d’ERC a les tres veïnes de les Corts que al setembre van ser 
citades a declarar per participar en els talls de la Jonquera del novembre del 2019. 

 
Dit això, desitja una bona Festa Major a tots els veïns i veïnes del districte i felicita les entitats, 

tant les que aquest any faran actes com les que no en faran cap però normalment sí que en fan, i les 
que fa mesos que treballen per fer possibles actes però que malauradament no poden culminar el 
procés durant aquest cap de setmana. Subratlla que són les entitats, totes, les que fan gran la Festa 
Major de les Corts i, per tant, mereixen un reconeixement a l’altura del seu esforç. 

 
Explicita que la situació d’enguany és molt diferent, ja que la pandèmia ha capgirat les nostres 

vides i ha interromput la nostra activitat normal, i tothom sabia que caldria reformular la Festa Major 
per adaptar-la a les mesures de seguretat, i assenyala que el Grup Municipal d’ERC sempre ha estat 
a favor de celebrar la Festa Major aquest any amb els màxims actes possibles, sempre complint les 
mesures sanitàries i de seguretat marcades i imposades. Aquest grup no entén que finalment no es 
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duguin a terme alguns actes organitzats per entitats que hi han treballat de valent i que complien totes 

 

 

les mesures sanitàries i de seguretat, mentre que a Sants - Montjuïc sí que s’han dut a terme actes 
similars, per exemple, aquest cap de setmana a les festes d’Hostafrancs. A parer seu, aquest any 
més que cap altre calia fer un esforç d’enteniment, de treball i de buscar solucions conjuntes per estar 
al costat de les entitats i així fer que la cultura popular estigués als carrers de les Corts. Subratlla que 
la cultura, com l’escola, tampoc no és focus de contagi: la cultura és segura. 

 
Tot seguit, en relació amb l’autoorganització veïnal, felicita la Xarxa d’Aliments de les Corts 

per tota la feina que està fent, repartint aliments cada setmana a més de 40 unitats familiars del 
districte, i remarca que cal coordinació amb aquestes xarxes, que l’Ajuntament les ajudi i els doni 
solucions per tal que puguin continuar desenvolupant la seva tasca. 

 
Sobre Can Rigal, celebra el tema dels usos, però assenyala que ara l’important és la neteja. 

Recorda que  el  21  de  novembre del  2019  el  seu  grup  va  presentar  un  prec  per  demanar  la 
coordinació entre l’Ajuntament d’Hospitalet i Barcelona, i el Districte, per tal que es dugués a terme la 
neteja, però deu mesos després no s’hi ha fet absolutament res i la zona de Can Rigal de l’Hospitalet 
continua en un estat de deixadesa absoluta, motiu pel qual torna a instar el Districte a posar-se 
d’acord amb l’Hospitalet per tal de fer-hi una actuació ràpida i que la zona es netegi. 

 
Observa que els espais verds del districte tampoc no estan gaire millor, i remarca que la 

naturalització de l’espai públic no pot comportar una deixadesa en el manteniment i la neteja, i per 
això avui aquest grup presenta una proposició en què demana un estudi sobre la situació d’aquests 
espais verds i la implementació d’actuacions per tal de millorar-los. 

 
Respecte a l’Espai Barça, indica que des del 27 de gener no en tenien notícies i avui el 

regidor ha dit que els treballs de Joan XXIII per fi tornaran a començar, però observa que aquesta 
informació és insuficient: cal que s’especifiquin els terminis, el calendari actual, quan acabaran els 
treballs. D’altra banda, posa de manifest que el regidor no ha parlat sobre la Colònia Castells. 
Assenyala que fa set mesos que no en tenen notícies i que l’últim que es va dir és que hi havia 
22,5 milions del pressupost, que es faria l’expropiació, que es faria el reallotjament de tota la banda 
dreta d’Entença i que els treballs d’expropiació acabarien a principis del gener del 2021. Demana que 
s’ampliï la informació sobre aquests dos temes tan importants per al districte. 

 
Confirma que no han estat informats sobre el Campus Sud i no se’ls ha convocat a cap grup 

de treball, com tampoc no se’ls ha convocat a cap consell sectorial ni a cap consell de barri. Demana 
que es convoquin els òrgans de participació —són necessaris—, tal com demanen també els veïns. 

 
Per acabar, diu al regidor, que en una entrevista a Línia Les Corts va afirmar que ERC no 

tenia clar el que volia fer a l’avinguda Madrid, que aquest grup sí que sap el que va demanar per a 
aquesta via: l’ampliació de voreres de l’avinguda i el carril bici, tant a l’avinguda Madrid com al carrer 
Berlín, que connectés amb l’Hospitalet i amb el carril bici del carrer París, cosa que el Govern va 
rebutjar dues vegades en dos plens diferents. Afegeix que el Grup Municipal d’ERC continua pensant 
que la pacificació d’aquesta autopista urbana és urgent, ja que està totalment pensada per als 
vehicles privats, i cal que l’ampliació de voreres sigui un fet no transitori, implementar el carril bici i 
oferir un transport públic de qualitat als veïns, actuacions que cal dur a terme immediatament, ja que 
està en joc la salut dels veïns. Aquest grup celebra que el Govern tingui previst reunir-se amb el 
Districte de Sants per començar a treballar aquest tema. 

 
El regidor del Districte, Sr. Joan Ramon Riera, agraeix el bon to de la majoria de les 

intervencions i comenta, seguint la broma de Matrix, que el portaveu de JxCat i la portaveu de Cs 
viuen en versions diferents a Matrix, ja que les seves diagnosis són prou diferents. Demana a tots 
plegats que aterrin en el món real i hi posin tenacitat i capacitat de treball. 

 
Dit això, assegura que ell és el primer a ser crític amb l’avinguda Madrid, i diu al portaveu del 

Grup Municipal d’ERC que la participació no acaba en el seu partit, sinó que cal escoltar molta més 
gent. D’altra banda, avança que la iniciativa sobretot serà del Districte de Sants. 

 
En referència amb el Campus Sud, reconeix que no han convocat els grups i explica que 

trigaran una mica a convocar-los perquè abans d’obrir el debat polític i ciutadà cal fer una feina 
tècnica prèvia (volen encarregar a un tècnic que faci un primer plantejament tècnic), i sobre Joan 
XXIII diu que, si no ho recorda malament, els van parlar de sis mesos, de manera que calcula que les 
obres estaran enllestides cap al maig. 
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A continuació, puntualitza que si la cultura és segura és perquè la fem segura, igual que 
l’escola, mitjançant protocols i mesures que s’han implementat i cal continuar implementant. 

 
Pel que fa als consells de barri —no ho ha comentat a la primera intervenció per manca de 

temps—, indica que la intenció és poder-los fer tots abans de Nadal, i es faran primer les comissions 
de seguiment i després les sessions plenàries. 

 
Tot seguit, remarca que l’atenció primària és un tema que els preocupa i ocupa i es van 

coordinant amb la Generalitat, i expressa l’opinió que no és moment de fer batalla política amb la 
sanitat, sinó de col·laborar, que és el que fa el Districte en la mesura que pot. 

 
Per acabar, informa que el tema del carrer Breda està resolt i la persona que trencava la 

convivència ja està en circuit —en parlaran més àmpliament més tard. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, retreu al regidor que no hagi 
donat resposta a cap de les seves preguntes, ni tan sols a la relacionada amb les mascaretes 
transparents, i li diu que és evident que el conseller Ivan Condés i ella viuen en realitats diferents: ell, 
en una república imaginària i totalitària on els incendis consisteixen a cremar els carrers, i ella, en una 
democràcia anomenada Espanya. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, diu al regidor que li pot 

assegurar —sense acritud i amb bon to— que el regidor Quim Forn no viu a Matrix; que el manifest 
de la federació no va aparèixer a la pel·lícula Matrix, sinó a un barri anomenat les Corts; que les 
queixes per les llicències de terrasses no apareixien a la pel·lícula Matrix, sinó a les Corts —els 
consellers reben trucades amb aquestes queixes—, i que la brutícia i la deixadesa del barri i dels 
seus parcs tampoc no apareixen a Matrix, sinó que les pot veure qualsevol que passegi per les Corts. 

 
El conseller Mario Campelo, portaveu del Grup Municipal d’ERC, insisteix que la cultura és 

segura i diu al regidor que les entitats ho tenien tot preparat per fer-ho possible. 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

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

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

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:  TRANSACCIÓ:  El  Districte  de  Les  Corts  es  compromet,  en 
coordinació amb Parcs i Jardins de Barcelona, a: 
- Fer un informe de l'estat dels espais verds del districte (parcs i jardins, 

parterres, jardineres i escocells). Informe que ha de contenir una 
diagnosi de l'estat actual de la flora, la fauna i el mobiliari que compon 
aquests espais verds, així com mesures a implementar i el temps 
d'implementació d'aquestes. 

- Aquest informe haurà d'estar realitzat en el temps de 12 mesos i 
presentar-se en l'òrgan competent del Districte de les Corts. A més, 
les mesures contemplades en ell, hauran de ser aplicades el més 
ràpid possible d'acord amb l’indicat a l’informe realitzat per Parcs i 
Jardins. 
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- Fins a la presentació de l'informe en l'òrgan competent, realitzar les 

actuacions, adequades i necessàries, tant de manteniment de la 
flora/fauna i mobiliari com de neteja, per tal de millorar l'estat dels 
espais de verds del Districte de les Corts (parcs i jardins, parterres, 
jardineres i escocells)”. 

 
La consellera Mercè Garrigosa posa de manifest que durant aquests mesos de pandèmia tots 

els grups municipals han anat dient que cal posar el vianant al centre de l’espai públic, per a la qual 
cosa cal humanitzar els espais públics —amb aquest objectiu, s’han aplicat mesures com ara 
l’ampliació de les voreres o els carrils per als vianants a les calçades— i naturalitzar-los, de manera 
que els espais verds prenen més importància que mai. 

 
Subratlla que aquesta naturalització ha de ser controlada i que cal un manteniment mínim de 

conservació i neteja dels espais verds, i indica que el paper del verd urbà és important com a 
regulador del clima local i dels efectes dels fenòmens meteorològics, ja que millora les condicions de 
temperatura, esmorteeix les riuades, ajuda a filtrar l’aire, regula el vent i preserva la biodiversitat, 
entre altres beneficis, i també s’ha comprovat que els arbres col·locats de manera adequada a prop 
dels edificis redueixen les necessitats d’aire condicionat un 30% i estalvien entre un 20% i un 50% de 
calefacció. A més, aquesta infraestructura verda també és beneficiosa des del punt de vista de la 
salut i el benestar de les persones. L’evidència científica és molt extensa en aquest sentit, i, per 
exemple, s’ha trobat relació directa entre la presència del verd urbà i la disminució dels problemes en 
l’embaràs, millora de la salut mental, millors capacitats socials o reducció de l’estrès, i hi ha estudis 
que demostren que a França set de cada deu persones escullen la seva residència en funció de la 
proximitat a espais verds, i que a Anglaterra nou de cada deu persones fan servir els espais verds, 
que se situen com l’espai públic més utilitzat, fins i tot per sobre de les sales de concerts, els teatres i 
els espais esportius. 

 
Dit això, fa èmfasi en la necessitat de mantenir, conservar i netejar els espais verds del 

districte —les Corts es distingeix per ser un dels districtes amb més espais verds de la ciutat—, ja que 
són imprescindibles per a una millor qualitat de vida dels veïns i per a una millor eficiència en el 
treball, i comenta que qualsevol persona que passegi pel districte pot veure a simple vista l’estat de 
dèficit d’aquests espais (Bacardí, parc de les Corts, jardins de Joaquim Ruyra, parterres de Benavent i 
Montnegre, etc.), amb bancs trencats, gespa cremada, arbres morts i males herbes molt altes. 

 
Assenyala que, davant d’aquesta situació, cal una diagnosi exhaustiva que indiqui l’estat 

actual d’aquests espais verds per tal d’aplicar les mesures pertinents durant els propers mesos i que 
serveixi com a guia de manteniment dels espais verds, i també calen mesures ràpides i eficaces per 
tal de minimitzar el mal estat actual dels espais verds. 

 
Pels motius exposats, el Grup Municipal d’ERC presenta aquesta proposició amb l’objectiu 

que el Districte de les Corts es comprometi a fer un informe en coordinació amb Parcs i Jardins de 
Barcelona per tal de tenir una diagnosi no només dels espais verds pròpiament dits, sinó també de la 
fauna i la flora i el mobiliari d’aquests espais. 

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

aquesta proposició és molt semblant a la que presenta el seu grup, de manera que no s’hi estendrà 
gaire, i indica que aquest grup troba encertat que s’elabori un informe de l’estat dels espais verds del 
districte per fer la diagnosi dels problemes i implementar les solucions que siguin necessàries per 
solucionar-los. 

 
Tot seguit, posa de manifest que molts espais verds del districte s’han vist afectats per la 

brutícia o la deixadesa, i en alguns casos la deixadesa en parterres o jardineres dona lloc a 
l’acumulació de brossa que provoca l’incivisme —la proposició del seu grup planteja un reforç de la 
neteja en el districte, també a parcs, jardins, jardineres i carrers—, i subratlla que és una necessitat 
bàsica que el Govern del Districte protegeixi aquests espais dels barris, com també la fauna i la flora, 
per augmentar la qualitat de vida dels veïns, protegir el medi ambient i fer més sostenible el districte. 

 
Per acabar, vota a favor de la proposició i subratlla que un govern que sempre fa gala de la 

sostenibilitat i de ser una ciutat verda no s’ha de limitar a tenir espais verds, sinó que també els ha 
mantenir en bon estat —està segur que hi estan d’acord. 
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El conseller Xavier Cañigueral expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, tot i que 

entén que el termini de dotze mesos per fer l’informe és una mica llarg, i manifesta l’opinió que quan 
tots critiquen una cosa, alguna part de raó deuen tenir. Concreta que, en aquest cas, diferents grups 
porten avui iniciatives sobre les condicions en què es troben els parcs i jardins del districte. 

 
La consellera Sonia Reina expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, que dona 

suport a la proposició malgrat la transacció del Govern, que amplia el termini d’execució d’actuacions i 
n’elimina la urgència, i posa de manifest que aquest grup ha presentat diferents iniciatives en relació 
amb el deplorable estat dels parcs i jardins, els parterres, les jardineres i els escocells del districte. 

 
Afirma que tota la ciutat és un despropòsit pel que fa a vegetació, entre altres coses, i 

subratlla que renaturalització no és deixadesa, brutícia, manca de cura ni maltractament a la 
vegetació. Diu al Govern que abans d’implementar renaturalització a la ciutat hauria de saber què és, 
ja que el que està fent ara mateix és convertir Barcelona en un lloc on ningú no voldrà viure, que 
ningú no voldrà visitar i on ningú no voldrà invertir. 

 
A continuació, mostra diferents fotos on es veu la diferència entre el que està fent el Govern i 

el que és realment renaturalitzar, i remarca que estan convertint l’adeu a la jardineria en un 
abandonament sever, amb males herbes per tot arreu. 

 
Per  acabar, diu  al  regidor  —lamenta que  hagi  marxat— que  les  males herbes no  són 

vegetació autòctona del districte, com va afirmar a l’Audiència Pública, i li recomana que faci un 
passeig pel districte, per exemple, pel carrer Alfambra, perquè vegi els escocells que hi ha sense 
arbre, que estan plens de males herbes i d’espècies invasores, no per culpa de la COVID, del 
confinament o de la suspensió dels serveis, sinó per culpa del Govern. 

 
El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, comenta que el fet que tres 

dels debats que tindran lloc avui aquí tinguin relació amb la manca de neteja i la brutícia al barri 
demostra que la deixadesa dels carrers és una percepció que tenen tots, per molt que el Govern parli 
de fauna o digui que opten per un model innovador, quan més aviat és un model impresentable. 

 
Tot seguit, posa de manifest que ja a l’estiu el seu grup va presentar un prec relacionat amb la 

neteja, però malauradament, i en contra del criteri de la majoria de la cambra, el Govern del Districte 
va rebutjar les mesures de neteja proposades. 

 
Observa que JxCat va ser el primer grup que després del confinament va detectar aquesta 

manca de neteja, i demana al Govern una mica més de consideració i que els escolti, després de no 
fer-ho a l’estiu, ara que hi ha tres debats diferents sobre el mateix tema. 

 
A continuació, subratlla que el fet que s’hagin de presentar dues proposicions i un prec en 

relació amb la neteja en una mateixa sessió demostra la manca de gestió i la deixadesa que el 
Govern ha tingut en tot moment en relació amb l’estat dels carrers, cosa que lamenta. Celebra, en 
canvi, que el concepte de neteja que el seu grup va portar aquí a l’estiu sigui el generalitzat entre la 
resta de grups. 

 
Per acabar, explicita que el Grup Municipal de JxCat vota a favor de la proposició. 

 
La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, assegura que el Govern és 

conscient de la necessitat de millora d’alguns espais, i demana que es tingui en compte que venim 
d’una situació de serveis mínims durant la pandèmia. 

 
D’altra banda, dona les gràcies al Grup Municipal d’ERC per haver acceptat la transacció —el 

Govern entén que un informe anual és suficient—, i subratlla que Parcs i Jardins i Serveis Tècnics del 
Districte actuen amb urgència en tot allò que ho requereix. 

 
Per acabar, explicita el vot favorable dels dos grups del Govern i diu que creu que ERC sap 

que sempre el trobarà per a tot el que sigui millorar els barris. 
 

La consellera Mercè Garrigosa, portaveu del Grup Municipal d’ERC, dona les gràcies a tots 
els grups i diu al Govern que vigilaran el termini i que es doni compliment a la proposició. 
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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 president indica que s’aprova per unanimitat la transacció de la proposició d’ERC següent: 
“El Districte de Les Corts es compromet, en coordinació amb Parcs i Jardins de Barcelona, a: - Fer un 
informe de l'estat dels espais verds del districte (parcs i jardins, parterres, jardineres i escocells). 
Informe que ha de contenir una diagnosi de l'estat actual de la flora, la fauna i el mobiliari que compon 
aquests espais verds, així com mesures a implementar i el temps d'implementació d'aquestes. - 
Aquest informe haurà d'estar realitzat en el temps de 12 mesos i presentar-se en l'òrgan competent 
del Districte de les Corts. A més, les mesures contemplades en ell, hauran de ser aplicades el més 
ràpid possible d'acord amb l’indicat a l’informe realitzat per Parcs i Jardins. - Fins a la presentació de 
l'informe en l'òrgan competent, realitzar les actuacions, adequades i necessàries, tant de manteniment 
de la flora/fauna i mobiliari com de neteja, per tal de millorar l'estat dels espais de verds del Districte 
de les Corts (parcs i jardins, parterres, jardineres i escocells)”. 

 
2.   JxCat: El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda instar el Govern 

del Districte a iniciar les gestions amb Escoles, AMPA,s, Eixos comercials i 
botigues i Guàrdia Urbana per a que l’IMEB dissenyi i executi en aquesta 
legislatura el Camí Escolar, Espai amic des de la zona limítrof amb el 
Districte de l’Eixample fins les escoles ja integrades en l’únic Camí Escolar 
del Districte (Duran i Bas, Lavínia, Les Corts i Barcelona). 

 
El conseller Ivan Condés indica que el projecte «Camí escolar, espai amic» té una trajectòria 

de més de tretze anys a la ciutat, i a l’octubre del 2007 se’n va inaugurar el primer recorregut al 
districte, que va ser un projecte elaborat amb les escoles Duran i Bas, Lavínia, les Corts i Barcelona, 
així com amb AMPA i comerços, perquè els infants tinguessin condicions més bones i més segures 
per anar de manera autònoma a l’escola. 

 
Afegeix que en el trajecte existent hi participen 67 botigues amigues i durant aquest curs hi ha 

la previsió d’ampliar-ne el nombre al voltant de l’àrea de l’escola de les Corts, ja que els alumnes 
d’aquesta escola desenvolupen el projecte del camí escolar com a treball a l’aula. D’altra banda, 
assenyala que aquest trajecte es distingeix per les onades verdes que hi ha pintades al terra en els 
passos de vianants, que informen que tothom ha de vigilar perquè hi ha una escola a prop. Observa 
que algunes d’aquestes onades estan absolutament mancades de pintura i deteriorades, i caldria 
mantenir-les millor. 

 
Tot seguit, explica que, tenint en compte que la part nord del districte pateix de manca de 

camí escolar per als habitatges d’aquesta zona (Josep Tarradellas, avinguda Sarrià, etc. cap a les 
quatre escoles esmentades, a les quals es podrien afegir Ítaca, Pare Manyanet, Santa Teresa de 
Lisieux o Sant Francesc), i que ell mateix, en preguntes escrites d’octubre i desembre de 2019 en què 
demanava informació sobre els camins escolars del districte va rebre la resposta que l’IMEB no tenia 
cap projecte previst per a les Corts, aquest grup presenta aquesta proposta de creació de camí 
escolar a la part nord del districte, que aniria del límit que ha esmentat, de l’Eixample, cap al centre 
històric de les Corts. 

 
Per acabar, subratlla que ara més que mai aquesta eina ha de donar seguretat als infants i 

tranquil·litat als pares, ha de fer encara més visible el petit comerç i ha de poder fer encara més xarxa 
entre les escoles, les AMPA i les famílies; assenyala que, segons el darrer baròmetre de la ciutat, la 
seguretat és la primera preocupació dels barcelonins, i remarca que, a part de la tasca que fan els 
cossos de seguretat, també és feina de l’Administració generar sensació de seguretat. 

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

que entén que el camí escolar proposat és necessari per facilitar a les famílies l’accés als centres 
educatius i millorar la mobilitat al districte i la seguretat dels nens i els joves, i s’atendrien les 
necessitats de les famílies cortsenques que el necessiten. 

 
D’altra banda, subratlla que és necessari facilitar i promoure una mobilitat autònoma dels 

escolars que permeti una millor seguretat, amb la participació ciutadana i les entitats del districte, i cal 
cobrir la necessitat de camí escolar a la part nord del districte amb tots els agents implicats, per a la 
qual cosa és important que hi hagi una gran coordinació amb els col·lectius que hi puguin aportar i 
estudiar els possibles riscos que pot comportar cada tram i, un cop identificats, transformar-los o 
mitigar-los per afavorir una circulació sostenible i, sobretot, segura per als nens i joves escolars en 
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relació amb els vehicles que circulen per la zona. Afegeix que aquesta coordinació ha de comportar la 
implicació de l’AMPA, les associacions de barri, el professorat i el mateix alumnat i les famílies, així 
com de l’Administració municipal i del Districte. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, subratlla que, si volen 

que els ciutadans utilitzin el transport públic o vagin a peu, els ho han de posar fàcil, invertint-hi i fent 
aquests mitjans segurs i atractius, i observa que, si bé hi ha inversions que són a mitjà i a llarg termini 
que són molt costoses, la que planteja aquesta proposició es pot fer en relativament poc temps i no 
és gaire costosa, de manera que aquest grup hi vota a favor. 

 
Dit això, demana que l’actuació no es decideixi des de l’IMEB i es comuniqui a tots els agents, 

sinó que es faci amb consens amb aquests agents (botiguers, escoles, AMPA, etc.), ja que només 
així s’aconseguirà que sigui un èxit. 

 
El conseller Javier Edrosa, portaveu del Grup Municipal de Cs, indica que l’objectiu del 

projecte «Camí escolar, espai amic», és que els nens i les nenes de la ciutat guanyin autonomia 
personal i qualitat de vida en el moment d’anar i tornar sols de l’escola en entorns segurs, així com 
millorar el coneixement del barri, identificar les situacions de risc i triar els recorreguts més segurs i 
agradables. 

 
Subratlla que el projecte, en què els nens i les nenes es converteixen en autèntics 

protagonistes, fomenta valors protectors, fa que els infants es vagin formant per esdevenir menys 
vulnerables i els proporciona seguretat per anar a l’escola encara que hi vagin sols. En definitiva, els 
ajuda a desenvolupar habilitats personals. 

 
A continuació, observa que els camins escolars que s’implantin a partir d’ara hauran de tenir 

en compte les mesures de seguretat, prevenció i higiene provocades per la situació del coronavirus, i 
perquè la iniciativa sigui un èxit cal treballar la definició del projecte amb tota la comunitat educativa 
(escoles, alumnes, pares i mares, professors i AMPA), així com amb les entitats del barri, que són una 
part important del camí escolar. 

 
Per acabar, es mostra d’acord amb el Sr. Condés que caldria repassar les franges verdes del 

camí escolar ja existent al districte, que es troben en un estat de manteniment lamentable, i expressa 
el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 
La consellera Elisabet Bercial expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, que entén 

que qualsevol mesura orientada a millorar la seguretat dels entorns escolars és completament 
necessària, i que millorar els camins escolars sempre és en benefici dels més petits i de la comunitat 
educativa. 

 
Dit això, afirma que es tracta d’una zona bastant abandonada en aquest sentit, de manera 

que segurament s’ha de meditar en general sobre la forma de fer els espais més amables per a les 
persones, amb voreres més amples, més carrers pacificats i reducció del trànsit i de la velocitat dels 
cotxes, entre altres coses. Per això, demana que les accions encaminades a millorar aquesta zona no 
es limitin a pintar onades a terra, sinó que per un cop siguin una mica més valentes i ambicioses i 
repensin tot el que engloba, i que, a més, en puguin fer partícips tots els agents implicats en el procés 
educatiu: les AFA, els eixos comercials, les entitats del barri, els esplais i, per descomptat, els més 
importants, els i les alumnes, que de ben segur hi tindran moltes coses a dir. 

 
Per acabar, subratlla que un camí escolar no és només una forma d’avisar que s’ha d’anar 

amb compte pel voltant d’una escola, sinó que també és un mètode perquè els i les alumnes 
coneguin racons dels seus barris i agafin bon hàbits. El seu grup espera que tot això es tingui en 
compte a l’hora d’implementar aquesta proposició. 

 
El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, informa que el programa al qual 

fa referència la proposició ha evolucionat a través de l’IMEB i ara es diu «Protegim les escoles», vol 
ser una evolució lògica i proactiva de l’anterior, i vol convertir els entorns escolars en llocs més 
inclusius i saludables, així com construir un espai d’estada, de joc i d’aprenentatge més segur per al 
conjunt de la comunitat, mitjançant actuacions com ara talls de circulació, desviacions de trànsit, 
generació de plataformes úniques de pas, desplaçament o supressió d’estacionament de vehicle 
privat, millora de la visibilitat, col·locació d’elements senyalitzadors, implantació de radars, limitació de 
velocitat a les vies implicades o ampliació de voreres. 
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Afegeix que aquest nou programa, liderat des de l’Àrea d’Ecologia Urbana, és un nou 
plantejament que recull l’esperit i els fruits de la feina feta pels camins escolars, i exposa que, abans 
de finalitzar el mandat, el programa millorarà l’entorn d’aproximadament 200 escoles de la ciutat. 

 
Especifica  que  al  districte  hi  ha  previstes  actuacions  per  al  proper  any  a  les  escoles 

Anglesola, Ítaca, escola bressol Xiroi, Santa Teresa de Lisieux i escola Lavínia, i durant els propers 
anys del mandat, a l’escola Barcelona, a l’escola bressol Can Novell, a Duran i Bas, a la bressol Can 
Bruixa, a l’institut i escola les Corts, a l’escola Pau Romeva, al col·legi Paideia, al Pare Manyanet, als 
Maristes, a Sant Ramon Nonat, a l’institut Pedralbes, a l’escola Thau, a l’escola Solc i a l’escola 
Santíssima Trinitat. 

 
Per acabar, explica que el Govern s’absté en aquesta proposició perquè l’IMEB ja està 

desenvolupant el programa «Protegim les escoles», però, no obstant això, la Guàrdia Urbana farà un 
estudi sobre el camí escolar de la zona limítrof amb el districte de l’Eixample fins a l’aranya del camí 
escolar existent al districte de les Corts. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, agraeix els vots favorables i 

manifesta estranyesa absoluta pel fet que el Govern no voti a favor d’aquesta mesura, quan en 
resposta a les seves preguntes del 14 de gener va dir que quedaven dinou camins pendents 
d’inaugurar a Barcelona en aquesta legislatura i que el programa seguia coordinant-se i treballant 
contínuament amb Districte, Guàrdia Urbana i Ecologia Urbana. Diu que no sap si aquesta abstenció 
és per manca de ganes de treballar —som a l’octubre i el Govern no aporta cap mesura de govern— 
o si el Govern simplement s’hi absté perquè la presenta JxCat. 

 
Dit això, expressa la convicció del seu grup que aquesta és una iniciativa positiva i manifesta 

el desig que properament es pugui tirar endavant d’una manera o d’una altra. 
 

El president indica que, amb el vot favorable de tots els grups amb l’excepció dels grups de 
PSC i BC, s’aprova la proposició del grup de JxCat següent: “El Consell Plenari del Districte de Les 
Corts acorda instar el Govern del Districte a iniciar les gestions amb Escoles, AMPA,s, Eixos 
comercials i botigues i Guàrdia Urbana per a que l’IMEB dissenyi i executi en aquesta legislatura el 
Camí Escolar, Espai amic des de la zona limítrof amb el Districte de l’Eixample fins les escoles ja 
integrades en l’únic Camí Escolar del Districte (Duran i Bas, Lavínia, Les Corts i Barcelona)”. 

 
3.   Cs:  TRANSACCIÓ:  1.  El  Consejo  Plenario  del  Distrito  de  Les  Corts 

acuerda elaborar un Plan de actuación contra la okupación ilegal de 
viviendas, especialmente aquellas conflictives, con el fin de prevenir, 
detectar y evitar la okupación   ilegal de inmuebles o de aquellos 
susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo de actuación que pueda 
servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios para conseguir, a la 
mayor  brevedad  posible,  la  recuperación  de  la  posesión  del  o  los 
inmuebles okupados: 

 
a)   Poner en marcha las medidas que sean necesarias para velar 

por la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la 
okupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con 
las  asociaciones  de  vecinos  y  entidades  del  Distrito  y  los 
grupos políticos con representación en el Distrito. 

b)   Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje 
preventivo en el Distrito de Les Corts, incrementando la plantilla 
de agentes destinados al Distrito, así como emitir instrucciones 
a la Guardia Urbana de tolerancia cero con la okupación 

c)   Que,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Ley  del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento 
se comprometa a llevar a cabo las acciones necesarias para 
recuperar de oficio la posesión ilegalmente perdida sobre sus 
bienes inmuebles. 

d)  Instar al gobierno del distrito y al gobierno municipal para que 
busquen soluciones, de manera urgente, para aquellas 
ocupaciones que vienen motivadas por una situación de 
vulnerabilidad social. 
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2. Que para la elaboración de este Plan contra la okupación ilegal de 
viviendas en el Distrito de Les Corts, se dotarà, si fuere necesario, 
una  partida  económica  procedente  del  Fondo  de  Contingencia 
previsto en los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona 
aprobados para el ejercicio 2020. 

 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, exposa que l’octubre de 2016 
uns radicals antisistema vinculats a la CUP i Arran van violentar la pacífica convivència del districte de 
les Corts en ocupar un edifici al carrer Benavent, i, encara que els van expulsar, quatre anys després 
continuen assetjant, insultant i assenyalant els veïns (ella personalment també va ser violentada per 
aquestes persones), concretament, la presidenta de l’Associació de Veïns Camp Nou. El Grup 
Municipal de Cs, que sempre ha persistit en la lluita contra la xacra per a la convivència que és 
l’ocupació duta a terme per màfies, delinqüents i antisistema, vol mostrar-li tot el seu suport i 
condemnar fermament els insults que està rebent per part de la CUP, Arran i Cortsenques Dissidents. 

 
Entén que qui entra en política ho fa amb voluntat i vocació de servei públic, i això significa 

donar solució als problemes dels ciutadans, no pas mirar cap a una altra banda i negar realitats. En 
aquest sentit. Per això, aquest grup no només ha presentat diverses iniciatives des del 2016 a escala 
municipal, sinó que també va portar una llei antiocupació al Congrés el 2017, i l’ha tornat a presentar 
enguany perquè considera que és l’única via per eliminar aquesta xacra i canviar el bonisme amb què 
alguns sectors es miren l’ocupació. 

 
Explica  que  la  reforma  proposada,  una  reforma  fàcil,  es  resumeix  en  cinc  punts: 

desallotjament exprés, enduriment de les penes, reforç de les competències de les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat, evitar els fraus amb l’empadronament d’ocupes, i mesures de lloguer social i 
protecció  al  deutor  hipotecari.  En  la  mateixa  línia  va  aquesta  proposició,  que  planteja  un  pla 
d’ocupació amb un protocol —que reclamen des del 2016— per posar en marxa mesures per vetllar 
per la seguretat i la convivència; reforçar la Guàrdia Urbana i donar-li instruccions de tolerància zero 
amb l’ocupació; el compromís de l’Ajuntament, recollit en la Llei de patrimoni, d’exercir accions davant 
l’ocupació d’edificis públics, i donar una solució en les situacions de vulnerabilitat, on la responsabilitat 
és de l’Administració i no dels ciutadans. 

Aquest grup espera que la resta voti a favor de la proposició i no doni l’esquena als ciutadans. 

El president, abans de donar-li la paraula a la resta de grups, la dona a la consellera Irene 
Morales perquè llegeixi la intervenció d’una ciutadana, la Sra. Thaïs Cloquell, en relació amb aquest 
punt. 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu a la Sra. Reina, que en 

el punt de l’informe del regidor ha dit que no podia ser que a les audiències públiques no es llegeixin 
les preguntes tal com els veïns les expressarien si les formulessin presencialment, ja que s’està 
traient veu als ciutadans, que intenta llegir-les literalment, però ha d’entendre que hi ha coses que no 
es poden ni llegir. 

 
Dit això, llegeix la intervenció de la Sra. Thaïs Cloquell, que diu que ocupar no és fàcil, atès 

que no és fàcil no tenir un sostre i haver de buscar un pis buit per no dormir a la intempèrie, amb 
quatre o cinc persones en una habitació d’una pensió o alberg, o en un pis compartit amb més 
famílies. 

 
Subratlla que quan es criminalitzen les ocupacions, es criminalitza la pobresa, ja que el 93% 

de les unitats de convivència que viuen ocupant estan sota el llindar de la pobresa, i pregunta com es 
pot accedir a un habitatge sense tenir ingressos estables, qui et lloga un pis quan tens una nòmina de 
1.000 euros i el pis en val 800, com pot pagar el lloguer una persona sense salari o amb un salari 
baix, i com se li fa un contracte de lloguer a una persona emigrant sense papers. Afegeix que en més 
de la meitat de les ocupacions hi ha menors d’edat, i que entrar en un pis buit, sovint deteriorat, i 
instal·lar-s’hi amb la família mentre hi fas reformes sota l’amenaça constant d’un desnonament 
castiga i deteriora la salut mental de qualsevol persona. 

 
Assenyala que el 80% de les persones que ocupen han buscat prèviament una altra solució 

residencial, i sovint són persones que ja han estat desnonades i viuen amb la por de tornar a patir 
aquest acte de violència que és que et facin fora de la teva llar: només entre el 14 i el 18 de setembre 
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hi va haver 149 avisos de desnonament a Barcelona, en plena pandèmia de la COVID, i no hi ha prou 
pisos per acollir aquestes famílies (només durant el 2019 hi va haver 2.125 desnonaments a la ciutat). 

 
Per acabar, remarca que no ens hem de cuidar i protegir de les persones que ocupen, sinó de 

l’aparell de l’Estat que desnona persones vulnerables sense alternativa residencial i ignorant 
completament la Llei 24/2015, i pregunta, en nom de CUP les Corts, quantes denúncies per usurpació 
s’han fet al districte i quin és el nombre d’habitatges ocupats que explica la suposada alarma. 

 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, posa de manifest 

que l’ocupació és un dels problemes que cada cop afecten més la societat espanyola, catalana, 
barcelonina i també de les Corts, i la província de Barcelona va acumular 18.850 denúncies 
d’ocupacions il·legals en immobles entre el 2013 i el 2019. A més, aquest estiu a Barcelona les 
ocupacions il·legals s’han disparat un 41%, i l’alarma ciutadana és real i no provocada per suposades 
campanyes, com volen fer creure alguns grups. 

 
Tot seguit, manifesta l’opinió del seu grup que, si bé ja s’han presentat altres iniciatives en 

l’àmbit municipal en la mateixa línia que aquesta, qualsevol proposició adreçada a solucionar aquesta 
xacra i aquest drama social és positiva per als barcelonins i, concretament, per als ciutadans de les 
Corts. 

 
Subratlla que el dret a la propietat és un dret fonamental consagrat a l’article 17 de la Carta 

dels drets fonamentals de la Unió Europea, així com a l’article 33 de la Constitució espanyola de 
1978, i el dret a l’habitatge digne, garantit per l’article 47 de la Constitució, no dona legitimitat per no 
respectar el dret a la propietat privada, i no són els ciutadans qui han de vetllar pel compliment 
d’ambdós drets, sinó l’Administració. 

 
Recorda que, en aquest sentit, el Govern municipal va prometre 8.000 habitatges socials en 

l’anterior mandat, però no n’ha entregat ni 800 claus, i assenyala que l’ocupació no només afecta el 
propietari de l’habitatge ocupat, sinó també els veïns, que pateixen escàndols, confrontacions, brutícia 
i baralles. Amb el convenciment que cal garantir que els veïns de les Corts no es vegin afectats per 
aquest drama, el Grup Municipal de BxCanvi vota a favor de la proposició. 

 
D’altra banda, observa que la situació a la qual fa referència la Sra. Cloquell, la intervenció de 

la qual ha estat llegida per la Sra. Morales, representa una part ínfima dels casos: la gran majoria de 
les ocupacions estan controlades per màfies que venen pisos que no són seus i que generen greus 
problemes per a tots els veïns. 

 
En darrer lloc, diu al Govern municipal que l’ocupació se soluciona mitjançant la col·laboració 

publicoprivada i la creació d’un parc d’habitatge públic que no ha creat tot i haver-lo promès. 
 

El conseller Xavier Cañigueral indica que el Grup Municipal del PP s’afegeix a la condemna 
dels insults que està rebent la presidenta de l’Associació de Veïns del Camp Nou, Ana, i subratlla que 
alguns per fer el que ha fet ella pels seus veïns i per aconseguir el que ha aconseguit ella 
necessitarien més d’una vida. Demana, per tant, respecte. 

 
Tot seguit, exposa que entre el juny i l’agost es van registrar 356 denúncies per ocupacions 

il·legals (una mitjana de 6 diàries), dada que demostra que el problema a la ciutat és greu, i lamenta 
que tant el Govern municipal com el nacional neguin aquesta realitat, o bé directament donin suport a 
l’ocupació il·legal: l’alcaldessa va ser ocupa de jove i al districte se celebren sessions sobre filosofia 
de l’alliberament d’espais o per aprendre la manera de no pagar el rebut de l’aigua (es va fer un taller 
titulat «Estàs ocupant un pis i no tens aigua?»). 

 
El PP, davant d’aquesta situació preocupant i d’escalada del fenomen de l’ocupació il·legal, 

ha presentat un seguit de propostes tant a escala nacional com a escala local. Per exemple, a escala 
nacional va registrar al Congrés una proposició de llei antiocupes amb cinc punts fonamentals: la 
recuperació del delicte d’usurpació, que implica condemnes d’entre un i tres anys de presó, i que la 
incitació a l’ocupació es castigui amb penes d’entre tres mesos i un any; que el desallotjament es faci 
en un màxim de dotze hores; prohibir l’empadronament dels ocupes; facultar les persones jurídiques 
a iniciar procediments judicials, i donar potestat a les comunitats de veïns per actuar davant l’autoritat 
judicial i sol·licitar el desallotjament de l’habitatge. Indica que si algú vol donar suport a aquesta 
recollida de signatures ho pot fer a la seu del partit (carrer Urgell) o a través de la iniciativa a 
Change.org, on ja s’han recollit 10.800 signatures. 
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A escala municipal, aquest grup ha demanat la creació d’una oficina d’assessorament 
antiocupa per assessorar els propietaris que siguin víctimes d’una ocupació il·legal, i també ha 
demanat que es destinin més mitjans materials i humans a la policia municipal, fins i tot amb la 
creació d’una unitat de la policia local destinada a posar fi a l’ocupació. D’altra banda, ha demanat 
que s’endureixi l’Ordenança de civisme i que les persones que ocupen habitatges de manera violenta 
no puguin beneficiar-se d’ajuts municipals. 

 
En l’àmbit del districte, aquest grup està a favor del pla que demana aquesta proposició. 

 
El conseller Sergi Mariné posa de manifest que el Grup Municipal de JxCat sempre ha 

rebutjat de manera categòrica les ocupacions il·legals irregulars d’habitatges i de locals, i mai no 
defensarà aquesta pràctica, menys encara quan al darrere hi ha l’orquestració d’organitzacions 
criminals que s’aprofiten i es lucren de la vulnerabilitat de moltes famílies i de les ocupacions il·legals 
que generen molèsties i problemes de convivència entre el veïnat. 

 
Dit això, pregunta al Govern si s’ha implementat la proposició presentada per JxCat en relació 

amb les ocupacions que es va aprovar al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, i assenyala que la 
proposició que avui presenta el Grup Municipal de Cs inclou dues esmenes del seu grup: que es 
prioritzin les desocupacions que siguin conflictives per als veïns o que generin conflictes en la 
convivència al carrer o al barri afectat, i que el Govern busqui solucions de manera urgent per a les 
ocupacions motivades per la vulnerabilitat social o econòmica. 

 
Per acabar, comenta que, si bé tenia preparada una intervenció una mica diferent, després 

d’haver vist el to emprat per la Sra. Reina en la presentació de la proposició, en què ha parlat, entre 
altres coses, de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, aquest grup s’hi ha d’abstenir. 

 
El conseller Mario Campelo, portaveu del Grup Municipal d’ERC, comenta que, 

innegablement, les ocupacions preocupen la societat i, per tant, seria un error que les institucions 
miressin cap a una altra banda. Entén, però, que cal contextualitzar el fenomen i definir els diferents 
perfils d’ocupadors i d’ocupats: entre els primers, cal distingir entre qui fa de les ocupacions un negoci 
il·legal, qui fa ocupacions polítiques o socials, i les persones o famílies que es veuen abocades a 
viure al carrer sense disposar d’una alternativa habitacional; entre els ocupats, cal distingir entre 
grans tenidors (segons dades del 2019, el 82% dels habitatges ocupats pertanyen a grans tenidors, i 
el 70% d’aquests a entitats bancàries) i persones víctimes de violació de domicili, ocupació de domicili 
habitual o de segona residència (entre l’1% i el 5%). 

 
El Grup Municipal d’ERC coincideix que cal una reforma legal, però entén que aquesta no 

s’ha de centrar exclusivament en la reforma de la llei penal, sinó que també ha d’incloure 
modificacions vinculades al dret a l’habitatge, tal com s’ha fet al Parlament de Catalunya amb la 
regulació dels preus del lloguer, així com reformes legals per acordar cessions a les administracions 
públiques dels habitatges buits propietat de les entitats bancàries. D’altra banda, cal fer créixer 
urgentment  la  borsa  d’habitatges  socials  i  per  a  emergència,  així  com  resoldre  les  qüestions 
vinculades a la precarietat de les persones en situació irregular al país. 

 
Explicita que el problema és complex, com també ho són les situacions, i subratlla que és 

obligació i responsabilitat dels polítics fer la vida impossible a les màfies i garantir el dret a un 
habitatge digne. Afegeix que avui som a les portes d’una nova crisi econòmica i social, i el problema 
de les ocupacions d’habitatges és cavall de batalla política, amb els membres de Cs utilitzant aquesta 
qüestió de manera populista i alarmista, proposant solucions que són un totum revolutum que només 
posa el focus en un dels flancs del problema, la propietat, si bé paral·lelament voten en contra de la 
regulació dels preus del lloguer al Parlament de Catalunya i marxen d’una comissió a l’Ajuntament de 
Barcelona per estudiar aquesta regulació. Afirma que això passa perquè el dret a l’habitatge no els 
importa, i per això aquest grup vota en contra de la proposició. 

 
La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, diu al grup proposant que 

entén que és conscient de la complexitat social que hi ha al darrere l’ocupació, que és només la punta 
de l’iceberg d’un problema molt més profund, i li pregunta on és aquest grup quan es proposen 
solucions a aquest tipus de problemes socials. Per exemple, no sap on era Cs —teòricament, sempre 
és al costat dels veïns— amb la proposició de llei de contenció i moderació dels lloguers que va 
plantejar el Sindicat de Llogaters, però sí que sap on és ara: fent política a l’entorn d’una desprotecció 
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jurídica que no és certa, amb un discurs una mica alarmista i perillós, ja que vincula pobresa i 
col·lectius i famílies vulnerables amb delinqüència i inseguretat. 

 
A continuació, esmenta alguns escenaris resolutius que no es limiten a discursos buits: si 

l’ocupació és d’un habitatge habitual i d’un propietari particular, es resol en un màxim de 24 hores, i 
quan l’habitatge és d’un particular però està buit —és el delicte al qual fa referència el Grup de Cs, el 
delicte d’usurpació—, el desallotjament es produeix en cinc dies. Observa que la proposició no fa 
referència, en canvi, als casos d’ocupació de persones vulnerables quan la propietat és d’un gran 
tenidor amb més de deu habitatges, com tampoc no fa referència —entén que perquè al grup 
proposant no l’interessa— al fet que hi hagi persones sense un habitatge digne i algunes no puguin 
treure un rendiment econòmic de la situació (el grup proposant no parla en cap moment de lloguer 
social). Reconeix, però, que les actuacions són lentes, a causa de la saturació del sistema judicial, i 
que l’existència de màfies és preocupant. 

 
Per acabar, vota en contra de la proposició. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, mostra tot el seu suport i 

solidaritat a Ana Ramón, amiga i presidenta de l’Associació de Veïns del Camp Nou, per l’assetjament 
que ha rebut per part de la CUP, a qui diu que la Medalla d’Honor que s’ha atorgat a la Sra. Ramón 
no l’ha atorgada el Grup de Cs, sinó el Consell Plenari del Districte, on els partits polítics que en 
formen part representen la ciutadania. Observa que precisament la CUP no en forma part, potser 
perquè la ciutadania no li ha volgut donar representació ni al Districte ni a l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Dit això, subratlla que el Govern municipal està en contra de les ocupacions, de resoldre 

demandes socials urgents cometent il·legalitats, i dels col·lectius delictius que s’aprofiten dels més 
vulnerables i amenacen veïns i veïnes que volen viure en pau, grups que generen greus problemes 
de seguretat i convivència i que degraden pisos, comunitats, carrers i barris. 

 
Tot seguit, observa que el problema de les ocupacions és difícil i complex —el Govern no en 

defuig—, i requereix una proposta de ciutat, no només de districte, que sumi majories i sigui un punt 
de  trobada  que  abordi  la  complexitat de  la  problemàtica basant-se en  la  legalitat  i  concretant 
solucions socials i policials davant les ocupacions. En aquesta línia, a la darrera sessió del Plenari de 
l’Ajuntament es va aprovar una moció del Grup Municipal de JxCat i un prec de BC per crear un grup 
de treball a escala de ciutat específic sobre la problemàtica de les ocupacions on hi hagués 
representants de partits polítics, d’entitats i tècnics, i el Grup Municipal de Cs s’hi va abstenir. 

 
En darrer lloc, expressa el vot contrari del Grup Municipal del PSC, que entén que aquesta 

proposta s’ha de regular en el grup de treball proposat a Casa Gran. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, lamenta que alguns grups 
continuïn fent l’equiparació perversa entre el dret a l’habitatge i el dret a l’ocupació, en lloc de 
defensar el dret a la propietat, un dret reconegut, i subratlla que són les administracions, no els 
privats, qui han de garantir el dret a l’habitatge. Remarca que quan ERC i Podem plantegen el delicte 
d’autor que plantegen estan plantejant un tipus del Codi penal propi de règims totalitaris, sense ser 
conscients que realment tenim dos drets: el dret a la propietat i el dret a l’habitatge. 

 
D’altra banda, diu al Sr. Hornero que, efectivament, el problema requereix una solució global, i 

per això ha dit —com que portaven les respostes preparades, no l’han escoltat— que Cs havia 
presentat una llei integral, perquè no vol pegats per solucionar el problema de l’ocupació, i demana 
que es donin instruccions clares a la Guàrdia Urbana. 

 
El president indica que, amb el vot favorable dels grups municipals de BxCanvi, el PP i Cs, 

l’abstenció del Grup Municipal de JxCat, que hi havia fet una esmena, i el vot contrari dels grups 
municipals d’ERC, BC i el PSC es rebutja la transacció de la proposició del grup de Cs següent: “1. El 
Consejo Plenario del Distrito de Les Corts acuerda elaborar un Plan de actuación contra la okupación 
ilegal de viviendas, especialmente aquellas conflictives, con el fin de prevenir, detectar y evitar la 
okupación  ilegal de inmuebles o de aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo de 
actuación que pueda servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios para conseguir, a la mayor 
brevedad posible, la recuperación de la posesión del o los inmuebles okupados: a. Poner en marcha 
las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por 
la okupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos y 
entidades del Distrito y los grupos políticos con representación en el Distrito. b. Reforzar de forma 
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inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en el Distrito de Les Corts, incrementando la 
plantilla de agentes destinados al Distrito, así como emitir instrucciones a la Guardia Urbana de 
tolerancia cero con la okupación; c. Que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones 
necesarias para recuperar de oficio la posesión ilegalmente perdida sobre sus bienes inmuebles; d. 
Instar al gobierno del distrito y al gobierno municipal para que busquen soluciones, de manera 
urgente, para aquellas ocupaciones que vienen motivadas por una situación de vulnerabilidad social. 
2. Que para la elaboración de este Plan contra la okupación ilegal de viviendas en el Distrito de Les 
Corts, se dotarà, si fuere necesario, una partida económica procedente del Fondo de Contingencia 
previsto en los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona aprobados para el ejercicio 2020”. 

 
4.   PP: TRANSACCIÓ:El Consell de Districte de les Corts acorda instar al 

Govern Municipal a col·laborar amb Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) per a instal·lar un nombre suficient de dispensadors de 
gel hidroalcohòlic a tota la xarxa de bus i estacions de tramvia i metro del 
Districte 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, posa de manifest que el 

transport públic ha patit una davallada important d’usuaris els darrers mesos a causa de la pandèmia 
—els primers dies després de vacances es va registrar el 60% del nombre d’usuaris del mateix 
període de l’any anterior—, tant per l’augment del teletreball com per la sensació d’inseguretat que 
molts ciutadans associen al transport públic, que fa que molts hagin optat pel transport privat o per 
anar a peu. Aquest darrer motiu ha de dur el Govern a prendre mesures per recuperar la confiança en 
el transport públic, com ara incrementar la freqüència de pas d’autobusos i metro mitjançant la 
incorporació de nous combois —aquesta mesura només es pot implementar a mitjà i a llarg termini—, 
el subministrament de mascaretes —ja es va fer a algunes parades de metro al començament—, la 
instal·lació de màquines de venda automàtica de gel hidroalcohòlic —ja se n’han instal·lat en algunes 
estacions—, o instal·lar, tal com planteja aquesta proposició, dispensadors gratuïts de gel a la xarxa 
de transport públic, una proposta molt similar a la que aquest partit va presentar a la darrera sessió de 
la Comissió d’Ecologia, que va ser aprovada també amb el suport dels grups del Govern, però que en 
el moment de registrar la proposició d’avui no s’havia implementat, ja que no s’havien instal·lat 
dispensadors a totes les parades i en les que sí se n’havien instal·lat, el nombre era insuficient. Per 
exemple, no se n’havia instal·lat cap a les parades de metro de Palau Reial o Maria Cristina; se 
n’havia instal·lat un a la parada de la línia 3 de la Zona Universitària i dos a les de Plaça de les Corts i 
Plaça del Centre. 

 
Explicita que aquesta proposició demana que s’instal·lin suficients dispensadors gratuïts de 

gel a tota la xarxa de transport públic del districte, i agraeix la proposta de transacció del Govern, que, 
tot i haver eliminat el període màxim d’implementació de la mesura, demostra la seva voluntat de dur- 
la a terme. 

 
Per acabar, observa que no estan demanant res que no s’exigeixi per exemple a tots els 

comerços de la ciutat, que han de tenir gel desinfectant a disposició dels clients, i subratlla que cal 
prendre mesures que permetin a tots els usuaris del transport públic complir les mesures d’higiene i 
neteja d’una forma fàcil. A parer d’aquest grup, aquesta és una mesura amb un impacte econòmic 
petit i que ofereix una sensació de seguretat més gran a l’usuari del transport públic. 

 
El  conseller  Javier  de  Erausquin,  portaveu  del  Grup  Municipal  de  BxCanvi,  valora 

positivament la mesura proposada pel Grup Municipal del PP, que s’afegeix a totes les que busquen 
normalitzar la situació alhora que es redueix el risc de contagi, i subratlla que si es vol fer una ciutat 
més sostenible, amb més ús del transport públic, en aquests moments el mínim que han de fer és 
garantir que els usuaris d’aquest transport —focus de contagi atès que és un espai limitat i tancat on 
pot coincidir molta gent— no corrin risc de contagi. 

 
D’altra banda, es mostra d’acord amb el Sr. Cañigueral que aquesta mesura és fàcil d’assumir 

per part del Govern del Districte i que si s’està exigint a les empreses privades que en els seus 
establiments posin gel hidroalcohòlic a disposició dels usuaris, l’Administració ha de fer el mateix al 
transport públic. 

 
Conclou que les administracions, en aquest cas, el Govern del Districte, han de garantir en la 

mesura que sigui possible que el transport públic sigui un espai lliure de contagi, i explicita que el 
Grup Municipal de BxCanvi vota a favor de la proposició. 
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El conseller Javier Edrosa, portaveu del Grup Municipal de Cs, recorda que fa uns dies el 
Govern municipal va informar que té la intenció d’incrementar en un 16% el transport públic, en un 
moment en què, amb la pandèmia, els ciutadans han perdut molta confiança en el transport públic i 
molts, que entenen que aquest transport implica un alt risc de contagi per les aglomeracions que s’hi 
produeixen i la manca de mesures de prevenció, opten per fer els desplaçaments en vehicle privat. 

 
Assenyala que augmentar la freqüència de pas per evitar acumulacions i poder mantenir la 

distància social seria una bona opció, però el Govern sembla que no es decideixi a implementar 
aquesta mesura —una curiosa manera d’incentivar el transport públic—, i posa de manifest que una 
forma de contagi de la COVID es produeix per contacte, de manera que en tot el transport públic cal 
implementar mesures de prevenció, ja que els usuaris s’agafen de les barres i altres elements. Així, 
sabent que una de les causes principals de contagi és el contacte amb objectes que una persona 
contagiada ha tocat prèviament, amb aquesta senzilla mesura que planteja el PP es tallaria 
considerablement la cadena de transmissió. 

 
Aquest grup, que vota a favor de la proposició, espera que, tal com va aprovar la Comissió 

d’Urbanisme, aviat hi hagi expenedors de gel hidroalcohòlic a totes les parades de metro, tramvia i 
autobús —ja n’hi ha a moltes estacions de metro—, però observa que, a més, cal fer un correcte 
manteniment de les màquines que ja hi ha, moltes de les quals queden buides constantment i estan 
espatllades. 

 
El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, celebra que el PP presenti 

ara mesures anti-COVID mentre a Madrid el caos s’ha apoderat dels carrers, i confia que internament 
en aquest partit s’escoltin mesures constructives com la que avui presenta el Sr. Cañigueral, que 
troba encertada. 

 
Tot seguit, diu que aquest grup no vol emprar el temps d’intervenció per dir el que pensa de la 

gestió del PP al Govern de Madrid i enfocar les culpes de tots els mals en qui pensa diferent, ni per 
tirar els plats pel cap a ningú, com malauradament està passant a altres territoris de l’Estat. Sobre 
aquest punt, simplement destaca que són molts morts els que ha provocat una pandèmia que 
s’estudiarà als llibres, i encoratja tothom a presentar propostes que vagin en la línia de la que 
presenta avui el Sr. Cañigueral, i a deixar d’assenyalar com a culpables els independentistes i tots els 
que pensen diferent. 

 
Dit  això,  manifesta  l’opinió  del  seu  grup  que  aquesta  proposició,  que  troba  coherent, 

beneficiaria els ciutadans i tallaria les transmissions de contagi, motiu pel qual hi vota a favor. 
 

La consellera Mercè Garrigosa assenyala que el Grup Municipal d’ERC sempre ha estat a 
favor del transport públic, eficaç i segur, i entén que en aquests moments de pandèmia és quan més 
segur ha de ser i quan l’usuari hi ha de poder accedir amb més tranquil·litat. D’altra banda, considera 
que mesures com la que planteja el PP són senzilles, econòmiques i útils per donar més seguretat a 
l’usuari del transport públic —també n’hi ha d’altres, com ara augmentar la freqüència i que es pugui 
entrar als autobusos per les dues portes davanteres per evitar aglomeracions—, de manera que hi 
vota a favor. 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, indica que, a més de la 

instal·lació progressiva de dispensadors de gel hidroalcohòlic que es va aprovar, s’estan duent a 
terme altres mesures per desinfectar autobusos i metros: Transports Metropolitans de Barcelona ha 
reforçat d’una manera molt important els protocols de neteja i desinfecció tant de vehicles com 
d’estacions i totes les instal·lacions en general, que inclouen filtres i la desinfecció diària amb aigua, 
detergent i productes autoritzats, especialment a tots els elements susceptibles de ser tocats amb les 
mans; s’estan provant noves tècniques innovadores per millorar encara més els processos de neteja i 
desinfecció amb llum ultraviolada; al metro s’està fent un gran esforç per incrementar i millorar la 
ventilació en trens i estacions, una mesura eficaç que es corrobora amb els mesuraments de la 
qualitat de l’aire que es duen a terme en diverses estacions; per a la desinfecció dels autobusos 
s’utilitza ozó per eliminar tot tipus d’agents contaminants de l’aire, amb bacteris, virus i fongs —l’ozó 
s’aplica mitjançant canons emissors, 55 canons distribuïts per les quatre cotxeres, que es col·loquen 
dins el vehicle—; per facilitar la higiene freqüent de mans, s’han instal·lat 127 dispensadors gratuïts 
de gel hidroalcohòlic en 72 estacions de metro —sense fer cap roda de premsa per anunciar-ho—, i 
properament aquestes xifres aniran augmentant i s’instal·laran més dispensadors a més estacions, si 
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bé als autobusos s’ha descartat instal·lar-ne per seguretat i, en tot cas, s’instal·laran en el mobiliari 
urbà o en els principals intercanviadors de la ciutat. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix el suport de tots 

els  grups a  la  proposició, que  s’aprova per  unanimitat, i  agraeix també  les  explicacions de  la 
consellera Morales sobre les tasques de manteniment de TMB —dona les gràcies també als 
professionals de TMB—, i diu al Sr. Mariné, representant del Grup Municipal de JxCat, que aquí l’únic 
que ha fet política amb aquesta desgràcia que ha provocat tantes morts ha estat ell, ja que ell no ha 
fet cap menció a la tasca del seu grup a la Generalitat, tot i que hi hauria moltes coses a dir. No 
obstant això, li agraeix el vot favorable. 

 
El president indica que s’aprova per unanimitat la transacció de la proposició del grup del PP 

següent: “El Consell de Districte de les Corts acorda instar al Govern Municipal a col·laborar amb 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per a instal·lar un nombre suficient de dispensadors de 
gel hidroalcohòlic a tota la xarxa de bus i estacions de tramvia i metro del Districte”. 

 
5.  BxCanvi: Demanem que el govern del Districte posi en marxa un Pla 

especial de reforç de neteja i manteniment al Districte davant de l’estat 
de deixadesa i brutícia dels nostres barris durant aquests darrers mesos. 

 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, posa de manifest 

que els darrers mesos els carrers de Barcelona i de les Corts, com també els parcs, els jardins, les 
places, les jardineres, etc., han patit una davallada en la cura, una deixadesa important, i la falta de 
neteja dels carrers és evident, en el cas de les Corts, especialment al barri de la Maternitat i Sant 
Ramon, tal com han exposat els veïns, que fa mesos que es queixen d’aquesta qüestió. Subratlla que 
la situació de brutícia i deixadesa es manté des d’abans de l’estiu i l’Administració no ha fet cap esforç 
per solucionar el problema, al qual s’afegeix que l’incivisme ha portat a la brossa mascaretes que 
poden ser infectades pels carrers i que és necessari retirar com més aviat millor. 

 
Assenyala que, en alguns casos, la brutícia és fruit de l’incivisme que l’Administració no 

corregeix, i en d’altres, com en el cas dels parcs i jardins, es deu al fet que l’Administració no s’ocupa 
d’arreglar-ho. Així, pels carrers hi ha jardineres plenes d’herbes on es va acumulant la brossa, que no 
es percep, ja que es troba oculta sota les males herbes, i aquesta deixadesa provoca insalubritat i és 
perjudicial per a la salut dels veïns, així com per al medi ambient. Subratlla que si es vol una ciutat 
verda i sostenible —aquest és el model de ciutat que el Govern sempre ha dit que vol— cal començar 
per netejar la brossa dels parcs, cuidar-los i garantir el benestar dels veïns. 

 
Especifica que aquesta deixadesa i brutícia es troba, entre altres llocs, als jardins de Bacardí, 

als jardins de Ferran Soldevila i Clara Campoamor, a carrers com  el de Can Segalar, Regent 
Mendieta o el primer tram de la travessera de les Corts, entre l’estació de Collblanc fins a Arístides 
Maillol, a la zona de Can Rigal, així com a les jardineres de l’avinguda de Xile, el carrer Pisuerga o el 
carrer Benavent, on fa mesos que s’acumula brossa que no es percep a primera vista. 

 
Subratlla que la situació afecta els veïns, que dia rere dia veuen que el problema no se 

soluciona, i també els comerciants i els visitants del districte, i el Govern municipal, en el cas de les 
Corts, el Govern del Districte, té l’obligació de garantir la neteja dels carrers, parcs, terrasses, jardins i 
jardineres i, en general, dels espais verds, una neteja que ha de ser periòdica i constant per evitar 
situacions com l’actual. 

 
Per això, avui el Grup Municipal de BxCanvi planteja que el Govern del Districte posi en 

marxa un pla especial de reforç de la neteja i el manteniment del districte davant de l’estat de 
deixadesa i brutícia en què es troben els barris des de fa mesos, una mesura assumible i necessària 
que milloraria la qualitat de vida dels cortsencs, a més de la salubritat del barri i l’espai verd. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, assenyala que no és el 

primer cop que parlen de l’estat de deixadesa i brutícia —de vegades fins i tot mala olor— que hi ha a 
molts carrers i places del districte. Als espais esmentats pel portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, 
hi afegeix el Palau de Pedralbes, amb algunes zones en molt mal estat. 

 
Subratlla que si es vol que els ciutadans vagin a peu, se’ls ha de posar fàcil i fer atractiu, cosa 

que s’aconseguiria amb un pla de neteja especial. Per això, aquest grup vota a favor de la proposició. 



40 

 

 

 
La consellera Sonia Reina expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, que ja a l’inici 

de la sessió ha fet referència al problema que hi ha amb la neteja, i qualifica de sorprenent que el 
regidor digués a la darrera sessió de l’Audiència Pública que la queixa que es va llegir d’un veí 
relacionada amb la neteja era la primera sobre aquest tema que es rebia al Districte. Assegura que 
això no és així, i subratlla que el Grup Municipal de Cs des de la legislatura passada ha presentat 
iniciatives  en  relació  amb  aquest  problema.  Recorda  que,  com  a  resposta  a  una  d’aquestes 
iniciatives, el Sr. Hornero va llegir les tasques que han de desenvolupar els serveis de neteja; ella li va 
demanar que li fes arribar la documentació per escrit, i anys després continua esperant. Remarca, 
com ja va fer aleshores, que el Govern, a part d’enumerar les tasques que s’han de fer, ha de vetllar 
perquè realment es facin. 

 
D’altra banda, comenta que només sortint al carrer es pot comprovar l’estat de la qüestió, i 

que la renaturalització que tant promou el Govern municipal és només per amagar la gran quantitat de 
brutícia que hi ha sota la malesa. S’ofereix per enviar al regidor un vídeo que Cs va publicar al juliol 
per evidenciar la situació. 

 
El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, observa que probablement 

la paraula que més s’ha dit en aquesta sessió és «neteja», en relació amb la qual s’ha parlat de 
vigilància, constància i manteniment, i s’han esmentat molts espais, com ara els carrers Conxita 
Supervia i Carles III, els jardins Clara Campoamor o l’avinguda Pedralbes. 

 
Entén que és evident que hi ha una manca de neteja al barri, si bé és probable que el Govern 

no hi estigui d’acord. Li demana que consideri les iniciatives que plantegen els grups de l’oposició en 
aquest àmbit —el Grup Municipal de JxCat avui en presenta un prec—, i espera que el seu criteri hagi 
canviat, ja que abans de l’estiu va rebutjar un prec d’aquest grup que anava en aquesta línia. 

 
Dit això, explicita que el Grup Municipal de JxCat vota a favor de la proposició. 

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

conscient que hi ha una coincidència absoluta entre el que demana aquesta proposició i el que 
demanen els veïns i les veïnes de les Corts, i convençut que la neteja és un dels pilars en què es 
basa la salut de tots, un dret bàsic de qualsevol ciutadà. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, està d’acord que cal 

solucionar el problema de parcs i jardins, parterres i jardineres, però no està d’acord que les Corts 
necessiti un pla específic per brutícia a l’espai públic en general. En aquest sentit, assenyala que els 
informes externs que avaluen mensualment l’estat dels districtes no mostren la percepció que els 
grups de l’oposició tenen de l’espai públic. 

 
A continuació, posa de manifest que durant el període de confinament, a la primavera, les 

temperatures i la nul·la pressió ciutadana, entre altres coses, van afavorir el desenvolupament de la 
vegetació als espais verds, que a partir del juliol es va començar a assecar, de manera que s’ha de 
retirar. Amb aquest objectiu, durant aquests mesos, fins al desembre, s’implementarà un pla 
d’actuació, que ja s’ha fet. Així, es durà a terme aquesta neteja i aquesta retirada als parcs i jardins 
per millorar-los, després que durant l’estat d’alarma no se’n fes el manteniment atesa la disminució de 
la capacitat de Parcs i Jardins. Per això el Govern acceptarà el prec del Grup Municipal de JxCat, 
referit concretament a parcs i jardins, i per això ha donat suport a la proposició d’ERC després de 
transaccionar-la. No pot votar a favor, en canvi, d’aquesta proposició —hi vota en contra—, perquè 
afirma que cal un pla especial per a tot l’espai públic i el Govern no hi està d’acord. Insisteix, però, 
que sí que està d’acord que hi ha espais concrets que necessiten millores, com també els parcs i 
jardins, els parterres i les jardineres. 

 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, dona les gràcies a 

tots els grups de l’oposició per haver donat suport a la proposició, i diu al Sr. Hornero que es podrien 
estalviar els diners dels informes, pagats amb diners públics, que diuen que no hi ha brutícia al carrer, 
perquè només cal mirar els carrers per veure en quin estat es troben. 

 
Dit això, manifesta el desig que es doni compliment a aquesta proposició, que s’aprova, en 

lloc de confiar en uns informes que diuen que tot està perfecte. Demana menys informes i més 
solucions. 
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El president indica que, amb el vot favorable de tots els grups excepte els grups de PSC i BC, 

que hi han votat en contra s’aprova la proposició del grup de BxCanvi següent: “Demanem que el 
govern del Districte posi en marxa un Pla especial de reforç de neteja i manteniment al Districte 
davant de l’estat de deixadesa i brutícia dels nostres barris durant aquests darrers mesos” 

 
b)   Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

c)   Precs 

1.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a treballar conjuntament 
amb Transports Metropolitans de Barcelona, per a fer que la freqüència 
de pas de la línia 175 de bus sigui de: 

 
- Cada 10 minuts entre les 7:00 hores i les 10:00 hores del matí. 
- Cada 12 minuts la resta de les hores del dia en que hi hagi circulació 

de la línia. 
Aquesta nova freqüència de pas s’haurà d’implementar en el termini 
de dos mesos, donat que es urgent i imprescindible donar un bon 
servei de transport públic tant als alumnes que es desplacen cap als 
equipaments educatius de l’avinguda d’Esplugues i la zona 
universitària, com als veïns de la zona universitària que es desplacen 
al centre del districte de Les Corts i al CAP Les Corts. 

 
La consellera Elisabet Bercial recorda que el 16 de desembre de 2019 el Grup Municipal 

d’ERC va presentar un prec al Consell Plenari en què demanava que s’ampliés la freqüència de pas 
de l’autobús 75 i es complissin els horaris establerts, però, si bé el Govern el va acceptar, no ha dut a 
terme les actuacions pertinents per donar-hi compliment. 

 
Exposa que, deu mesos després, l’11 de setembre, Transports Metropolitans de Barcelona va 

anunciar la supressió de la línia 75 i la creació d’una nova línia, la 175, amb una ruta escurçada però 
amb la mateixa freqüència, de manera que es demostra que hi havia l’oportunitat d’implementar 
l’acord al qual va arribar el Plenari, però que no s’ha volgut dur a terme. 

 
Aclareix que si insisteixen en aquesta demanda no és per caprici, sinó perquè és una 

necessitat urgent dels barris, ja que a primera hora hi ha desenes d’infants que es desplacen a 
Pedralbes per anar a l’escola i la freqüència de pas actual és de cada vint minuts, cosa que provoca 
que els autobusos se saturin i que els estudiants arribin a l’escola o massa d’hora o massa tard, entre 
altres coses. D’altra banda, els veïns i les veïnes de Pedralbes utilitzen aquesta línia per desplaçar-se 
al centre de les Corts i al CAP Les Corts, un motiu més per haver-ne d’ampliar la freqüència durant el 
dia. 

 
Davant d’aquesta situació, el Grup Municipal d’ERC no ha tingut més remei que tornar a 

presentar aquest prec que recull les reclamacions veïnals i, per tant, demana que, un cop més, el 
Districte de les Corts es comprometi a treballar amb TMB per fer que la freqüència de pas de la línia 
175 augmenti de manera que sigui de deu minuts entre les set i les deu del matí i de dotze minuts 
durant la resta del servei. Demana també que aquest canvi s’implementi en un termini màxim de dos 
mesos, ja que és urgent per solucionar bona part dels problemes de mobilitat del barri. 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, assenyala que la nova 

línia 175 reforça el concepte de servei escolar que feia la línia 75, ja que acosta de manera directa els 
escolars del districte als centres educatius de l’avinguda d’Esplugues, i observa que aquest nou 
servei permet millorar la regularitat de la línia 75, ja que, com que és un recorregut més curt, està 
sotmès a menys incidències de trànsit. A més, aquests desplaçaments es poden combinar amb altres 
línies d’autobús que ofereixen un temps de viatge similar al del 175. Tot i així, el Govern ha considerat 
treballar una millora de la freqüència, sobretot en la franja d’horari escolar: reforçarà el servei d’unes 
hores determinades i per tant, accepta el prec. 

 
2.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a convocar: 

 
- Les comissions de seguiment i treball de  l’Espai Barça i  Colònia 

Castells, durant els mesos d’Octubre i Novembre de 2020, donat que 
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es  necessari  actualitzar  l’estat  i  calendari  d’actuacions  d’aquests 

 

 

projectes. 
- El grup de treball de comerç, durant el mes d’Octubre de 2020 i els 

successius mesos (una reunió per mes), amb la finalitat de seguir 
treballant i poder tenir durant l’any 2021 el nou pla de comerç del 
districte de Les Corts. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli posa de manifest que l’Espai Barça, la Colònia Castells i el 

comerç són temes que fa temps que busquen solució al districte i, a parer del Grup Municipal d’ERC, 
són prou importants per reactivar-los: cadascun d’ells té un impacte en la vida del districte i cal 
solucionar-los al més aviat possible. En el cas de l’Espai Barça, perquè significa una modificació molt 
important en una zona àmplia del barri que pot afectar la mobilitat, l’habitatge, la seguretat i el 
comerç, entre molts altres elements. En el cas de la Colònia Castells, perquè significa el progrés 
indispensable i una millora de les condicions de vida d’una part emblemàtica de la població del 
districte. I en el cas del comerç, perquè ha estat greument afectat per l’aturada provocada per la 
COVID,  i  és  una  part  indispensable  de  la  identitat  del  districte.  Afegeix,  avui  que  és  el  Dia 
Internacional del Treball Digne, que no només cal reivindicar que tothom tingui una feina, sinó que 
aquesta feina ha de ser digna. Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC presenta aquest 
prec, que enuncia. 

 
La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, indica que el Govern accepta 

el prec i informa que ja hi ha les dates reservades per a les convocatòries que demana. Especifica 
que la comissió de seguiment de l’Espai Barça està programada per al 3 de novembre; cal concretar 
la data de la comissió de seguiment de la Colònia Castells, i la propera sessió del grup de treball de 
Comerç —entén que és evident el compromís de l’equip de Govern i de l’equip de Districte amb el 
teixit comercial de proximitat, especialment durant aquests mesos de pandèmia i confinament— està 
convocada per al 29 d’octubre —recorda que les convocatòries oficials s’envien quinze dies abans de 
les sessions—, i n’hi haurà una altra al novembre, ja que l’objectiu actual d’aquest grup de treball és 
l’elaboració d’un nou pla de comerç que es presentarà el mes de desembre. Després d’això, el grup 
es reunirà tantes vegades com consideri necessari i demanin els seus membres al Districte. 

 
D’altra banda, com a consellera de Participació conscient de la preocupació per la 

convocatòria dels consells de barri, informa que ja hi ha data reservada per a les comissions de 
seguiment a finals d’octubre i durant el novembre, de manera que en rebran les convocatòries 
pròximament. 

 
3.   JxCat: Instem el Govern del Districte a respondre en temps i forma els 

Precs i preguntes que presenten els grups municipals del Districte tal i 
com estableix el ROM. 

 
El conseller Ivan Condés posa de manifest que el Grup Municipal de JxCat ha presentat un 

centenar de preguntes i precs per escrit, entrats a registre, més enllà dels defensats al Plenari, i en 
aquests moments n’hi ha més d’una trentena sense contestar, fet que demostra una total manca de 
transparència i obstaculització a l’oposició per obtenir informació. 

 
Subratlla que l’actitud del Govern, que no respon en temps i forma als precs i preguntes, 

palesa una manca de respecte al Reglament orgànic municipal, així com un menyspreu total al 
Districte, a la descentralització municipal. Afirma que al Govern li fa nosa el Districte com a institució, i 
per això ni el respecta ni respecta el Reglament que el regeix. 

 
D’altra banda, remarca que el dret a la informació pública és un dret fonamental vinculat al 

dret a la participació política i que l’Ajuntament de Barcelona —també el Govern del Districte— ha de 
garantir, però de manera sistemàtica el Govern municipal incompleix de forma molt preocupant tots 
els terminis reglamentaris de resposta als precs i preguntes. Concreta que el Grup Municipal de JxCat 
té pendents de resposta iniciatives presentades al febrer, quan el termini per respondre és d’un mes, i 
demana al Govern que doni exemple i compleixi el Reglament. 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, exposa que des de l’1 de 

gener del 2020 fins avui el Govern ha rebut 52 preguntes dels grups municipals, tant de consellers del 
Districte com de regidors de la ciutat (3 del PP, 3 de Cs, 35 de JxCat, 10 d’ERC i 1 de JxCat, ERC, Cs i 
el PP), i ha donat resposta a 36, de manera que gairebé un 70% han estat contestades. 
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Dit això, observa que els  pràcticament tres mesos de confinament en el marc de l’esta 

 

 

d’alarma han fet que es paralitzessin o minvessin alguns dels processos de treball de l’Ajuntament, 
cosa que ha afectat peticions d’informació i, consegüentment, l’elaboració de les respostes als precs i 
preguntes en un temps adequat. 

 
Tanmateix, el Govern accepta el prec, pren nota de la indicació del Grup Municipal de JxCat i 

serà més exhaustiu amb els temps, però demana que s’entengui que algunes preguntes són més 
fàcils de respondre que d’altres, cosa que el representant de JxCat hauria de saber, ja que aquest 
grup té el 80% de les entrades en el Districte. Li agraeix, però, que demostri confiança en la rapidesa 
del Govern a l’hora de contestar. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat,  subratlla que dins les 

35 iniciatives de JxCat hi ha més de 100 preguntes, i és evident que el Govern no compleix els 
terminis. 

 
4.  JxCat: Instem al Govern del districte a sol·licitar a Parcs i Jardins un 

manteniment més exhaustiu que l’actual per tal de preservar els carrers i 
les vies en bon estat als tres barris del districte. Així mateix, preguem que 
aquest manteniment sigui més exhaustiu i no es limiti a podar les males 
herbes sinó a treure-les d’arrel. 

 
El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, enuncia el prec, que el 

Sr. Hornero ja ha anunciat que acceptaria, i agraeix, com a ciutadà i com a veí de les Corts, que el 
Govern hagi canviat el criteri que tenia durant els mesos d’estiu. En aquest sentit, fa referència a la 
resposta que va donar el conseller Guillén a un prec molt similar a aquest que aquest grup va 
presentar al juliol. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, confirma que el Govern 

accepta el prec. 
 

5.   Cs: Que el Govern, de manera immediata, iniciï els tràmits per dotar l’AE 
Les Corts d’una instal·lació esportiva municipal del districte adequada a la 
normativa de la Federació Espanyola de Futbol; o, si escau, que iniciï 
gestions amb altres equipaments del districte o tan propers com sigui 
possible que compleixin ja amb aquests requisits amb l’objectiu 
d’aconseguir la cessió d’un espai perquè l’equip sènior femení pugui 
disputar els partits de segona divisió. 

 
El conseller Javier Edrosa, portaveu del Grup Municipal de Cs, posa de manifest que 

l’Associació Esportiva Les Corts és una entitat del districte amb 44 anys d’història que va néixer amb 
la pretensió d’iniciar els nens i els joves en la pràctica esportiva transmetent valors com el treball en 
equip, l’esforç i el respecte. Any rere any, l’entitat ha anat creixent fins a esdevenir un referent de 
l’esport a la ciutat, amb més de mil esportistes que des dels tres anys i fins a categories sènior 
practiquen bàsquet, futbol sala, gimnàstica rítmica i activitats d’iniciació esportiva. Com a fruit de la 
seva feina i la seva perseverança, l’equip sènior femení de futbol sala ha aconseguit aquesta 
temporada l’ascens a segona divisió nacional per segon cop a la història. Els poliesportius del 
districte, però, no tenen horaris disponibles o no compleixen els requisits de la Federació Espanyola 
de Futbol per disputar partits en aquesta categoria. Davant d’aquesta situació, la directora de l’AE Les 
Corts va comunicar a la darrera sessió del Consell del CEM Les Corts que es plantejaven fins i tot 
sortir de la ciutat per poder jugar aquests partits, una opció que, a parer seu, el Districte no pot 
permetre. Entén que un equip del districte amb tanta història ha de poder jugar a la ciutat, i el Districte 
hi ha d’aportar tots els mitjans possibles perquè així sigui. A més, seria una oportunitat per donar 
suport realment, no només de paraula, a l’esport femení. Per això, el Grup Municipal de Cs presenta 
aquest prec, que enuncia. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, agraeix el prec, que el 

Govern accepta i que sorgeix d’un compromís personal a la comissió de seguiment de les pistes 
esportives del CEM Les Corts, on va dir a la presidenta de l’AE Les Corts-UBAE (la part UBAE hi té 
un pes important) que li indiquessin la ubicació on els agradaria anar, ja que coneixen extensament 
les instal·lacions del districte i de la ciutat. 
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D’altra banda, informa que el club ja ha començat a parlar amb la gestora del pavelló que la 

 

 

UPC té al districte, i el Govern, que dona tot el suport al fet que l’equip femení pugui continuar 
desenvolupant la seva activitat al districte, espera que arribin a un acord tant econòmic com pel que 
fa a l’espai disponible. 

 
6.   PP: Que el Govern del Districte dugui a terme les accions necessàries per 

a resoldre els problemes d’incivisme i inseguretat patits pels veïns del 
carrer Breda. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, posa de manifest que els 

darrers mesos s’han produït diversos incidents d’incivisme al carrer Breda, molts dels quals han estat 
comunicats per part dels veïns. Afegeix que les queixes, si bé venen de molt abans del confinament 
—ell mateix les va fer arribar al Govern municipal—, s’han agreujat els darrers mesos, i el cas més 
urgent era el del sensesostre que podia patir problemes d’alienació, feia les seves necessitats al 
carrer i, fins i tot, s’havia enfrontat amb alguns veïns. Assenyala, però, que uns dies després de 
presentar el prec se’ls va informar que aquesta persona ja havia estat atesa per l’equip de Serveis 
d’Inserció Social i que, per tant, ja estava en el circuit de l’Ajuntament. Així, donaria l’acció per 
realitzada. 

 
El  conseller  Carlos  Hornero,  portaveu  del  Grup  Municipal  del  PSC,  accepta  el  prec  i 

puntualitza que els serveis municipals no es van activar amb la presentació del prec del Grup 
Municipal del PP —tot i que agraeix el seguiment que fa aquest grup d’aquest tema, així com la seva 
proximitat —, sinó que el cas es va començar a treballar molt abans. Efectivament, però, els darrers 
mesos han rebut queixes del veïnat, i tots els equips municipals que treballen en l’espai públic 
(ESMES, SATMI i SISMO) han fet seguiment in situ del cas, i finalment, el 29/21 de setembre, es va 
procedir a posar l’home sota la protecció de l’Administració. 

 
 

terme. 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix l’acció duta a 

 
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, resoltes, acceptades i denegades. 
•  Actuacions finalitzades i  en  curs,  diferenciant les  realitzades en 

vorera  i  les  dutes  a  terme  en  calçada,  així  com  la  despesa 
realitzada. 

Sol·licitem còpia per escrit de la resposta al prec. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, assenyala que la 
restauració és un dels sectors més importants de Barcelona, amb gairebé 9.000 locals censats. 
Malauradament, però, també és un dels sectors més perjudicats per la COVID: segons les primeres 
estimacions de l’Ajuntament, el PIB dels sectors del comerç i l’hostaleria hauria disminuït un 27,2% 
durant el segon trimestre i seria el sector més afectat. 

 
Davant d’aquesta situació, tots els grups municipals van arribar a un acord al maig per facilitar 

l’augment de l’espai de les terrasses i l’obertura de noves terrasses, i fer front així a les restriccions 
d’ocupació imposades per les autoritats. En aquell moment, el Govern municipal es va comprometre a 
resoldre les sol·licituds presentades en un termini màxim de 15 dies, un compromís, tal com ja va 
alertar aquest grup, poc realista tenint en compte la multitud de peticions que es preveia. Per això, 
van demanar que s’establís un període de 24 hores i que, transcorregut aquest període, si no hi havia 
resposta per part de l’Administració, es permetés dur a terme l’ampliació a la vorera, sense perjudici 
de la inspecció posterior per part de l’Administració. El Govern, però, no en va fer cas, i la 
conseqüència ha estat un retard important en la tramitació de les sol·licituds, tal com ha denunciat el 
sector. Per això, el seu grup presenta avui aquest prec, que enuncia. 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, confirma al Sr. Cañigueral 

que rebrà totes les dades per escrit, i li n’avança algunes: 200 s ol·licituds rebudes al Districte, 
165 d’admeses a tràmit, 149 de resoltes —la diferència entre les admeses a tràmit i les resoltes són 
sol·licituds duplicades—, 129 d’autoritzades (48 en vorera; 64 en calçada, 52 de les quals finalitzades; 
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14 en places; 2 en espai privat, i 1 en calçada més vorera), 52 de finalitzades, 15 de denegades i 5 de 

 

 

revocades. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, demana que, si és 
possible, la informació es faci arribar a tots els grups, i lamenta que només hi hagi 129 actuacions 
autoritzades de les 200 de sol·licitades. 

 
8.   BxCanvi: TRANSACCIÓ: Que el Govern del Districte faci un seguiment al 

Consorci d’Educació per assegurar-se que a tots els centre educatius 
(públics, concertats i privats) s’implementen les mesures de protecció i 
seguretat adequades per tal de garantir la salut dels infants, professors i 
famílies 

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

l’educació no pot tornar a parar: és vital per a la societat i per això és  imprescindible que es 
compleixin totes les mesures de protecció i de seguretat necessàries. En aquest sentit, l’Ajuntament 
té una responsabilitat com a part del Consorci d’Educació de Barcelona de fer un seguiment del 
compliment de les mesures de protecció i de seguretat, d’assegurar-se que a tots els centres 
educatius públics, concertats i privats s’implementen aquestes mesures per garantir la seguretat dels 
infants, dels professors i de les famílies dels uns i dels altres, perquè no es produeixi un rebrot que 
freni l’educació a cap escola. Dit això, agraeix la transacció del Govern. 

 
El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, indica que el Districte de les 

Corts fa mesos que treballa en col·laboració amb el Consorci d’Educació per facilitar la represa de 
l’activitat presencial dels centres educatius de forma segura, i informa que cada centre educatiu del 
districte ha elaborat el seu propi pla d’actuació per al curs 2020-2021 seguint les indicacions del 
Departament d’Educació i aquests han estat aprovats per Inspecció d’Educació de Barcelona. Els 
plans inclouen les entrades i sortides del centre escolar, el protocol dins les aules, el menjador i el 
pati, les sortides i les activitats extraescolars, i parlen també de les pautes i seguiments de la neteja i 
desinfecció als centres. 

 
D’altra banda, assenyala que a la ciutat s’ha creat l’Oficina EduSalut Barcelona COVID-19 per 

ajudar els centres educatius en la gestió dels casos de COVID i portar a terme mesures de prevenció i 
protecció, i el Districte ja s’ha posat en contacte estretament amb el Consorci per fer un seguiment 
de l’activitat lectiva i que, en el cas que es produeixin incidències, aquestes siguin detectades i 
rectificades. Per acabar, indica que el Govern, que mantindrà la bona feina ja realitzada, accepta el 
prec. 

 
d)   Preguntes 

 
1.   Cs:  Quines  actuacions  ha  dut  a  terme  el  Districte  en  relació  amb 

l’obertura  i  la  problemàtica  generada  pel  Club  Cannàbic  ubicat  a 
Marquès de Sentmenat, 67-69, pel que fa a inspeccions, requeriments, 
diligències,  compliment  de  la  normativa,  així  com  sobre  l’informe 
sol·licitat a la UPC en relació amb la contaminació ambiental i toxicitat de 
les emissions? 

 
El president recorda que, per acord de la Junta de Portaveus, aquesta pregunta es tractarà 

juntament amb el punt 2 de l’apartat de seguiments (seguiment sol·licitat pel Grup Municipal de JxCat) i 
el punt 3 del mateix apartat (seguiment sol·licitat pel Grup Municipal del PP). 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, explicita que la pregunta del 

seu grup, que enuncia, fa referència al club de cànnabis ubicat a Marquès de Sentmenat, 67-69, on 
aquest grup ha confirmat les molèsties que denuncien els veïns, per exemple, pel que fa a les olors, i 
informa que n’hi ha un altre al número 47 del mateix carrer on sembla que hi ha ocupes —hi poden 
anar a veure-ho qualsevol cap de setmana a la nit. 

 
Aquest grup espera que el Govern respongui a aquesta pregunta, així com que doni resposta 

als veïns, que aquesta tarda tornaven a tenir problemes de fums i d’olors a tot l’edifici, també a la 
zona del pàrquing, i demana al conseller Riera que aclareixi què passa amb la zona de càrrega i 
descàrrega que s’ha eliminat i que ell va dir a l’Audiència Pública que era per a la terrassa d’un bar, 
quan allà no hi ha cap bar, i la zona ha esdevingut un garatge del club cannàbic. 
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El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, demana que el Govern 
informi sobre les gestions realitzades per tal de regular de nou el Pla especial urbanístic per tornar a 
regular el funcionament dels clubs cannàbics, tal com es va aprovar en una proposició del 7 de març 
—el Sr. Marcé, aleshores regidor del Districte, va fer èmfasi en la idoneïtat i la necessitat de la 
proposta—, i observa que l’únic que havia de fer era iniciar aquest tràmit dins de Casa Gran per 
començar el debat i modificar la normativa, però ara per ara no sembla que hagi fet res. Afegeix que 
el Govern no ha donat resposta positiva a cap dels seguiments que han demanat en aquesta 
legislatura, i, per respecte al Districte i als veïns —en aquest cas estan parlant de veïns que estan 
patint—, ho hauria de fer. Així, el Grup Municipal de JxCat demana al Govern que doni compliment al 
més aviat possible a la proposició aprovada per unanimitat el 7 de març. 

 
El conseller Xavier Cañigueral explica que el Grup Municipal del PP va presentar la proposició 

de la qual demana seguiment al març arran de les queixes de diversos veïns per les molèsties que 
causaven els clubs de cànnabis, especialment el club situat al número 67 de Marquès de Sentmenat, 
a pocs metres d’un menjador social i d’un centre de formació professional, amb alumnes, que 
constitueixen un col·lectiu vulnerable. 

 
Subratlla que els veïns estan farts de l’olor que produeix aquest club; tenen sospites que s’hi 

ha produït venda de droga al carrer, i la situació és inaguantable. A més, hi ha més casos, per 
exemple al carrer Gelabert, just davant de l’escola infantil El Llapis; sembla que se n’obrirà un al 
carrer Breda, 12, i, tal com indicava la companya Reina, n’hi ha un a Marquès de Sentmenat, 45. 

 
A continuació, recorda que el Pla especial urbanístic que ordenava territorialment els clubs de 

cànnabis establia una distància mínima de 100 metres entre clubs i entre clubs i determinats usos 
protegits, però la realitat del dia a dia al districte i en altres punts de la ciutat ha demostrat que 
aquests requisits són  insuficients o  bé  obliden  algunes  casuístiques. Per  això,  aquest grup  va 
proposar que el Govern iniciés una modificació del Pla especial urbanístic i, entre altres coses, 
ampliés la distància entre clubs i inclogués entre els usos protegits escoles d’educació no reglada, 
una proposició que es va aprovar amb el suport de la majoria de grups, inclòs el PSC per part del 
Govern. 

 
El president, abans de donar la paraula al Govern per donar resposta a la pregunta i als dos 

seguiments,  dona  la  paraula  a  la  consellera  Irene  Morales  perquè  llegeixi  la  intervenció  del 
Sr. Salvador Julve, portaveu de l’Associació de Veïns de Marquès de Sentmenat, 67-69. 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, llegeix la intervenció del 

Sr. Julve,  que  fa  diverses  observacions  en  relació  amb  el  club  cannàbic  situat  a  Marquès  de 
Sentmenat, 67-69. 

 
En primer lloc, posa de manifest que continuen les olors provinents del club —a més, ara són 

aromàtiques— al vestíbul de l’edifici, a l’ascensor, a l’escala i al pati interior, i els fums són com 
aerosols perjudicials per a tota la comunitat, més encara ara amb el problema de la COVID-19. A 
més, a l’edifici hi ha diverses persones que pateixen diferents tipus de càncer, i una altra amb 
problemes asmàtics, de manera que el problema és molt més greu encara. 

 
En segon lloc, exposa que hi continua havent deficiències a la zona del pàrquing pel que fa a 

la instal·lació elèctrica que els senyors del club van fer en una instal·lació totalment il·legal i sense 
comptar amb l’autorització dels propietaris, un tema important perquè se’ls denegui de manera 
cautelar la llicència d’obertura. 

 
En tercer lloc, assenyala que la Gerència del Districte, la Sra. Sara Jaurrieta i l’anterior regidor 

Xavier Marcé, van assegurar als veïns que, en cas necessari, tindrien vigilància policial constant a la 
zona, un acord que es va assolir en la reunió del 21 de gener a les 13 hores al despatx del Sr. Marcé. 

 
En quart lloc, pregunta si l’Ajuntament ha portat o pensa portar al Ple de l’Ajuntament de 

Barcelona les propostes plantejades a l’Audiència Pública i aprovades per la comissió relacionada 
amb els canvis de la normativa del club cannàbic. 

 
En darrer lloc, esmenta la problemàtica de l’escola Sant Francesc, que ja es va exposar 

també a través de la síndica de Barcelona. Aquest document justifica aquesta reunió amb un e-mail. 



47 

 

 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, comença la intervenció 

dient que espera poder donar resposta a tots tres punts en els tres minuts que li han donat per fer-ho. 
 

Tot seguit, indica que el 17 de febrer els titulars de l’activitat va comunicar l’obertura de 
l’activitat i, un cop revisats el projecte i la resta de documents presentats, el 26 de febrer se’ls van 
notificar deficiències, se’ls van demanar aclariments i es van demanar informes tècnics centrats 
sobretot en la ventilació i les olors. Posteriorment, atesa la situació provocada per la COVID i en 
compliment dels reials decrets, es van suspendre els tràmits administratius, i el 9 de juny els titulars 
van lliurar les al·legacions per donar resposta a les deficiències detectades. Un cop revisada tota la 
documentació aportada, es va considerar que s’havien solucionat les deficiències i es va fer la 
readmissió del comunicat mitjançant notificació amb data 29 de juliol. 

 
D’altra banda, explica que l’informe de la UPC es va començar, però amb l’arribada de la 

pandèmia es va suspendre. Es reprendrà aquest estudi, però en les inspeccions dels dies 16 i 22 de 
juliol i 2 d’octubre no es van percebre olors. 

 
Observa que això que tot just ha explicat fa referència als tràmits del Districte, però, 

paral·lelament, estan pendents de la resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia en relació amb 
el pla especial aprovat el 2015 (en època de l’alcalde Trias, i, per tant, de CiU, actual JxCat): el 
Govern està d’acord, com ja ha expressat en diverses ocasions, a revisar el pla i sotmetre’l a 
aprovació del Consell Plenari amb diferents propostes, com ara la distància mínima entre clubs i 
centres educatius, no només d’ensenyament reglat, i la distància entre clubs, però tant el Districte 
com l’Ajuntament estan esperant la sentència judicial. 

 
Per acabar, diu als consellers de JxCat i d’ERC que podrien aprofitar que són a dins del 

Govern de la Generalitat per fer alguna concreció o recomanació sobre aquests locals, o, fins i tot, per 
suspendre’ls en el marc del PROCICAT tenint en compte les recomanacions sanitàries i de seguretat 
motivades per la COVID, ja que aquests locals poden ser espais tancats on es fuma. 

 
El president diu al Sr. Hornero que els temps d’intervenció no es donen, sinó que els acorda 

la Junta de Portaveus. 
 

El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, demana disculpes per 
haver-se expressat malament. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, agraeix la resposta, però 

entén que no s’ha aclarit quina solució s’oferirà als veïns. 
 

Pel que fa a l’informe de la UPC, que el Sr. Hornero ha dit que es va aturar per la pandèmia, 
observa que l’estat d’alarma va acabar al juny, i som a l’octubre, i els veïns cada dia han de suportar 
les olors provocades pel consum de marihuana que hi ha al club cannàbic. Ella mateixa va entrar a la 
porteria fa uns dies i va constatar que era insuportable —ha de ser pitjor encara als pisos i al celobert. 

 
A parer seu, tothom, especialment el Govern, ha de fer un esforç per donar una solució als 

veïns, que no poden suportar més la situació. 
 

El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, demana al Sr. Hornero que 
no eludeixi responsabilitats, ja que la competència i regulació dels clubs cannàbics correspon a 
l’Ajuntament, no pas a la Generalitat, i la solució a aquest problema correspon al Districte i a 
l’Ajuntament de Barcelona, i subratlla que el Govern està incomplint un acord unànime del Plenari, i, 
consegüentment, deixa desprotegits uns ciutadans del carrer Marquès de Sentmenat que estan patint 
molt. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, subratlla que el Govern 

municipal i el Govern de la Generalitat es barallen, els veïns de Marquès de Sentmenat parteixen dia 
rere dia les olors del club cannàbic, així com els problemes d’incivisme generats per la venda de 
droga al carrer, i ningú del Govern no els respon. Pregunta quina solució es donarà a aquests veïns i 
per què no s’ha portat encara a Casa Gran la proposta que es va aprovar aquí. 

 
El president diu al Sr. Cañigueral que ells també tenen un grup municipal per portar les 

iniciatives a comissions. 
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2.   BxCanvi:  Quina  valoració  fa  el  govern  sobre  la  situació  dels  bars  i 

 

 

restaurants del Districte? 
 

El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, formula la 
pregunta, que ha estat parcialment contestada per la consellera Morales, i posa de manifest que el 
sector de la restauració, que coneix bé, es troba en una situació delicada, ho està passant malament, i 
no ha pogut recuperar tot el que va perdre durant els mesos de confinament. 

 
El conseller Manuel Becerra, portaveu del Grup Municipal del PSC, agraeix la pregunta, que 

recull una preocupació compartida pel Govern, i observa que tothom és conscient dels efectes 
negatius  que  han  tingut  la  pandèmia  i  les  mesures  implementades  per  contenir-la  en  bars  i 
restaurants, especialment en els petits negocis en inici d’activitat, fase d’inversions, reformes o altres 
conjuntures. 

 
Tot seguit, recorda que l’Ajuntament va desplegar diverses mesures per intentar pal·liar 

aquests efectes negatius, com ara els ajuts econòmics i l’ampliació de terrasses, si bé en l’aplicació 
d’aquesta ampliació durant un temps hi ha hagut un coll d’ampolla. No obstant això, les mesures han 
contribuït a salvar petits negocis i llocs de treball —darrere de cada negoci hi ha famílies com a 
titulars o treballadors—, i les dades quantitatives sobre l’actuació del Districte són les que ha facilitat 
la consellera tècnica en la resposta al prec número 7. 

 
Pel que fa a la valoració de la situació dels bars i restaurants al districte, comenta que, com a 

la resta de territoris, hi ha hagut tancaments i reobertures parcials, però la majoria ja han obert. 
Observa, però, que la situació és canviant i molt complexa. 

 
A continuació, informa que a escala de ciutat s’està treballant en una enquesta sobre 

l’afectació de la COVID al sector de la restauració, i amb els resultats d’aquesta enquesta es podrà fer 
una valoració més objectiva i precisa, amb dades específiques del districte. Ara, es pot dir que la 
situació continua sent d’incertesa, de dificultats, i que l’ampliació de terrasses i els ajuts econòmics 
han pogut pal·liar en certa mesura l’impacte negatiu sobre l’activitat. 

 
D’altra banda, expressa el reconeixement del Govern —entén que compartit amb la resta de 

grups— al sector en general i als professionals del gremi del districte de les Corts, que estan fent un 
gran esforç econòmic i de dedicació per mantenir tant la seva activitat com els llocs de treball. 

 
Per acabar, comenta que els membres del Govern han mantingut contactes amb titulars de 

bars i restaurants i en general han percebut la sensació —encara que aquestes visites i consultes no 
tinguin cap valor mesurable— que el pitjor ha passat i que hi ha una certa sensació d’esperança 
prudent. 

 
e)   Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1.   ERC:  Que  el  govern  del  Districte  de  Les  Corts  informi  de  quan  es 

procedirà a la instal·lació dels faldons “excepte bicicletes” en els senyals 
de direcció prohibida dels carrers de vianants de plataforma única del 
districte, tal com es va acceptar aquest prec en el Consell de Districte del 
dia 10 de març de 2020 

 
La consellera Mercè Garrigosa, portaveu del Grup Municipal d’ERC, enuncia el prec del qual 

demana seguiment i subratlla que en aquests moments el transport sostenible és més important que 
mai, de manera que cal donar facilitats i seguretat jurídica als usuaris de les bicicletes. 

 
El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, informa que el contracte mixt 

de  subministrament  i  col·locació  de  plaques  complementàries  denominades  C5W   «excepte 
bicicletes» està en tramitació; s’estima que estarà adjudicat la darrera setmana d’octubre, i la 
instal·lació de faldons «excepte bicicletes» als senyals de direcció prohibida dels carrers de vianants 
de plataforma única del districte està prevista dins l’execució d’aquest contracte. Afegeix que abans 
que acabi l’any el Govern haurà col·locat els faldons «excepte bicicletes» a tots els carrers per a 
vianants. 

 
2.   JxCat: Que el govern informi de les gestions realitzades per tal de regular 

de nou el Pla especial urbanístic per a la ordenació territorial dels Clubs i 
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Associacions de Consumidors de cànnabis i aprovar l’Ordenança de les 

 

 

condicions sanitàries tal com es va aprovar en el Consell de Districte del 
dia 10 de març de 2020 

 
(Punt tractat juntament amb el punt 1 de l’apartat de preguntes.) 

 
3.   PP: Es requereix al Govern del Districte que informi sobre les gestions 

realitzades i l’estat d’execució de la proposició aprovada en el Consell 
Plenari del Districte de Les Corts en sessió de 10 de març de 2020: 
Instar al Govern Municipal a engegar una modificació del Pla especial 
urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de 
consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona que inclogui: 
•   L’increment de la distància mínima d’aquests establiments respecte 

dels usos col·lectius protegits pel Pla especial urbanístic, així com 
entre els locals on es desenvolupa la mateixa activitat. 

•  L’augment de la tipologia d’usos col·lectius protegits perquè inclogui, 
entre altres, menjadors socials, parcs, jardins i centres d’educació 
reglada (concepte que inclouria els centres d’educació obligatòria, 
com ja estableix la normativa actual, així com centres de Formació 
Professional, centres únics de Batxillerat i escoles bressol). 

 
(Punt tractat juntament amb el punt 1 de l’apartat de preguntes.) 

 
 

E.   DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 

Declaració institucional del Dia Mundial de l’Alzheimer 
 

El president dona la paraula al vicepresident del Districte, el Sr. Josep Maria Gebelli, perquè 
llegeixi aquesta declaració institucional, que té el suport de tots els grups municipals. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli, portaveu del Grup Municipal d’ERC, llegeix la declaració: 

 
«El Consell Municipal de les Corts acorda: 

 
»Mostrar el nostre reconeixement a la Xarxa de Famílies Cuidadores, que funciona des de fa 

tretze anys i ha estat una iniciativa molt útil. 
 

»Donar suport a les entitats que treballen per l’Alzheimer en diferents vessants de la malaltia: 
informació, prevenció, atenció directa, formació i suport a cuidadors i cuidadores, activitats culturals i 
lúdiques, recerca, etc. 

 
»Ressaltar la tasca que fan les entitats de la ciutat que són referents en els temes d’Alzheimer i 

que són les següents (per ordre alfabètic): Alzheimer Catalunya Fundació, Associació de Famílies de 
Malalts d’Alzheimer de Barcelona, Fundació ACE, Fundació Pasqual Maragall i Fundació Uszheimer. 

 
»Reafirmar que la sensibilització de la població és un tema clau tant per ajudar a detectar els 

signes d’Alzheimer al més aviat possible i poder fer prevenció com per educar tothom a ser empàtic 
amb les persones i familiars que ho pateixen. 

 
»Donar suport a les propostes que tenen l’objectiu d’anar canviant el concepte de demència 

cap a una malaltia llarga en la qual la persona ha de poder viure amb dignitat i tranquil·litat, i evitant al 
màxim la tensió familiar. 

 
»Solidaritzar-nos amb totes les persones amb demència o Alzheimer en l’actual situació de 

pandèmia. Són un col·lectiu de risc de contagi de coronavirus. A més, la situació de confinament ha 
interromput les seves rutines i les dels cuidadors. 

 
»Finalment, fer una menció específica a la Fundació ACE, vinculada al districte de les Corts 

des de fa més de vint-i-cinc anys amb les unitats de diagnòstic, d’atenció diürna i de recerca. 
 

»Barcelona, 7 d’octubre de 2020» 
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El president dona la paraula a la consellera Irene Morales perquè llegeixi les intervencions 
dels ciutadans que han demanat intervenir en aquesta sessió. 

 
La consellera Irene Morales, en primer lloc, llegeix la intervenció del Sr. Xavier Zaragoza, 

representant de la Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat, que vol informació 
sobre l’expropiació dels terrenys de Pintor Ribalta amb Xile per a la construcció d’una residència per a 
persones amb discapacitat. Assenyala que hi havia un pacte per portar a terme l’expropiació aquest 
mandat, però a la darrera sessió de l’Audiència Pública es va comentar que això no seria possible, i 
subratlla que darrere d’aquest projecte hi ha moltes famílies. 

 
En  segon  lloc,  llegeix  la  intervenció  de  la  Sra. María  Dolores  Parrilla,  representant  de 

l’Associació de Veïns de les Corts Sud, que posa de manifest la preocupació del veïnat respecte al 
precari funcionament dels CAP i els serveis sociosanitaris, i presenta un escrit subscrit per vuit 
associacions veïnals del districte en representació de gran part dels usuaris dels centres d’atenció 
primària. 

 
En tercer lloc, llegeix la intervenció del Sr. Enric Turmo, que vol saber quins són els plans per 

iniciar la creació del parc de la Colònia Castells («la història interminable»), que actualment és un 
racó desaprofitat que majoritàriament fan servir els gossos per fer les seves necessitats, així com un 
gimnàs-discoteca a l’aire lliure que no respecta les mesures implantades per la COVID, i un negoci 
privat. 

 
En quart lloc, llegeix la intervenció del Sr. Salvador Julve, que exposa, en relació amb el club 

cannàbic, que el trasllat de la zona de càrrega i descàrrega de la seva antiga zona original a just 
davant d’aquest local està perjudicant els veïns i beneficiant els senyors del club. D’altra banda, 
afirma que és fals el que va dir el Sr. Joan Ramon Riera, actual regidor del Districte, sobre les 
terrasses, ja que no n’hi ha cap i el trasllat es va fer per reial decret. 

 
En cinquè lloc, llegeix la intervenció de la Sra. Ester Planas, que explica que des de fa mesos 

a la placeta que hi ha al carrer Danubi amb travessera de les Corts s’hi reuneixen colles de gent 
durant tota la nit i fan molt de xivarri, fins al punt que impedeixen als veïns agafar el son, la qual cosa 
ha provocat que en repetides ocasions formulessin queixes al 112, però el problema no s’ha resolt. 
Afegeix que la situació s’agreuja per la presència d’una botiga a travessera de les Corts, 16 
(l’Hospitalet de Llobregat), que els subministra queviures i altres ingestes i que roman oberta les vint- 
i-quatre hores. Davant d’aquesta situació, sol·licita que a partir de les onze de la nit no es permeti 
instal·lar-se en aquest parc ni en les porteries o finestrals confrontants, de la mateixa manera que hi 
ha un horari per als bars. Demana també coordinació amb l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal que es 
faci una investigació, amb agents de paisà, sobre el que es ven a la botiga esmentada, que es 
constati que és una font d’aldarulls —al davant seu sovint s’hi han produït conflictes i baralles—, i que 
es pugui tancar. D’altra banda, indica que els veïns estan espantats pel que sembla el muntatge d’una 
discoteca o similar a travessera de les Corts, 18, i pregunta què s’hi farà i com es pot evitar que això 
generi un augment dels aldarulls a la zona. 

 
En sisè lloc, llegeix la pregunta de la Sra. Joaquima Creus, que posa de manifest que s’han 

tramitat diverses denúncies per lladrucs de gossos a tota hora, de dia i de nit, al pipicà de la plaça de 
les Corts, una plaça quadrada amb edificis alts per on puja el so. Subratlla que el soroll és constant 
des de les cinc del matí fins a la una de la nit —quan marxen uns gossos, n’hi arriben d’altres—, que 
a l’estiu, amb les finestres obertes, no se sent la televisió, i que s’hi poden reunir uns trenta gossos 
alhora. A més, n’hi ha que es passen tres quarts d’hora bordant, un so constant que se’t va clavant al 
cap i fa que no et puguis concentrar de cap manera. D’altra banda, a la mateixa plaça hi ha una 
gossera que no compleix la normativa d’impacte mediambiental que es demana per instal·lar-ne una. 
Lamenta que l’Ajuntament mai no hi hagi aportat cap solució, subratlla que els ciutadans tenen dret al 
benestar a casa seva, a obrir les finestres, a llegir i a estudiar, i demana la clausura d’aquest pipicà 
per contaminació acústica i per envair la intimitat de casa seva. 

 
En  setè  lloc,  llegeix  la  intervenció  del  Sr. Victor  Arrufat,  que  denuncia,  en  nom  de  la 

Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts, la falta de voluntat política i de voluntat de treball conjunt, 
així com la deixadesa administrativa i la poca professionalitat del Districte, que han obligat els 
col·lectius organitzadors de la Festa Major a cancel·lar els actes que havien estat preparant durant 
mesos perquè fossin segurs. Demana que s’aclareixi per què en altres districtes la normativa és 
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diferent i que s’expliqui per què es va retirar un paràgraf del comunicat del Districte al web de les 
festes. Entenen que potser s’ha eliminat perquè era mentida. D’altra banda, observa que, en espera 
que la situació a l’octubre fos millor, el Districte no ha tancat la programació fins a aquesta setmana, 
fet que ha ocasionat que moltes associacions, entitats i comissions que tradicionalment formen part 
fonamental de la festa hagin decidit no participar-hi. Denuncien que el Districte només busqui la 
participació de les entitats quan l’interessa, quan li reporta algun benefici o quan vol dinamitzar alguna 
cosa gratuïtament, però, en canvi, no ajudi les entitats quan ho necessiten: les Corts és el districte 
amb menys teixit associatiu i l’Administració, en lloc de potenciar-lo, les ofega, cosa que no s’entén. 

 
En vuitè lloc, llegeix una de les tres intervencions de la Sra. Felisa Marco, representant de la 

Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica, que manifesta que dedica gratuïtament el seu temps a 
exposar els problemes del barri en les reunions del Districte des de temps del Sr. Llongueres —en 
pau descansi—, però, malauradament, molts d’aquests problemes continuen sense resoldre’s. La 
Coordinadora no accepta que el regidor actual consideri «una llegenda urbana» escoltar les peticions 
d’aquesta entitat amb insistència, i entén que el que hauria de fer el Govern del Districte és preguntar- 
se per què els veïns han de continuar denunciant irregularitats i demanant protecció d’edificis i zones 
verdes protegides que estan en perill. Subratlla que quan el regidor diu això demostra que no coneix 
la història veïnal del districte o que l’han informat malament i amb sectarisme, i ara té una molt bona 
oportunitat per implicar-se i complir estrictament la normativa relativa al patrimoni, amb la qual cosa 
es resoldrien alguns problemes i la ciutat i tots els ciutadans guanyarien. 

 
En novè lloc, llegeix la segona intervenció de la Sra. Felisa Marco, que insisteix que el que els 

veïns reivindiquen des de fa més de vint-i-cinc anys no és cap llegenda urbana, i que cal protegir el 
poc patrimoni que queda a les Corts (Maternitat, Can Planes, Can Capellanets...). Demana que es 
cataloguin detalladament tots els béns del recinte i el parc de la Maternitat (protegits per Patrimoni) i 
que se’n faci un manteniment escrupolós tot intentant mantenir l’arbrat centenari que hi ha. D’altra 
banda, exposa que l’edifici de l’institut es va rehabilitar fent un nyap i sense prou cura, i en altres 
edificis no s’han respectat els múltiples elements interiors, sobretot arquitectònics. A més, la massa 
arbòria d’aquest recinte era molt superior a l’actual, ja que s’hi han tallat arbres sense permís, com 
constaten repetides instàncies de denúncies als arxius del Districte —poden mostrar fotos dels grans 
exemplars que s’han matat—; l’aparcament en el parc del recinte de la Maternitat està ocupat per 
nombrosíssims cotxes i motos, i en el parc hi ha uns barracons des dels Jocs Olímpics que fa anys 
que demanen que s’eliminin. 

 
En  desè  lloc,  llegeix  la  darrera  intervenció  de  la  Sra. Felisa  Marco,  que  subratlla  que 

l’especulació del Barça tampoc no és cap llegenda urbana: l’Espai Barça no va ser consensuat amb 
els veïns, als quals el club, que actua per interessos especulatius, ha causat bastants problemes. El 
club no va acceptar les propostes veïnals i no preveu compensar-los amb equipaments per al barri. A 
sobre, l’Ajuntament li permet ocupar els vials públics, per exemple en el cas de Joan XXIII, i que 
destrossi la rambla de pins del costat del tanatori amb afectació de gran part de l’arbrat, actuació que 
ha donat lloc a un vial ambientalment molt agressiu. Remarca que només qui no protegeix el medi 
ambient situa el vial de circulació d’autobusos entre pins, ja que aquesta és la pitjor opció, i lamenta la 
dubtosa transparència a l’hora de facilitar informació sobre el projecte i el fet que aquest no recollís 
les propostes veïnals. D’altra banda, manifesta sorpresa pel fet que el projecte s’aprovés enmig de la 
discussió, i subratlla que els carrers no  es poden permutar ni  vendre, com  tampoc no es  pot 
perjudicar la ciutadania per beneficiar el Barça, que només mira per l’interès especulatiu i no per 
l’interès esportiu. Afegeix que una mica més i destrossen el cementiri, i demana al regidor que 
convoqui els veïns per parlar de tots els problemes crònics del barri —li proposen fer-hi un passeig 
perquè vegi la realitat. 

 
En  onzè  i  darrer  lloc,  llegeix  la  intervenció  del  Sr. Joan  Hernández,  que  en  nom  de 

l’Associació de Veïns de Mejía Lequerica exposa que els veïns es queixen que demanen cita a les 
oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i els en donen per a principis de desembre i 
a un altre barri, cosa que qualifiquen de tercermundista: és inadmissible que en una ciutat com 
Barcelona els veïns no només hagin de fer cua al SEPE, sinó que també hagin d’esperar gairebé dos 
mesos per fer un tràmit, cosa que en alguns casos és un problema molt gran, especialment per a les 
persones grans. Demanen al Govern de la ciutat que implementi mesures urgents per solucionar 
aquest problema per tal que Barcelona i els seus veïns tinguin el servei que es mereixen. 

 
El regidor del Districte diu al Sr. Xavier Zaragoza, que parlava de l’expropiació dels terrenys 

de Pintor Ribalta per a la construcció de la residència, que el Govern és plenament conscient de la 
rellevància de la qüestió, que comparteix. Observa, però, que la situació de crisi econòmica actual fa 
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preveure uns pressupostos francament ajustats. No obstant això, el Govern manté l’actuació com a 
prioritat, no deixarà d’insistir en la seva necessitat, i anirà informant dels avenços que es vagin 
produint en aquest àmbit. 

 
Respecte  al  funcionament  precari  dels  CAP  i  dels  serveis  sociosanitaris  a  què  ha  fet 

referència la Sra. Dolores Parrilla, indica que, tal com ha comentat a la part informativa, és una 
preocupació compartida tant per part del Govern com per part dels mateixos professionals: tothom és 
conscient que els CAP estan rebent molta pressió en aquests moments. 

 
Recorda que durant la primera onada de la COVID qui va carregar el pes de la gestió 

sanitària van ser els hospitals, que van tenir la sort, gràcies a la capacitat de gestió que tenen, de 
poder reprogramar operacions i proves que no eren urgents, amb la qual cosa es va guanyar temps 
per guanyar espais per als malalts de COVID. Això, però, en atenció primària no es pot fer: si s’ha de 
fer una atenció a la COVID i alhora una campanya de la grip, visites o receptes, s’ha de fer (la feina 
habitual de l’atenció primària no es pot ajornar). Amb la sobrepressió de la COVID, hi ha molta 
preocupació tant en el sector com en el Departament de Salut. Indica que hi ha informes del 
Departament de Salut i molta normativa que ha anat sortint respecte de la qüestió però cal seguir-hi 
treballant amb diàleg, amb unitat política i sense sectarismes per donar tot el suport possible als 
professionals sanitaris i al Departament. 

 
Respecte al futur parc de la Colònia Castells, al qual ha fet referència el Sr. Enric Turmo, 

indica que per al Govern és prioritari, abans de fer el parc, fixar la dotació i acabar de lligar la inversió 
per tirar endavant les expropiacions —n’aniran informant—, de manera que no poden concretar quan 
tirarà endavant el parc. 

 
Les qüestions esmentades pel Sr. Julve sobre el club cannàbic entén que ja han estat 

contestades al  llarg  de  la  sessió, però informa, pel  que  fa  al  trasllat de  la  zona de  càrrega i 
descàrrega, que aquesta actuació duta a terme pels tècnics de Mobilitat es va fer a partir d’una queixa 
rebuda a l’IRIS, l’aplicació d’atenció al ciutadà on es reben queixes ciutadanes, per part d’un pàrquing 
limítrof que demanava aquest trasllat atesa la manca de visibilitat a l’hora de fer el gir, de sortir. No 
obstant això, tant els Serveis Tècnics com la Guàrdia Urbana estaran molt atents al moviment que es 
vagi produint al voltant de l’activitat del club, que al Govern tampoc no li agrada. 

 
A continuació, diu a la Sra. Ester Planas que la zona del carrer Danubi amb travessera és un 

dels punts de vigilància regular per part de la Guàrdia Urbana del Districte, i recentment s’hi han posat 
vuit denúncies per infringir l’Ordenança de convivència. Davant d’aquesta situació, s’hi intensificarà la 
vigilància. D’altra banda, informa que l’equip de policia comunitària contactarà amb la Guàrdia Urbana 
de l’Hospitalet perquè facin inspecció administrativa al local de travessera al qual ha fet referència, i, 
com ha comentat a la part informativa, aviat es reuniran amb la seva referent de l’Hospitalet i aquest 
serà un tema que es posarà sobre la taula i a l’agenda. 

 
Tot seguit, diu a la Sra. Joaquima Creus que el tema de la molèstia que produeixen els 

gossos és complex i preocupant, i és conscient que la contaminació acústica és un tipus de 
contaminació que quan entra a l’espai privat és realment molt invasiu i trenca la intimitat. Per això, el 
Districte de les Corts està en converses amb els Serveis Tècnics del Departament d’Acústica de 
l’Ajuntament, amb qui es va acordar instal·lar un mesurador acústic per determinar els valors acústics 
que es produeixen a la zona d’esbarjo de gossos i poder determinar si cal dur a terme alguna 
actuació. El mesurador es va instal·lar en un habitatge de l’entorn immediat que els veïns van 
considerar que era el lloc més desfavorable, per poder avaluar millor els resultats, i durant un període 
mínim de tres mesos. L’estudi acústic fet el 26 de juliol, amb mesures efectuades entre el 6 de febrer i 
el 23 de juliol, inclou tres períodes diferenciats (abans, durant i després de l’estat d’alarma), i en les 
conclusions es pot observar que els nivells sonors analitzats per franges horàries compleixen els 
objectius de qualitat acústica de la zona tant en horari diürn com en horari nocturn, i analitzant les 
dades emmagatzemades pel sonòmetre, es pot concloure que la zona d’esbarjo de gossos no suposa 
l’increment en els nivells sonors de mitjana emmagatzemats a la franja horària. Així, l’informe no dona 
prou dades per fer-hi una actuació (l’informe acústic actual indica que el nivell de contaminació 
acústica  compleix  els  llindars  establerts  a  l’Ordenança  de  medi  ambient).  No  obstant  això, 
s’interessaran pel tema i esbrinaran si el sonòmetre ha estat retirat o no i, en tot cas, si valdria la 
pena, atès que s’ha fet tota la mesura en un període tan atípic pel que fa a la mobilitat de trànsit, 
tornar a fer sonometries en aquest espai. 
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A continuació, comenta que, si bé està d’acord que les intervencions dels ciutadans es 

podrien llegir literalment, considera que fer servir segons quines expressions no contribueix a la 
construcció de consensos i acords ciutadans. En relació amb això i amb la intervenció del Sr. Arrufat, 
subratlla que està molt satisfet amb l’actuació dels tècnics de la casa, que estan fent una gran feina, 
especialment complicada atesa la situació actual. Remarca que, amb el context de la COVID, molts 
estan teletreballant, en torns, treballant amb excel·lència. En relació amb l’organització de la Festa 
Major, remarca que no té més que paraules d’elogi i d’agraïment als tècnics, que des del primer 
moment que ell va arribar com a regidor van treballar perquè la festa es pogués celebrar. Entén que 
hi pot haver districtes que hagin fet més i d’altres que hagin menys, però observa que també hi ha 
hagut districtes i barris que directament han cancel·lat la festa major. A parer seu, s’ha de valorar que 
les Corts tindrà festa major, i que la tindrà amb seguretat, encara que sigui amb un format més petit 
que l’habitual. 

 
Reconeix que amb algunes entitats no s’ha arribat a acords, fonamentalment, segons la 

informació que li han traslladat, perquè hi ha hagut dos elements que tècnicament no es podien 
valorar positivament: l’ús de barres i algunes ubicacions en què el control de l’assistència era molt 
complex. Indica que en aquests caos es van proposar alternatives, però aquestes no van ser ben 
rebudes, i insisteix a posar en relleu la feina dels tècnics, que hi han dedicat força hores fins a l’últim 
moment per poder tirar endavant una festa major. 

 
Respecte  a  la  intervenció  de  la  Sra.  Felisa  Marco,  assenyala  que  Parcs  i  Jardins  té 

inventariats tots els arbres de la ciutat, de manera que es podria anar a mirar l’evolució que ha tingut 
al llarg dels anys el parc de la Maternitat, que entén que està en bon estat i cal tenir-ne cura — 
assumeixen aquesta responsabilitat— perquè ho continuï estant. Agraeix que la Sra. Marco pressioni 
perquè el Govern no es relaxi en aquest sentit, i indica que fins i tot en algun moment d’aquest 
mandat podrien seure per plantejar una actualització o remodelació del parc per a més endavant. 

 
En relació amb l’Espai Barça i els comentaris de la Sra. Marco, observa que participar no 

significa tenir raó, sinó dialogar, construir entre tots un marc general i cercar la solució més 
consensuada a partir del coneixement de la màxima informació possible. Per això, ell com a regidor 
no pot qüestionar un projecte que ja va ser profundament debatut en tots els àmbits (ciutadà, veïnal, 
polític...), que ja va ser sotmès a votació i ja va ser aprovat —el planejament fins i tot va passar per la 
Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya—, independentment de si el projecte li agrada o 
no. Entén que ara el que han de fer tots plegats és mirar endavant, executar el projecte amb la 
màxima celeritat possible i continuar dialogant amb el Barça, tal com estan fent, per assegurar 
calendaris, evitar retards i aconseguir que tot arribi a bon port. 

 
En darrer lloc, diu al Sr. Joan Hernández que actualment l’Oficina d’Atenció al Ciutadà s’està 

reformant i obrirà el 30 de novembre. Admet que s’hi han produït i es produeixen puntes de saturació, 
però subratlla que s’està treballant molt intensament per agilitzar els tràmits en línia, ja que la 
presencialitat ha baixat i la virtualitat ha pujat i cal adequar les organitzacions a aquest canvi. En 
aquests moments s’està en aquesta transició i intentant solucionar tots els problemes que es 
produeixin en aquest context. 

 
El president desitja bones festes de les Corts a tots els consellers i tots els membres de 

l’equip de la casa; lamenta que molts ciutadans no puguin celebrar-les per culpa del coronavirus, i 
demana a tota la ciutadania que actuï amb responsabilitat, que es cuidi, que cuidi de les persones 
grans i, sobretot, que intenti gaudir en la mesura del possible de la festa major del districte, sempre 
amb molta cura, molta prevenció i molta responsabilitat. 

 
Dit això, agraeix l’atenció de tothom i dona per finalitzada la sessió. 

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

la sessió a les 22.00 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 
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