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ACTA Núm. 5/2020 
 

 
 

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

 
 

El dia 3 de desembre de 2020, a les 16.30 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts 
de l’Ajuntament de Barcelona a la sala de Plens, a la plaça Comas, 18 planta soterrani 1 de 
Barcelona, sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president, i l’assistència del 
regidor l’Im. Sr. Joan R. Riera Alemany; els consellers i conselleres senyores i senyors Carlos 
Hornero Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén Sarrat, Mario Fco. 
Campelo Castro, Lucia García Carretero, Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet 
Bercial Fernández, Sonia Reina Sánchez, Javier Edrosa Pérez, Ivan Condés Sangenís, Sergi Mariné 
Santos, Xavier Cañigueral González i Javier Erausquin Marsal, la gerent del Districte senyora Sara 
Jaurrieta Guarner i assistits per la secretària, la senyora Meritxell Cusí Pérez. 

 
Excusen la seva absència les regidores i els regidors adscrits/es senyor Jordi Castellana 

Gamisans, senyora Francina Vila Valls i la senyora Janet Sanz Cid. 
 

El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió ordinària per tractar els punts de l’ordre 
del dia de la convocatòria, remesa en temps i forma, punts que es transcriuen a continuació: 

 
A. LECTURA  I  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  NO 

PRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 7 D’OCTUBRE DE 2020. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 

a) Despatx d’ofici: 
 

1.   Comunicació  de  les  resolucions  corresponents  als  expedients  administratius 
tramitats durant els mesos de setembre i octubre de 2020. 

 
b) Mesura de govern 

 
Mesura de govern: Suport al comerç i serveis de proximitat del Districte de Les Corts 
2020-2023 

c) Informes. 

d) Informe del regidor del Districte 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

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

INFORMAR el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 
 

APROVAR  el  Pla  d’Actuació  del  Districte  (PAD)  2020-2023  i  TRAMETRE’L  a 
l’Alcaldia 

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

INFORMAR l’aprovació inicial  de  la  MPEU  de  protecció de  la  qualitat  urbana: 
Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments 
emblemàtics de la ciutat de Barcelona 

 
INFORMAR l’aprovació inicial de la MPGM per regular el sistema d’equipaments 
d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona 

 
C. Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports. 

INFORMAR sobre els preus públics del Districte de les Corts per l’any 2021 
D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 

 
INFORMAR pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2021 

 
2 Proposicions 

 
 

D.  PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a)   Proposicions / Declaracions de grup. 
 
 

1.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a crear, en el termini d’un mes, taula 
de cultura popular ad hoc pel Covid-19, amb la presència d’entitats de cultura 
popular, govern, gerència i tècnics del districte, amb la finalitat de: 

- Establir un calendari d’actes de cultura popular que es celebren a la via 
pública i desenvolupar i establir uns criteris mínims, adaptables segons l’estat 
de les restriccions, per a celebrar-los durant la pandèmia del Covid-19. 

- Planificar i fer les valoracions pertinents dels actes de cultura popular que es 
celebrin a la via publica. Per això caldrà establir reunions abans, amb el 
temps d’antelació que les entitats considerin adequat i necessari, i després de 
cada acte de cultura popular a la via publica que es celebri al districte, sempre 
que durin les restriccions pel Covid-19. 

 
Per transparència i control s’haurà de fer i enviar als assistents acta de cada sessió, 
que s’aprovarà a l’inici de la següent reunió. A més, s’hauran de presentar els 
acords als quals s’arribin en l’òrgan pertinent del districte de Les Corts. 

 
 

2.   JxCat: El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda la creació d’un Grup de 
Treball   conjunt   amb   propietaris  d’animals   de   companyia,   AAVV,   entitats 
animalistes i Grups Municipals per tenir -a desembre de 2021- informe final amb 
noves mesures de millora –a aplicar abans de la finalització de la legislatura l’any 
2023- de les àrees per a gossos i millora de la convivència que contemplin: 
.-Indrets de noves àrees. 
.-Disseny de les àrees. 
.-Mesures per reduir molèsties al veïnat. 
.-Mesures per incrementar el benestar animal. 

 
3.   Cs: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: 

a)    La creació d’un grup de treball de persones grans i residències, tant públiques 
com privades o concertades del districte de les Corts al qual es convocaran: els 
representants de les residències, representants dels treballadors socials, 
representants del CAP, representants del Govern i dels diferents grups municipals, 
usuaris i familiars de les persones que viuen a les residències per conèixer l’estat 
d’aquestes i els aspectes a millorar, amb l’objectiu que no es tornin a produir els 
mateixos errors de la primera onada de COVID-19. 
Atès que la competència és també de la Generalitat i que aquesta forma part del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, demanem que s’incorpori a aquest grup 
de treball un representant d’aquesta administració. 
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Aquest grup de treball es reunirà mensualment o quinzenalment en funció del 
context de la pandèmia. 

b)   Establir reunions periòdiques amb els representants dels serveis socials que 
duguin a terme el servei d’atenció domiciliària al districte amb l’objectiu de 
detectar les necessitats dels usuaris i establir plans d’atenció destinats a 
treballar els aspectes emocionals de les persones grans. 

c)   Exigir al Consorci de Serveis Socials de Barcelona que garanteixi els mitjans 
tecnològics necessaris a les residències perquè els usuaris puguin relacionar- 
se telemàticament amb els seus familiars i amics si es troben amb restriccions 
que ho impedeixin de forma presencial. 

 
4.   BxCanvi: 

a.   Manifestar el ple suport a les escoles bressol de les Corts, tant de caràcter 
públic com privat, per la seva tasca pedagògica i de servei a la comunitat 

b. Que l'Ajuntament estudiï l’impacte que ha tingut aquesta crisi de la Covid-19 en 
les escoles bressol de titularitat privada de Les Corts i com ha afectat a la 
oferta i demanda de places en les escoles bressol de titularitat pública i privada. 

c.  Que  l’Ajuntament  es  comprometi  a  col·laborar  i  ajudar  econòmicament 
mitjançant un Pla d’ajuts als centres de titularitat privada que ho necessitin 
perquè es mantingui la xarxa educativa de petita infància (0-3 anys). 

 
 

b)   Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

1.   PP: El Consell del Districte de Les Corts acorda: 
 

1.  Instar el Govern d’Espanya a tornar al Pacte Constitucional en matèria 
educativa i a respectar la doctrina constitucional en les seves diferents 
sentències que garanteixen el dret de les famílies a triar el model educatiu i el 
centre on escolaritzar els seus fills, així com la presència en el sistema 
educatiu dels centres d’ensenyament diferenciat com una opció pedagògica 
més a les que les famílies tenen dret a accedir en condicions d’igualtat. 

2.   Respectar i  complí  l’article 27.3  de  la  Constitució que  obliga els  poders 
públics a garantir el dret que assisteix als pares perquè els seus fills rebin la 
formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves conviccions. 

3.   Adoptar   les   mesures   oportunes   perquè   l’ensenyament  de   la   llengua 
castellana i les llengües cooficials no sigui font de discriminació en l’exercici 
del dret a l’educació. 

4.  Estendre la gratuïtat a les etapes post obligatòries (Batxillerat i Formació 
Professional) i configurar l’etapa d’educació infantil de 0-3 anys com una 
etapa voluntària i gratuïta, garantint que cap alumne quedi sense escolaritzar 
per raons socioeconòmiques. 

5.   Garantir l’existència i gratuïtat dels centres d’educació especial tant a la xarxa 
pública com privada concertada com a elements importants d’un model 
educatiu especialitzar i plural que permeti escollir a les famílies l’opció més 
adequada als seus interessos i necessitats. 

6.  Incorporar les mesures de qualitat i excel·lència referents als països del 
nostre entorn per tal de superar els nivells de coneixements i competències 
exigibles als sistemes educatius en el marc europeu: avaluació transparent i 
rendició de comptes, autonomia dels centres, reforç de la funció directiva, etc. 

7.   Respectar els cossos nacionals del professorat. E n aquest marc, aprovar un 
sistema de  selecció, formació i  carrera professional per  als  docents que 
permeti  situar-los  en  l’epicentre  de  la  millora  de  la  qualitat  del  sistema 
educatiu. 

8.   Implantar  aquelles  mesures  que  incrementin la  cohesió  i  vertebració del 
sistema educatiu i garanteixin la igualtat d’oportunitats: 
a.  Creació d’un Fons de Cohesió Territorial que permeti un finançament 

adequat de les comunitats autònomes i permeti actuacions preferents en 
aquelles zones geogràfiques o centres educatius que necessitin mesures 
de qualitat específiques. 

b.   Reforç  de  l’alta  inspecció  educativa  per  assegurar  que  el  dret  a 
l’educació sigui exercit en igualtat d’oportunitat a tot Espanya i que els 
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ensenyament   s’imparteixen   amb   observança   del   que   disposa   la 
Constitució Espanyola. 

c. Implantar una prova general de batxillerat, única a tot Espanya conduent 
a títol de garantir uns nivells bàsics de qualitat en tot el sistema i 
assegurar la igualtat d’oportunitat en l’accés a la universitat. 

d.   Implantar  un   Pla   d’Avaluació  General   del   Sistema  Educatiu,  de 
periodicitat triennal, que permeti a l’Estat disposar d’un diagnòstic precís 
de sistema i adoptar les decisions adequades per a la seva millora 
contínua. 

e.   Dissenyar un currículum comú a tot Espanya que representi el 65% dels 
ensenyaments comuns en els seus propis termes en aquelles CCAA 
sense llengua cooficial i el 55% en aquelles que tinguin llengua cooficial. 

9.   Avançar cap a la modernització i transformació del sistema educatiu. En 
aquest sentit: 
a.   Desenvolupar un  Pla  integral per  a  la  modernització i  transformació 

digital del sistema educatiu avançant cap al ple domini per part de tots 
els alumnes de les competències digitals. 

b.   Incorporar l’obligatorietat en el sistema educatiu espanyol de 
l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera. 

c. Reforçar i modernitzar la formació professional dual adequant-la a les 
exigències dels nostre model productiu. 

d.  Incorporar a la legislació bàsica un Pla d’emergència educativa per a 
situacions de catàstrofes, crisis sanitàries o contaminacions greus. 

10. Donar suport als recursos d’inconstitucionalitat contra la LOMLOE per garantir 
que no es vulneren drets recollits en la nostra Carta Magna com la llibertat 
d’elecció o el dret a rebre educació en castellà, llengua oficial d’Espanya 
segons marca l’article 3 de la Constitució. 

 
11. Donar  trasllat  d’aquest  acord  al  President  del  Govern  i  a  la  ministra 

d’Educació i Formació Professional, així com als portaveus dels grups polítics 
amb representació al Congrés del Diputats. 

 
c)   Precs 

 
1.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a prendre i implementar, en el termini 

de tres mesos, les mesures necessàries per tal de que la pintura del carril bici i el 
paviment de la vorera de l’Avda. Diagonal, entre Plaça Francesc Macià i C/ J.M. 
Keynes, estiguin en unes condicions adequades pel seu ús. 

 
2.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a seguir treballant la Mesura de 

Govern “Mesures preventives a les addiccions en adolescents i joves” i donar 
compliment als terminis de seguiment establerts inicialment, tant a nivell semestral 
com anual. Caldrà: 

 
- Ampliar el sentit de la mesura i les accions segons les noves necessitats i 

problemàtiques, ajustant-les sempre a l’actual realitat del jovent. Tanmateix, es 
vital replantejar la metodologia emprada i adaptar-la segons els requisits 
derivats de la situació sanitària. 

 
 

- Contemplar a les entitats juvenils de Les Corts com un actor més d’aquest 
procés, degut a la seva connexió intrínseca amb aquest col·lectiu. Així es podrà 
mantenir un intercanvi d’informació de forma bidireccional amb l’objectiu 
d’aportar més valor als resultats. 

 
3.   JxCat: Instem el Govern del districte a fer un estudi de la il·luminació als carrers 

Capità Arenas, Doctor Ferran, Manila i Jiménez Iglesias per tal d’identificar les 
zones on hi manqui enllumenat amb l’objectiu de millorar la visibilitat del vianant, a 
més d’afavorir- ne la seguretat. 

 
4.   JxCat:  Instem  el  Govern  del  Districte  a  trobar  una  solució  a  les  goteres  dels 

equipaments d’Arístides Maillol i l’Illa en un termini de 4 mesos per tal que ambdós 
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centres puguin dur a terme la seva activitat amb normalitat en dies de pluja 

 
5.   Cs: Que el Govern, de manera urgent i consensuada amb les entitats esportives del 

districte, iniciï els tràmits per tal que, de forma extraordinària i mentre durin les 
restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19, les entitats puguin utilitzar 
les pistes esportives de la Bederrida en les franges horàries acordades, amb 
l’objectiu de garantir l’accés a l’esport a tots els grups i clubs. 

 
6.   Cs: Que des del Districte de les Corts s’instal·li, al més aviat possible, un monòlit en 

homenatge a Juan Miguel Gervilla Valladolid, amb un faristol explicatiu, en el lloc on 
va ser assassinat i on cada any es duu a terme un emotiu homenatge en el seu 
honor i memòria. 

 
7.   PP: Instar al Govern a que dugui a terme un pla de xoc contra la inseguretat al barri 

de Pedralbes que inclogui, entre altres mesures: 
 

- Reforçar la presència policial al barri per a millorar la vigilància i dissuadir els 
actes delictius. 

- Millorar  l’enllumenat públic  dels  carrers  per  a  augmentar la  sensació  de 
seguretat dels veïns. 

- Incrementar les places d’àrea verda a la zona per a evitar la vigilància de 
delinqüents a veïns i habitatges feta des d’estacionaments sense límit de 
temps. 

 
8.   PP: Instar al Govern del Districte a que el Pla Director del Monestir de Pedralbes 

s’elabori amb el consens dels veïns del barri i inclogui la reserva d’un espai o 
dependència destinat a ús veïnal per a fer del Monestir de Pedralbes un punt de 
trobada i de referència de l’activitat social del barri. 

 
9.   BxCanvi: Que el govern del Districte elabori una Campanya de Nadal extraordinària 

d’ajuda al comerç del Districte enfocada en aquells petits comerços dels nostres 
barris i el comerç de proximitat. 

 
 

d)   Preguntes 
 

1.   BxCanvi: Quan es preveu que comencin les obres de l’Espai Barça i quins horitzons 
temporals es plantegen per la finalització de les obres? 

 
 

e)   Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

1.   ERC: Que el govern del Districte de Les Corts informi de les accions que ha realitzat 
per tal d’obrir espai de consulta i diàleg amb els usuaris dels Jardins de Clara 
Campoamor, amb la finalitat de determinar quina es la realitat dels jardins i establir i 
dur a terme les modificacions necessàries per a que s’adaptin a les necessitats 
actuals dels usuaris tal com es va acceptar aquest prec en el Consell de Districte del 
dia 10 d’octubre de 2019. 

 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 
 

Declaració Institucional del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
 
 

El president dona la benvinguda a tothom i comenta que el regidor li ha demanat si podia 
disposar de 5 minuts més en el punt referit al PAM i al PAD per poder-los explicar amb més detall. 
Proposa que aquests minuts es restin de l’informe del regidor, però no tothom hi està d’acord, de 
manera que el regidor disposarà del temps que havia establert la Junta de Portaveus. Li suggereix 
que faci aquesta explicació més detallada quan presenti l’informe del regidor. 
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A.  LECTURA  I  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  NO 

PRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 7 D’OCTUBRE DE 2020. 
 

El president constata que ningú no vol fer cap objecció sobre l’acta de la sessió del 7 
d’octubre, que resta aprovada. 

 
B.  PART INFORMATIVA 

 
a)   Despatx d’ofici: 

 
1.   Comunicació  de  les  resolucions  corresponents  als  expedients  administratius 

tramitats durant els mesos de setembre i octubre de 2020. 
 
 

a) Resolucions corresponents als mesos de setembre i octubre 2020 
 

Concepte Quantitat 
Aprovació tècnica de projecte de pirotècnia 1 
Devolució ingressos indeguts 1 
Llicència excepcional 1 
Llicència terrasses 1 
Llicències d’obres 8 
Llicències guals 13 
Llicències ocupació via pública 25 
Llicències reserva d’estacionament 15 
Nova llicència 6 

  
  

 
 

b) Adjudicacions corresponents als mesos setembre i octubre de 2020 
 
 

 
MENORS (AD) 

     
 

CONTRACTE 
 

MES 
 

OBJECTE 
 

IMPORT 
 

ADJUDICATARI 

 
20002933 

 
SETEMBRE 

 
DIRECCIÓ OBRA RENOVACIÓ COBERTA 

SEU DTE. LES CORTS. 

 
3.877,51 

€ 

 
TALLER ARQUITECTURA 

NINKASI 78 

 
20003029 

 
SETEMBRE 

 
ADQUISICIÓ 5 WEBCAM I 5 

MICROAURICULARS. 

 
636,76 € 

 
BRAIDINK, S.L. 

 
20003041 

 
SETEMBRE 

 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN 

SWITCH. 

 
840,66 € 

 
IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS, S.L. 

 
20003071 

 
SETEMBRE 

 
SUPORT I RE-IMPULS 

ASSOCIACIONISME COMERCIAL 20-21. 

 
17.908,00 

€ 

 
ALTES DE CARALT 

 
20003092 

 
SETEMBRE 

 
SUPORT LOGÍSTIC ACTES CULTURALS 

2020. 

 
13.345,65 

€ 

 
ASSOCIACIO LES CORTS 

PER LA 

 
20003164 

 
OCTUBRE 

 
CASTELL DE FOCS FESTA MAJOR 2020. 

 
5.242,00 

€ 

 
ANTIGUA CASA MANUEL 

ESTALELLA, 
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20003171 
 

OCTUBRE 
 

REALITZACIÓ GUIATGE DE LES RUTES A 
LES CORTS 2020. 

 
5.142,98 

€ 

 
SAPIENS SCCL 

 
20003178 

 
OCTUBRE 

 
ACTIVITATS INFANTILS FM 2020. 

 
8.318,75 

€ 

 
PUÇA ESPECTACLES SL 

 
20003223 

 
OCTUBRE 

 
ADQUISICIÓ CORTINES BIBLIOTECA 

MONTERRAT ABELLÓ. 

 
3.328,14 

€ 

 
COMERCIAL CONTEL, 

S.A. 

 
20003306 

 
OCTUBRE 

 
ACTUALITZACIÓ BASE DE DADES. 

 
199,46 € 

 
BENET FERRUS 

 
20003346 

 
OCTUBRE 

 
ACTIVITAT AUTODEFENSA PER LES 

DONES. 

 
4.000,00 

€ 

 
KONKLE 

 
20003264 

 
OCTUBRE 

 
SERVEIS RE-CONDICIONAMENT EQUIPS 

INFORMÀTICS. 

 
1.197,90 

€ 

 
SOLIDANÇA TREBALL, 

EMPRESA INS 

 
20003347 

 
OCTUBRE 

 
ADQUISICIÓ MATERIAL ESPAIS HORT 

URBÀ 2020. 

 
1.662,95 

€ 

 
ASOC ABONO KMO 

 
20003463 

 
OCTUBRE 

 
ADQUISICIÓ I INSTAL. AMPL. EQUIP 

VIDEOCONFERÈNCIE 

 
470,69 € 

 
ELECTRO ACUSTICA 

CONDAL, S.A. 

 
20003464 

 
OCTUBRE 

 
ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC PER 

AL TELETREBALL 

 
865,39 € 

 
BRAIDINK, S.L. 

 
 

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

     
 

CONTRACTE 
 

MES 
 

OBJECTE 
 

IMPORT 
 

ADJUDICATARI 

     

 
19001603 

 
SETEMBRE 

PRORROGAR CONTRACTE SERVEI 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA PROMOCIÓ 

DONES DE LES CORTS (set-2020 fins maig 2021) 

 
17.970,58 

€ 

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 

SERVEIS 

 
20002140 

 
SETEMBRE 

ALLIBERARAMENT PER BAIXA DEL CONTRACTE 
OBRES DE REFORMA DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL 

CIUTADÀ 

 
- 

7.685,16 € 

 
EXPERT LINE SL 

 
20002140 

 
SETEMBRE 

 
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE 

L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

 
55.592,24 

€ 

 
EXPERT LINE SL 

 
19001027L02 

 
SETEMBRE 

PRORROGAR CONTRACTE DISTRIBUCIÓ 
D'ELEMENTS DE COMUNICACIÓ DELS DISTRICTES 
DE LES CORTS I GRACIA.(0ct-2020 fins octubre 2021) 

 
17.250,98 

€ 

FUNDACIÓ 
PRIVADA JOIA 

JOVENTUD 

 
19003464 

 
SETEMBRE 

ALLIBERAMENT PARCIAL CONTRACTE 
D'ARRENDAMENT I MANTENIMENT IMPRESSORES 
SEU DTE I UNITAT TERRITORIAL GUARDIA URBANA 

DE LES CORTS. 

- 
16.000,00 

€ 

SERVICIOS 
MICROINFORMA 

TICA SA 

 
19003464 

 
SETEMBRE 

PRORROGAR ARRENDAMENT I MANTENIMENT 
IMPRESSORES SEU DTE I U. T. GUARDIA URBANA 

LES CORTS. (Novembre-20 fins octubre 21) 

 
42.108,00 

€ 

SERVICIOS 
MICROINFORMA 

TICA SA 

 
20000505 

 
SETEMBRE 

 
ALLIBERAMENT PARCIAL DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS AUXILIARS I SUPORT DTE LES CORTS 

- 
27.500,00 

€ 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE 
MINUSVÁL 

 
20002537 

 
SETEMBRE 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE 
GESTIÓ I DINAMITZACIÓ CASAL DE JOVES 2020- 

2021. 

 
94.806,61 

€ 

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 

SERVEIS 



8 

 

 

 
 

20002537 
 

SETEMBRE 
ALLIBERARAMENT PER BAIXA DEL CONTRACTE DE 

GESTIÓ I DINAMITZACIÓ CASAL DE JOVES 2020- 
2021. 

 
- 

2.609,34 € 

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 

SERVEIS 
 

19003068L02- 
002 

 
SETEMBRE 

ALLIBERAMENT PARCIAL DEL CONTRACTE DELS 
SERVEIS FOTOGRAFIA DEL DEP.DE COMUNICACIÓ 

DE LES CORTS. 

 
- 

5.000,00 € 

 
GIRALT JONAMA 

 
19004226-001 

 
SETEMBRE 

ALLIBERAMENT PARCIAL DEL CONTRACTE DELS 
SERVEIS DE DISSENY I MAQUETACIÓ DE DEP. DE 

COMUNICACIÓ DE LES CORTS. 

 
- 

4.000,00 € 

 
PRODUCCIONES 

MIC  S.L 

 
19004227 

 
SETEMBRE 

ALLIBERAMENT PARCIAL DEL CONTRACTE DELS 
SERVEIS D'IMPRESSIÓ MATERIAL COMUNICATIU 

PER LA DIFUSIÓ I INFORMACIÓ MPAL. 

- 
23.000,00 

€ 

 
VILAR ABELLA 

SL 

 
20000422 

 
SETEMBRE 

ALLIBERAMENT PARCIAL DEL CONTRACTE DELS 
SERVEIS DE CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ DE 

TEXTOS 

 
- 

3.000,00 € 
LINGUASERVE 

INTERNACIONALI 
Z. S 

 
20002471 

 
SETEMBRE 

INICIAR I AUTORITZAR LA DESPESA DEL 
CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I 

ARRENDAMENT 11 EQUIPS IMPRESSIÓ PELS 
EQUIPAMENTS DE LES CORTS. 

 
13.997,28 

€ 

 

 
19005047-002 

 
OCTUBRE 

APROVAR EL REAJUSTAMENT DE LES 
ANUALITATS I MODIFICAR VIGÈNCIA CONTRACTE 

DINAMITZACIÓ ESPAI ESPORTIU URBÀ PARC 
BEDERRIDA 

- 
11.726,38 

€ 

 
BENLLIURE 
BARBADO 

 
18003942 

 
OCTUBRE 

ALLIBERAMENT PER LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 
SERVEIS POSTALS LOT1 DISTRICTE LES CORTS 

2018-2020 

 
- 

2.244,79 € 

RECERCA I 
DESENVOLUPAM 

ENT EMPR 

 
18003943 

 
OCTUBRE 

 

ALLIBERAMENT PER LIQUIDACIÓ DEL 
CONTRACTE SERVEIS POSTALS LOT2 DISTRICTE 

LES CORTS 2018-2020 

 
- 

999,72 € 

 

RECERCA I 
DESENVOLUPAM 

ENT EMPR 

 
20000327 

 
OCTUBRE 

ALLIBERAMENT PARCIAL DE DESPESA DEL 
CONTRACTE SERVEI PREVENCIÓ ACCIDENTS A LA 

VIA PÚBLICA 2020 

- 
3.460,00 € 

 
LA PAU SCCL 

 
20000431 

 
OCTUBRE 

ALLIBERAMENT PARCIAL DE DESPESA DEL 
CONTRACTE SERVEIS DE COMUNICACIÓ 

ACCESSIBLE  LES CORTS 2020 

 
- 

5.810,50 € 

FUND. PRIVADA 
DESENV.COMUN 

ITAR 

 
19002818 

 
OCTUBRE 

ALLIBERAMENT PARCIAL DE DESPESA DEL 
CONTRACTE DE SUPORT TÈCNIC AUDIOVISUAL I 

SUBTITULACIÓ ACTES 

- 
10.690,44 

€ 

INTEGRACIO 
SISTEMAS 

AUDIOVISUA 

 
ALTRES RESOLUCIONS 

     
 

CONTRACTE 
 

MES 
 

OBJECTE 
 

IMPORT 
 

ADJUDICATARI 

     

 
19S18806 

 
SETEMBRE 

ALLIBERAMENT DESPESA AUTORITZACIÓ 
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS SALO EXPOSITIU 

2020 

 
- 

9.050,00 € 

 

 
20S07806 

 
OCTUBRE 

 
MINORACIÓ DE LA AUTORITZACIÓ DE LA 

CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS 2020 

 
- 

8.600,00 € 

 

 
20S07942 

 
OCTUBRE 

APROVAR CONVENI ESPECIFIC COOPERACIÓ 
EDUCATIVA AJUNTAMENT DE BARCELONA I 

UNIVERSITAT POLITECNICA CATALUNYA. 

 
8.930,00 € 

 
Adrian SANJUAN 

GONZALEZ 

 
20S07942 

 
OCTUBRE 

AUTORITZAR I DISPOSAR LA GESTIO I 
COORDINACIÓ DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 

ESTUDIANTS. 

 
1.402,01 € 

UNIVERSITAT 
POLITECNIC DE 

CATALUNYA 
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c) Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos de setembre i octubre de 2020 

 
 

Mes Quantitat 
setembre 1 
octubre 6 

  
 
 

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

b) Mesura de govern 

Mesura de govern: Suport al comerç i serveis de proximitat del Districte de Les Corts 
2020-2023 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, explicita que la situació 

econòmica provocada per la crisi sanitària ha afectat greument el comerç i els serveis de proximitat. 
Davant d’això, es creu convenient activar i impulsar una sèrie de mesures per ajudar a mantenir i 
consolidar l’activitat econòmica al districte. 

 
Tot seguit, indica que aquesta mesura de govern es treballa a partir de la transversalitat i, per 

tant, amb la participació de diversos agents econòmics i socials del districte, amb l’objectiu d’impulsar 
accions i programes que ajudin a mantenir l’activitat econòmica i a actuar com a generadors de noves 
iniciatives, i observa que, a part de l’important treball dut a terme des de fa anys per les entitats i el 
teixit associatiu, aquesta mesura no es podria entendre sense tenir en compte la mesura de govern 
del Pla de xoc i mesures post-COVID-19, la mesura de govern del comerç de Barcelona 2020-2023, 
el Pla d’acció de promoció del comerç 2018-2020 del districte de les Corts, la mesura de govern «Les 
Corts més inclusiu», del març de 2020, els plans de reactivació econòmica de Barcelona Activa i el 
Pla estratègic de turisme 2020 de Barcelona. 

 
A continuació, explica que la mesura s’estructura en cinc línies estratègiques i cadascuna 

respon a un objectiu concret que es defineix amb la implantació d’una sèrie d’accions i programes que 
ajuden a incrementar la solidesa i l’atractiu de l’oferta comercial dels serveis dels territoris, i enumera 
aquestes línies estratègiques: 

 
1. Reactivació del comerç de proximitat davant la crisi econòmica provocada per la COVID- 

19. Amb aquest objectiu, es dota el comerç de proximitat d’ajuts per garantir-ne l’adaptació a la 
normativa i procurar la liquiditat als negocis. 

 
2. Reafirmació del comerç com a element vertebrador de la vida comunitària. L’objectiu és 

enfortir els vincles del comerç amb l’entorn per contribuir al desenvolupament del territori tenint en 
compte les seves singularitats i necessitats socials i culturals. 

 
3. Professionalització, competitivitat, innovació i transformació digital. Parteix de l’objectiu de 

procurar l’adquisició de noves competències formatives per poder afrontar els reptes de la nova 
economia i augmentar la competitivitat en el coneixement de les noves tecnologies i nous canals de 
venda per al futur. 

 
4. Inclusió i responsabilitat social. Vol incidir en la inclusió i en la responsabilitat social 

ambiental per remarcar el compromís del districte en un marc comú de responsabilitat que permeti la 
relació entre els agents econòmics i socials amb una altra generació de valors per a tothom. 

 
5. Governança. Vol garantir l’estratègia organitzativa per a la correcta implementació de la 

mesura i per articular la participació de tots els grups i definir els espais de gestió i coordinació. 
 

Assenyala que la mesura estarà en un procés de seguiment i avaluació constant a través dels 
diferents òrgans i espais de participació del districte —se n’informarà al Consell d’Economia i Hisenda 
o en altres espais on es consideri adient—, i, si bé la vigència és del 2020 al 2023, el calendari que 
inicialment es va establir no preveia la pandèmia, de manera que haurà de ser un calendari flexible. 
D’altra banda, indica que el Districte disposa de 400.000 euros aproximadament per portar a terme 
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aquestes línies estratègiques entre projectes, campanyes, convenis i subvencions. 

 
Per acabar, dona les gràcies als grups, a les entitats i als eixos que hi han col·laborat i han fet 

possible aquesta mesura, així com a la Sra. Flora, que ha estat i és una part important de la Taula de 
Comerç. 

 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, agraeix la 

presentació de l’informe, i observa que la problemàtica del comerç i els serveis de proximitat és un 
dels reptes més grans del districte i de la ciutat. Per això, avui aquest grup presenta un prec perquè al 
districte se celebri una campanya extraordinària de Nadal, més enllà de la campanya tradicional. 

 
Aquest grup considera que aquesta mesura de govern és una iniciativa que avança pel bon 

camí d’intentar reactivar el comerç de proximitat, i els eixos estan enfocats en la bona direcció 
(promoció del comerç i els serveis del districte), en una situació que no és fàcil, que és molt complexa 
i que requereix la implicació de tota la societat, no només de l’Administració pública (no pot caure tota 
la responsabilitat sobre ella). Troba a faltar, però, més mesures que incideixin en la promoció del 
comerç en barris com la Maternitat i Sant Ramon o Pedralbes, on l’índex d’abastiment és inferior al de 
la ciutat, tal com diu l’informe, i al del barri de les Corts, de manera que hi ha desigualtats dins del 
districte. A més, considera insuficient la part de la mesura referida a la campanya de Nadal: la 
dotació, malgrat les campanyes d’informació i de suport, és baixa, i una situació tan excepcional com 
l’actual  requereix  que  el  Govern  dugui  a  terme  campanyes  extraordinàries  amb  una  dotació 
econòmica elevada. 

 
El conseller Xavier Cañigueral recorda que, tal com va anunciar a la primera sessió del 

Plenari d’aquest mandat, una de les prioritats del Grup Municipal del PP per a aquests quatre anys és 
la generació de riquesa i la creació d’ocupació al districte, motiu pel qual la primera proposta que va 
presentar va ser l’elaboració del Pla de comerç amb la participació i el consens dels comerciants, un 
pla que ja era necessari fa un any i que ara, en plena pandèmia, ho és encara més. Per això, valora el 
treball dut a terme per comerciants, partits i Govern en l’elaboració de mesures en benefici del comerç 
del districte malgrat les complicacions patides durant aquests mesos. Lamenta, però, que, malgrat tot 
aquest esforç, el document final no reculli una part important de les aportacions fetes i les mesures 
proposades, com ara la disminució de la burocràcia a través de l’elaboració d’un projecte per reduir el 
temps de tramitació de llicències d’activitat al districte; un procés de digitalització per, entre altres 
coses, preparar els establiments per formar part del marketplace que algun dia ha d’arribar —no se 
sap quan—, o augmentar l’impacte en el comerç de proximitat dels referents turístics i els grans 
esdeveniments al districte. 

 
D’altra banda, aquest grup entén que aquest no és un pla integral i transversal amb mesures 

que tinguin un impacte clau en el comerç de proximitat, com ara la millora de la seguretat, l’increment 
de l’enllumenat, l’arranjament de voreres o la millora de la mobilitat per connectar les zones més 
allunyades amb els eixos comercials, mesures necessàries que el PP continuarà proposant per 
intentar que s’executin. 

 
No obstant això, considera que el Pla inclou diverses mesures molt positives, com ara les 

orientades a aprofitar al màxim la campanya de Nadal i les relacionades amb la reafirmació del 
comerç com a element vertebrador del districte. Projectes com Radars, «Camí escolar», «El comerç i 
les escoles» o, molt especialment, el servei a domicili i amb el SIL han estat un èxit i és positiu 
reforçar-los. 

 
Conclou que, amb els seus encerts i les seves mancances, aquest pla ha de servir de guia de 

les polítiques de comerç al districte, i en aquest camí continuaran treballant i col·laborant. 
 

El conseller Javier Edrosa agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern que el Grup 
Municipal de Cs valora positivament com a punt de partida. Lamenta, però, que s’hagi convocat els 
grups a la Taula de Comerç sense haver-los enviat abans el document, de manera que no han tingut 
temps d’analitzar-lo —és habitual que el Govern enviï tard la documentació relacionada amb les 
reunions—, i que els grups polítics no formin part del Grup de Comerç i Turisme, cosa que demostra 
manca de transparència i que, per tant, caldria canviar. 

 
A continuació, observa que l’informe es basa en dades de 2019. Aquest grup entén que la 

situació és complicada, però considera que s’hauria d’haver fet un esforç per presentar les dades 
actualitzades,  que  segurament  com  a  conseqüència  de  la  COVID  són  molt  diferents  de  les 
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presentades. D’altra banda, pregunta quins són els nous espais i canals de comunicació amb les 
entitats i els eixos comercials a què es fa referència, dels quals els grups de l’oposició no tenen 
constància perquè, com ha dit, no formen part del Grup de Comerç i Turisme. 

 
Tot seguit, assenyala que pràcticament cap de les mesures inclou la dotació econòmica 

concreta, i la majoria del pressupost que es presenta —molt escàs per donar suport al comerç i 
especialment a l’hostaleria en la situació que estan vivint— s’inverteix en els convenis i subvencions 
que reben les entitats comercials. 

 
En darrer lloc, indica que manquen ajuts directes a comerços i a l’hostaleria, tal com ha 

reclamat el Grup Municipal de Cs des de l’inici de la crisi, i subratlla que allà on governa aquest grup 
les restriccions han anat sempre acompanyades d’ajuts directes, de manera que és un exemple de 
suport al comerç, a l’hostaleria i a tots els sectors perjudicats durant la pandèmia, a les pimes i als 
autònoms. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, agraeix als serveis de la 

casa, del Districte, als eixos i al Govern l’elaboració d’aquest pla. Coincideix, però, que convocar els 
grups a una reunió per mirar de tancar el text sense haver-los-el facilitat no és la manera de treballar, 
ja que no hi han pogut plantejar esmenes. 

 
Dit això, posa de manifest que el Grup Municipal de JxCat l’any passat ja va presentar 

aproximadament 20 mesures, però el document no en recull cap, com tampoc no en recull cap de les 
que va presentar el Grup Municipal d’ERC, i observa que, si bé el Govern va dir que les iniciatives hi 
eren en esperit —no és una persona gaire donada al dogma de fe i no es creu les coses basades en 
l’esperit, sinó les coses tangibles—, de mesures de JxCat només es podria interpretar que s’hi ha 
inclòs en esperit l’avançament de la implementació dels APEU. Comenta, però, que els socis de 
Govern del PSC hi estan absolutament en contra, de manera que caldrà veure com s’aplica. En canvi, 
no s’hi han inclòs les mesures següents, que aquest grup continuarà proposant durant aquesta 
legislatura: el marketplace, proposat per aquest grup a la primera reunió de la Taula de Comerç i 
aprovat pel Plenari el 6 de maig, però que no ha arribat ni se sap si arribarà; el pla de persianes i 
grafits; mesures contra la venda il·legal; senyalització específica al carrer que demanen molt els 
eixos, i mesures de patrocini privat de fires al carrer o d’il·luminació de Nadal. 

 
D’altra banda, observa que en aquest pla s’inclouen mesures ja realitzades durant els mesos 

de març, abril i juny, quan és un pla per als anys 2021-2023. 
 

Per acabar, es mostra d’acord que els grups municipals haurien de formar part del Grup de 
Treball d’Inclusió i Responsabilitat de Comerç i Turisme, ja que en aquests moments no saben ni 
quan es reuneix ni quins acords assoleix. 

 
El  conseller  Josep  Maria  Gebelli  assenyala  que  el  Grup  Municipal  d’ERC  sempre  ha 

considerat el comerç molt important per al funcionament del barri, i sempre hi ha donat suport allà on 
n’ha tingut l’oportunitat. En el cas de l’elaboració d’aquest document, hi ha proposat idees per a tots 
els eixos, com ara la possibilitat d’oferir repartiment a domicili dels productes comprats a les botigues 
del districte o descomptes en els actes culturals que se celebren a Barcelona si es mostren tiquets de 
compra de les botigues del districte. 

 
Dit això, fa palès el reconeixement d’aquest grup per la bona feina que han fet i que fan les 

associacions comercials i els mateixos comerços. 
 

c) Informes 
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

El regidor del Districte, Sr. Joan Ramon Riera, comenta que, com que durant el novembre 
s’han celebrat els consells de barri, hi ha molts elements de l’actualitat del districte sobre els quals ja 
s’ha informat reiteradament. 

 
Tot seguit, observa que avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i posa 

en relleu la bona feina que fan dia rere dia les entitats i la plataforma d’entitats d’aquest àmbit a les 
Corts, un districte referent en accessibilitat i inclusió que continuarà treballant per continuar-ho sent. 
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D’altra banda, comenta que a la mesura sobre el comerç cal afegir-hi els elements de la 

campanya de Nadal, una campanya que va començar el 26 de novembre amb l’encesa de llums i que 
enguany serà atípica, bàsicament per la situació generada per la COVID i pel pla de desescalada, 
però també pels possibles canvis en els hàbits de consum. En aquest sentit, tot el teixit comercial està 
atent —entén que també preparat— per veure com es desenvolupa això i quin balanç es pot fer dels 
hàbits de consum dels veïns. 

 
Indica que l’aposta del Districte és la proximitat, el foment i la potenciació del comerç de 

proximitat, motiu pel qual s’han programat diferents activitats en el marc de la campanya de Nadal: 
deu espectacles, una petita rifa, es produiran mascaretes dels eixos comercials, es fa l’activitat 
musical «Sons de Nadal», es produeixen les bosses de paper de la campanya de Nadal, i es duran a 
terme tres fires (la fira de Nadal a la Diagonal, una altra fira a la plaça del Monestir, que ja es va fer, i 
la fira de Nadal de gran via de Carles III). Enguany, però, no hi haurà cavalcada de Reis, sinó que les 
cavalcades es preveuen estàtiques. Espera i confia que, amb tot, el balanç de la campanya de Nadal 
sigui positiu. 

 
A continuació, informa que aquest mateix mes finalitzaran les obres de l’escola Anglesola i 

començarà el trasllat de l’antiga escola a la nova, de manera que les classes ja començaran en el nou 
equipament, i es preveu que els entorns estiguin enllestits a principis de 2021. 

 
Pel que fa a la situació provocada per la COVID, subratlla que, sí bé durant la pandèmia hem 

viscut experiències dures i complicades, hem de ser capaços de tenir la maduresa necessària per 
extreure’n els ensenyaments, i algunes de les coses bones que n’hem après —o recordat— són el 
valor de la solidaritat, quan sortíem a aplaudir els professionals sanitaris; el valor de la llibertat de 
circulació i de moviments, quan estàvem confinats al març, a l’abril i durant part del maig, el valor de 
la igualtat, ja que no tots hem viscut el confinament de la mateixa manera, en funció de les situacions 
econòmiques o, fins i tot, físiques. 

 
Afegeix que en algun moment de l’any que ve caldrà fer una veritable valoració dels danys, ja 

que fins ara se sap el nombre de brots, de contagiats i de defuncions, però caldrà fer una valoració de 
danys àmplia del que ha passat d’ençà del març, un període durant el qual ens hem adonat de la 
importància de disposar d’uns serveis públics que estiguin a l’altura de les circumstàncies i d’un servei 
sanitari que respongui, així com de la importància de l’atenció a les persones. L’Ajuntament, davant 
de la suspensió de moltes activitats (tallers en centres cívics, altres activitats grupals, treball 
comunitari...) per l’aplicació de la normativa del PROCICAT, ha fet un sobreesforç —entén que 
aquesta és la línia de treball futura— per intensificar la qualitat del servei públic, i el que no s’ha fet 
amb atenció col·lectiva s’ha intentat fer amb atenció individual, amb visita telemàtica i amb cita prèvia. 
En aquest sentit, hi ha hagut un gran aprenentatge. D’altra banda, ens hem adonat de la importància 
de l’autonomia personal, de disposar de recursos propis per al projecte de vida propi, i del fet que 
l’autonomia personal és un projecte més saludable que viure en una residència, així com de la 
importància de la cultura (hem estat mesos sense cultura, i una ciutat sense cultura no és ciutat). 

 
A parer seu, tot allò exposat ens hauria d’esperonar en la construcció del futur —el PAM i el 

PAD que es debatran més tard van en aquesta línia—, amb l’objectiu no de tornar a la situació del 
2019 després de la COVID, sinó de superar-la i caminar cap a una ciutat una mica millor. 

 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, agraeix la 

presentació de l’informe i dona les gràcies als veïns que estan seguint la sessió per internet, que no 
és la manera ideal però en aquests moments és l’única possible. 

 
Tot seguit, qualifica de molt insuficients les mesures adoptades en relació amb la campanya 

de Nadal, amb les quals no es pal·liaran els efectes negatius de les restriccions imposades per fer 
front a la COVID, i demana que la quantitat d’ajuts directes que el Districte doni al comerç sigui també 
atípica, com ho serà la campanya. Subratlla que sense ajuts directes als comerços és impossible que 
aquests aconsegueixin reduir les despeses, especialment en el cas de la restauració —després en 
parlaran. 

 
A continuació, assenyala que la participació ciutadana a les Corts és baixíssima: sempre 

participen els mateixos —els dona les gràcies— i la política de comunicació del Govern per implicar 
més veïns és ineficaç (en dos anys no ha tingut resultats). S’ofereix a ajudar en el replantejament de 
l’estratègia comunicativa. 



13 

 

 

 
Pel que fa a la situació de la COVID i a la desescalada, manifesta l’opinió del Grup Municipal 

de BxCanvi que, tot i que la segona onada ha estat preocupant, s’ha comès una barbaritat en tancar 
l’hostaleria de Catalunya del 15 d’octubre al 23 de novembre (servir quatre comandes a domicili no és 
obrir el sector, són excuses i rentats de cara per al Govern de la Generalitat, que ha donat l’esquena 
al sector), i ha faltat valentia i bona gestió. Subratlla que l’hostaleria de les Corts, de Barcelona i de 
Catalunya ha estat totalment abandonada per un Govern de la Generalitat que va triar l’opció fàcil en 
lloc de l’opció valenta del Govern de la Sra. Ayuso de Madrid i que ha destrossat l’economia de 
Catalunya, que és l’economia de moltes famílies. 

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

l’estigui escoltant un feliç 42è aniversari de la Constitució, que tindrà lloc aquest diumenge, i lamenta 
que, un any més, el Govern no dugui a terme cap mena de celebració o commemoració, com sí que 
fa amb altres festivitats. D’altra banda, felicita la Sra. Anna Ramon i l’Associació de Futbol Veterans 
de Catalunya per les Medalles d’Honor de la ciutat que han recollit aquesta setmana, molt 
merescudes, i els agraeix el compromís amb els veïns del districte. Agraeix també, en el Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat, l’enorme tasca que fan entitats, empreses i veïns del 
districte en benefici de la inclusió, una tasca especialment complicada en la situació de pandèmia 
actual. 

 
Dit això, expressa el seu condol a les persones que han perdut algú proper en aquesta 

segona onada de la pandèmia, i tot el seu suport a les que estan patint la malaltia, i subratlla que cal 
continuar extremant la precaució per lluitar contra la pandèmia, especialment de cara a les festes de 
Nadal, quan es podrà tornar a demostrar que és possible compaginar salut i celebració, com ja van 
fer els cortsencs en la darrera Festa Major. Aprofita per felicitar el Govern del Districte per la seva 
gestió durant aquells dies, en què es va mantenir el màxim d’activitats possible respectant les 
limitacions establertes per les autoritats sanitàries, i remarca que cal fer tots els possibles per 
aconseguir compaginar la salut i l’activitat econòmica, ja que només així sobreviuran molts autònoms, 
pimes i empreses que ho estan passant molt malament i dels quals depenen moltes famílies. Afegeix 
que aquesta campanya de Nadal ha de ser un èxit, i el Grup Municipal del PP espera que les accions 
que ha posat en marxa el Districte ajudin els comerços i els restaurants. 

 
No pot dir el mateix, en canvi, sobre el projecte de pressupostos, on, un cop més, les Corts és 

un  dels  principals  marginats  pel  Govern  Colau-PSC:  el  districte  només  rebrà  un  4,2%  de  les 
inversions aprovades segons el seu projecte de pressupost, quan representa el 5% de la població de 
la ciutat i hauria de rebre, com a mínim, 11,2 milions d’inversió, també segons dades del seu propi 
projecte. A més, gran part dels recursos que obtindrà les Corts es destinaran a la Colònia Castells, i 
no es faran altres inversions també llargament esperades. Per exemple, no hi ha res per a la 
residència per a persones grans, per a la residència per a persones amb discapacitat ni per a 
l’avinguda Madrid. 

 
En relació amb una altra de les prioritats del Grup Municipal del PP per a aquest mandat, la 

seguretat del districte, posa de manifest que el barri de Pedralbes fa mesos que pateix problemes 
d’inseguretat. Per això, demana al Govern que implementi un pla de xoc amb mesures concretes per 
garantir la seguretat dels seus veïns. Subratlla que l’alcaldessa i el regidor Batlle s’han de fixar en tots 
els barris de Barcelona, tant si els voten com si no. 

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

l’informe i reprèn les darreres paraules del Sr. Cañigueral per recordar al Govern que hi ha un pla per 
fer front a la inseguretat aprovat —va ser la primera proposta del seu grup d’aquesta legislatura, fa 
gairebé dos anys— però que continua sense implementar, i li demana que deixi de fer declaracions 
«en esperit» del que vol fer i realment actuï. D’altra banda, li diu que hauria de pensar per què la 
ciutadania ha deixat de participar i per què els consells de barri —aquest grup els havia reclamat 
reiteradament— han esdevingut un «he vingut a parlar del meu llibre i tanco la porta», i li recorda 
també que hi ha una altra proposició d’aquest grup pendent d’executar —aquesta, des de fa molts 
anys—, en relació amb les àrees de joc inclusives. 

 
Tot seguit, dona la benvinguda a la realitat al Sr. Riera, que, pel que ha dit, tot just s’ha 

adonat que la sanitat i l’atenció a les persones són elements molt importants a la societat, i manifesta 
sorpresa davant l’afirmació que l’autonomia personal és més saludable que viure en una residència, si 
bé amb el Sr. Iglesias com a responsable de les residències a escala nacional, això sens dubte és 
així. 
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A continuació, subratlla que el Grup Municipal de Cs no vol una ciutat una mica millor sinó 

una ciutat molt millor i, per descomptat, no com la de Colau i Collboni, una ciutat on s’està perdent la 
inversió, que està bruta i té les àrees verdes descuidades, i que cobra massa impostos als 
comerciants en lloc d’ajudar-los com caldria. 

 
En darrer lloc, pregunta al Sr. Riera —ja ho ha preguntat diverses vegades— quan es dotarà 

el personal de l’Ajuntament de mascaretes transparents —avui el regidor en porta una— per facilitar 
la inclusió, una altra proposta d’aquest grup, i li pregunta també en quin punt es troba el pacte de 
districte. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, recorda els presos polítics, 

persones que fa més de mil dies que són a la presó simplement pel fet d’haver convocat un 
referèndum d’autodeterminació, així com els exiliats i tots els represaliats, una anormalitat jurídica i 
política que aquest grup no deixarà de denunciar mentre existeixi. 

 
Dit això, posa de manifest que les Corts, dissortadament, té un pressupost un 3% inferior al 

de l’any passat —després en parlaran—, perquè el Govern no es vol endeutar, i celebra que per fi 
s’hagin convocat els consells de barri, si bé s’haurien d’haver convocat abans —aquest grup a l’abril 
ja va presentar un prec perquè es convoquessin amb urgència. 

 
Tot seguit, denuncia, un cop més, la poca destresa que té el Govern amb el diàleg, el pacte i 

la interlocució amb els veïns, com demostren, entre altres coses, el darrer manifest de set entitats del 
districte en relació amb l’Espai Barça; el manifest de les entitats de la Festa Major aquesta tardor per 
queixar-se de la gestió del Districte; el manifest de les entitats juvenils de finals de 2019; la 
inconformitat dels veïns de l’entorn de la residència del carrer Remei o de Marquès de Sentmenat, o 
la imposició, sense previ diàleg, pacte ni esmenes, del carril bus de l’avinguda Pedralbes al costat de 
l’institut Pedralbes, cas en què el Govern va convocar les parts afectades amb dos dies d’antelació 
per dir-los com seria aquest carril bus i no hi va acceptar cap correcció. A més, s’ha implantat sense 
tenir en compte que el carril impedirà que els pares que portin els fills a l’institut Pedralbes no els 
podran desencotxar; es proposa un pàrquing d’autocars al davant quan aquest institut no té autocars, i 
es dificultarà molt l’accés de material logístic i de professors al pàrquing de l’institut. Subratlla que si el 
Govern hagués dialogat prèviament amb les parts afectades, segurament no hauria comès aquests 
errors. 

 
A continuació, subratlla que hi ha un problema d’inseguretat —aquest grup també rep queixes 

dels veïns en aquest sentit— als tres barris de les Corts, especialment a Pedralbes —l’absència de 
turisme a altres parts de la ciutat segurament fa que aquest problema es dispersi per altres barris—, 
de manera que cal ampliar les patrulles nocturnes de la Guàrdia Urbana: amb dos agents per a Sarrià 
- Sant Gervasi, les Corts i Sants no n’hi ha prou, com han denunciat aquí diversos grups. 

 
Per acabar, agraeix la mesura de xoc que s’aplicarà per al verd del districte, una proposta del 

Grup Municipal de JxCat, que al juny va advertir que el Grup Municipal de BC apostava per la 
naturalització i que això fos com la Garrotxa. Agraeix la rectificació i l’aplicació de la mesura del seu 
grup. 

 
El conseller Mario Campelo expressa el suport del Grup Municipal d’ERC als presos i exiliats 

polítics, i fa esment del 25N, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que cal recordar cada 
dia. 

 
Dit això, observa que l’informe del regidor no recull molts temes importants del districte, com 

ara la Colònia Castells, el carril bici de l’avinguda Madrid, la seguretat a Pedralbes o la freqüència 
dels autobusos que van a l’institut Pedralbes. 

 
A continuació, comenta que, si bé tothom és conscient que la COVID dificulta les coses, i 

aquest grup no posa en dubte la voluntat del Govern de convocar els òrgans de participació i que 
aquests siguin tan participatius com sigui possible, considera que el model de participació actual no hi 
contribueix, com demostren fets com ara que a la darrera sessió de l’Audiència Pública només hi 
hagués cinc preguntes o que aquesta mateixa setmana al Consell Ciutadà només hi hagués sis 
espectadors per YouTube. A parer d’aquest grup, el model actual no fomenta la participació, entre 
d’altres, per aquestes raons: 

 
- La bretxa digital i altres qüestions relacionades amb la tecnologia. Actualment per participar 
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en les sessions de diferents òrgans és necessari disposar d’internet, d’elements per connectar-s’hi i 
de coneixement per utilitzar aquestes eines tecnològiques, i  es podrien trobar maneres per fer 
consells de barri en espais oberts o fer plenaris en llocs alternatius a aquesta sala, d’acord amb el 
que estableix l’article 75 del ROM, mesures que permetrien la presència de públic, sempre complint 
les mesures de seguretat marcades pel PROCICAT. A més, el sistema d’enviament de preguntes és 
feixuc i lent, i no és gens atractiu que un cop enviada la pregunta aquesta sigui llegida per una tercera 
persona, ja que això resta debat, intenció i rèplica a la intervenció del veí. En ple segle XXI, i quan ja fa 
molts mesos que va començar la pandèmia, és inacceptable que no hi hagi mecanismes perquè els 
veïns puguin intervenir en els diferents òrgans i fer la pregunta ells mateixos. D’altra banda, les eines 
digitals de reunió en línia no són suficients: és inadmissible que en la convocatòria d’un consell de 
barri es digui que «per qüestions tècniques, la capacitat de connexió està limitada a 20 persones», 
quan només entre consellers, Govern i tècnics segurament ja se supera aquesta xifra, i quan se sap 
que és perfectament possible fer reunions en línia de més de vint persones. 

 
- Difusió insuficient dels diferents òrgans i sistemes de participació. Molts veïns del districte no 

saben ni tan sols que existeixen aquests òrgans ni per a què serveixen o com s’hi pot participar. 
 

Per això, cal un replantejament de la difusió de la participació i del model mateix: si es vol un 
districte actiu i dinàmic, cal garantir la màxima participació dels veïns i les entitats, a les quals agraeix 
la tasca que fan dia a dia al districte perquè cada cop sigui millor. 

 
El regidor del Districte comenta que percep un cert clima preelectoral en la contundència 

d’algunes afirmacions que per a ell són totalment infundades, i diu al portaveu del Grup Municipal de 
BxCanvi que la política d’ajuts respon a això, a una política: no es dediquen a fer subhastes, sinó que 
el Consell Plenari i el Govern responen a criteris i a idees, i fan mesures i estratègies. Afegeix que no 
tot es resol amb política de talonari. 

 
D’altra banda, diu a la portaveu del Grup Municipal de Cs que potser ella ja ha nascut 

ensenyada i per això és de Cs, però ell prefereix practicar la humilitat i intentar escoltar més. Subratlla 
que el Plenari guanyaria bastant si s’escoltessin una mica més els uns als altres en lloc de limitar-se a 
seguir el guió del propi grup. A parer seu, en l’àmbit de la proximitat és possible un marc de diàleg 
més favorable. 

 
El president diu al regidor que «gràcies per les lliçons», ja que ell també és membre de Cs. 

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

l’Ajuntament té capacitat per donar ajuts i per abaixar impostos als comerços, que és el que ha de fer, i 
insisteix que l’important és la dotació, ja que és el que fa que els comerços tirin endavant. 

 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

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

INFORMAR el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 
 

APROVAR  el  Pla  d’Actuació  del  Districte  (PAD)  2020-2023  i  TRAMETRE’L  a 
l’Alcaldia 

 
El regidor del Districte indica que compartirà la presentació d’aquest punt amb la consellera 

Lucía García i recorda que ha exposat algunes reflexions generals sobre el PAM en el punt anterior. 
Ara, subratlla que tant el PAM com el PAD estan fortament marcats per la situació generada per la 
COVID,  que  ha  fet  que  arribessin  gairebé  un  any  tard.  Aquest  retard,  però,  ha  permès  que 
s’aprofundís molt en el camp de la participació, i els processos participatius del PAM i del PAD han 
estat, a parer seu, molt profunds en qualitat i en quantitat. A més, tot plegat ha donat lloc a un treball 
de síntesi que es resumeix en sis eixos, i l’objectiu polític d’aquest mandat no és gestionar el mandat 
de la COVID, sinó el mandat de la post-COVID: aquest mateix mandat cal sortir de la situació en la 
qual estem i quedar en una situació més favorable que la de 2019, amb uns serveis públics reforçats 
(per reforçar el sector públic cal fiscalitat) i una ciutat una mica millor. 
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D’altra banda, assenyala que hi ha tres grans paquets de mesures: les mesures de xoc 

(mesures de contingència en el cas de la COVID), les mesures del Pacte per Barcelona, un pacte 
molt consensuat, i les mesures de districte. 

 
La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, destaca les deu actuacions 

que són prioritat per al Govern en el Pla d’actuació del districte: tot el treball relatiu a l’Espai d’Inclusió, 
el foment de l’economia de proximitat i el comerç, l’activitat cultural de les Corts en les diverses 
formes i conceptes, la dinamització del Campus Sud, la Colònia Castells, les obres i la posada en 
marxa de l’Espai Jove de les Corts, el verd urbà, el seguiment de les obres de l’Espai Barça, el 
foment de l’activitat esportiva i el Pla Danubi. 

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

explicita que vivim en un moment excepcional per la crisi de la COVID que ha requerit un 
replantejament dels pressupostos, els plans i les actuacions de la gran majoria d’administracions, 
inclosos l’Ajuntament i el Districte, així com la identificació de prioritats tenint en compte aquesta crisi. 
Aquest grup  troba  encertades les  prioritats  plantejades pel  Govern del  Districte al  PAD,  si  bé 
considera que algunes són massa generalistes i no entren en objectius definits, com ja ha transmès al 
Govern. Aquest grup estarà atent per comprovar si les prioritats que es plantegen es duen a terme i 
no queden en paper mullat. 

 
Tot seguit, subratlla que calen un PAD i un PAM per a la reactivació econòmica i per salvar el 

comerç de proximitat. En aquest sentit, aquest grup celebra els ajuts als lloguers de locals comercials 
(subvencions d’entre 600 i 1.200 euros) i els microcrèdits de 12.500 euros, mesures concretes que 
són les que poden ajudar els comerços, si bé són insuficients per corregir la situació, que és molt 
dramàtica. Així, calen més ajuts directes als comerços, més dotació i una baixada impositiva als 
comerços (en parlarà més tard). 

 
A continuació, indica que una de les coses que aquest grup municipal ha intentat incloure en 

el PAD és que per fi el Districte i l’Ajuntament es comprometin a aportar els fons necessaris per 
desencallar el projecte de la Colònia Castells (incloure la dotació al PIM i portar al PAD l’execució del 
projecte amb un compromís per desenvolupar-ho el 2021). És conscient que no ha estat possible, 
però subratlla que la Colònia Castells és un projecte prioritari des de fa més de dues dècades que 
està aturat i és la prioritat número u del Districte, i, si bé és cert que les circumstàncies han canviat i 
que ara no es disposa del mateix pressupost que abans de la pandèmia, aquesta dotació estava 
assegurada abans de la COVID i és de justícia que arribi als afectats l’any vinent. 

 
Per acabar, assenyala que el Grup Municipal de BxCanvi s’absté tant en la votació del PAM 

com en la del PAD, abstencions que no són un xec en blanc, sinó un gest per part d’aquest grup per 
mantenir oberts canals de diàleg amb el Govern en aquesta situació tan complicada, on la crisi de la 
pandèmia ha trastocat els plans del Govern municipal i del Districte, així com la vida dels ciutadans de 
Barcelona. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, explica que, atès el temps 

de què disposa, centrarà la intervenció en el Pla d’actuació del districte i farà un breu comentari final 
sobre el PAM. 

 
Respecte al PAD, critica que el document no té cap sentit i sembla més una memòria per 

vendre la gestió del Govern durant la pandèmia que un pla d’actuació de districte, que el primer que 
hauria d’incloure és una anàlisi profunda de la situació del districte, amb indicadors demogràfics, 
econòmics, socials i educatius, comparacions amb la resta de la ciutat, i una radiografia detallada que 
indiqui el punt del qual es parteix per plantejar cap a on es vol anar. Observa que en aquest document 
aquesta anàlisi no existeix, i ofereix, en canvi, un breu relat dels fets dels darrers mesos de pandèmia i 
les mesures de xoc que va prendre el Govern municipal a tota la ciutat, però no inclou ni tan sols 
dades de l’import destinat al districte ni del nombre de persones beneficiades de cadascuna de les 
mesures als tres barris de les Corts. 

 
Subratlla que disposar d’una radiografia sobre l’impacte de la COVID i sobre els problemes 

que ja existien al districte abans de la pandèmia és important per fixar objectius concrets i realistes, 
en lloc d’accions tan genèriques com ara «Augmentar la seguretat del districte», i observa que la 
seguretat hauria de ser una de les deu prioritats del Govern. D’altra banda, comenta que, si bé hi ha 
algunes mesures concretes i necessàries, la majoria no són prou concretes ni ambicioses, i n’hi ha de 
prioritàries i llargament reclamades pels veïns i per les entitats que el Govern no hi va incloure fins 
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ahir, quan va rebre queixes dels diferents grups. 

 
A continuació, esmenta dues actuacions que per al Grup Municipal del PP són prioritàries: 

l’expropiació de la finca per dur a terme la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, 
una mesura que inicialment no constava en el document original i respecte a la qual ara simplement 
es diu «estudiar i valorar el sistema de gestió per expropiar les finques de Pintor Ribalta», la qual 
cosa no compleix l’acord al qual es van comprometre tots els grups a finals del mandat passat, i la 
construcció de la residència Benavent, sobre la qual només es diu el ja habitual «demanar a la 
Generalitat la construcció pendent de la residència de gent gran de Benavent», quan, en una situació 
com  l’actual i  en  un  districte amb  un  percentatge tan  alt  de  gent gran, aquesta residència és 
prioritària, tan prioritària que justificaria que l’Ajuntament, com ha fet en altres ocasions, avancés els 
recursos per a la seva construcció. 

 
Per acabar, afirma que el PAM, que els grups tindran l’oportunitat de discutir extensament a 

Casa Gran, és el Pacte per Barcelona més les actuacions que haurien fet impossible el Pacte per 
Barcelona. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, posa de manifest que els 

grups han tingut accés al document fa aproximadament una setmana, i aquesta setmana han estat 
convocats a reunions per intentar incloure-hi algunes mesures d’un dia per l’altre. 

 
Tot seguit, diu al Sr. Riera que potser el Grup Municipal del PSC està acostumat a limitar-se a 

llegir el guió que porta preparat a les intervencions, però aquesta no és la manera de treballar de Cs. 
Així, ella de vegades porta un guió, però també respon al que explica el regidor. 

 
Dit això, critica que els documents sobre el PAD i sobre el PAM estan plens de titulars i de 

bones intencions, però buits de contingut. Així, es parla, entre altres coses, de la Taula d’Innovació 
del Districte, d’un pla de foment de l’economia de proximitat, de la millora dels entorns del carrer Joan 
Güell, de consum alimentari responsable, de promoure l’autoorganització entre els joves, de crear i 
impulsar una taula de salut mental o de crear un grup de treball de participació infantil, però no es 
concreta res, de manera que no se sap exactament a què fa referència el Govern amb aquests 
enunciats. Comenta que potser la promoció de l’autoorganització dels joves fa referència als cursos 
per ocupar que es fan a l’Espai Jove de les Corts, i la creació d’un grup de treball de participació 
infantil, a la creació d’un grup polític amb menors. D’altra banda, observa que la construcció i posada 
en marxa de l’Espai Jove ve ja de la legislatura passada. 

 
Per acabar, pregunta com s’implementaran tots aquests titulars si el Districte de les Corts no 

té cap pressupost. 
 

El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, assenyala que els grups de 
l’oposició han tingut poc temps per estudiar el text del Pla d’actuació de districte, si bé hi ha hagut 
disposició per parlar-ne per part del Govern i ell n’hi ha pogut parlar. Lamenta, però, que de les 
aproximadament deu propostes que ha fet aquest grup, només se n’hagi acceptat una esmena, 
referent a la il·luminació del barri —agraeix aquesta acceptació. 

 
Aquest grup considera que el PAD és una barreja d’actuacions ja dutes a terme des de 

l’esclat de la crisi amb la pandèmia, dinàmiques arrossegades de legislatures passades i algun titular 
que es podria interpretar com a pensament estratègic, i el sobta l’absència total d’ajuts directes i que 
no es pressuposti com es duran a terme els ajuts que necessiten autònoms, emprenedors, pimes i 
famílies. El sobta també que en les mesures referents a això el Govern aposti per crèdits i minicrèdits, 
quan qui s’ha d’endeutar és l’Ajuntament, que no pot fer que les famílies, els autònoms i les pimes 
s’endeutin més. Per suplir aquesta mancança, aquest grup va presentar una proposició a la darrera 
sessió del Plenari amb dues mesures: l’ajornament del pagament de tots els impostos, en terminis, en 
dos anys i sense interessos, i l’activació de subvencions perquè la gent pogués pagar l’IBI, sobretot 
els col·lectius més vulnerables. El problema per aplicar aquest PAD, però, és el que va generar el 
Govern a principis de 2020 quan va incrementar de manera molt considerable la càrrega fiscal dels 
impostos municipals amb l’augment de l’IBI, l’impost de vehicles, l’impost de construcció i obres, la 
taxa de clavegueram, la grua, l’àrea verda i l’àrea blava, i la creació de la taxa de residus vinculada al 
rebut de l’aigua. Remarca que el problema el té la ciutadania i no es presenta cap mesura fiscal 
perquè això no sigui així. 

 
Pel que fa al «top 10» de mesures de les Corts, comenta que no en veu cap que sigui nova i 
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dissenyada per solucionar problemes creats per la COVID. Per exemple, l’Espai Jove és de la 
legislatura passada; del Pla Danubi fa lustres que en parlen; de la Colònia Castells fa dècades que 
se’n parla i que s’intenta gestionar; la millora dels espais verds és una proposta que el Grup Municipal 
de JxCat fa des del juny, i s’inclou el seguiment de les obres de l’Espai Barça quan això no és una 
mesura per pal·liar problemes de la COVID, sinó un deure de l’Ajuntament. 

 
Per acabar, indica que el Grup Municipal de JxCat s’absté en aquesta votació perquè 

considera que és un document molt millorable i hi vol continuar incorporant aportacions per millorar la 
vida dels veïns i les veïnes de les Corts. 

 
El conseller Mario Campelo, portaveu del Grup Municipal d’ERC, reitera que els grups han 

tingut poc temps per estudiar un document tan important com el PAD, així com per debatre’l i 
negociar-lo amb el Govern. A última hora, però, s’hi han inclòs algunes de les demandes dels grups. 

 
Tot seguit, critica que no s’hagin convocat els òrgans de participació per a aquest PAD, com 

sí que es va fer en l’anterior, quan aquest PAD és el de recuperació i rellançament de la ciutat i del 
districte, com indica el document, i segurament les mesures que es van plantejar en els primers 
òrgans de participació serien molt diferents de les que es plantejarien actualment a causa de la 
COVID. 

 
Critica també que el PAD de les Corts parli poc de les Corts i inclogui mesures molt 

genèriques i les que tothom coneix (com ha dit el portaveu del Grup Municipal de JxCat, el «top 10» 
són mesures que tothom coneix i no hi ha res de nou). A més, més de la meitat de les actuacions 
estratègiques no són concretes de les Corts,  sinó que  es podria dir que  són de  ciutat, i  a la 
introducció, com ha dit el Sr. Cañigueral, no es parla del districte ni s’exposa el marc general del 
districte, sinó que es parla de la ciutat. 

 
Sobre el PAM, subratlla que el Govern ha trigat un any i mig per fer arribar un document que 

no ha negociat amb els grups de l’oposició. Així, ningú ha anat a parlar d’aquest document amb el 
Grup Municipal d’ERC, que es va assabentar de la seva existència per una roda de premsa i el té 
perquè l’ha descarregat del web, i aquest no és el seu PAM, perquè no aposta per un canvi de model 
productiu ni aborda en profunditat temes com la desigualtat entre barris, més enllà d’eslògans que no 
van acompanyats de les inversions necessàries. 

 
El regidor del Districte agraeix les abstencions i la confiança, i diu a la Sra. Reina que és cert 

que el document és ple de bones intencions, però això n’és només una quarta part: el document 
també recull el compromís de tirar endavant aquestes bones intencions, la responsabilitat política del 
Govern per fer-les possibles i, fins i tot, la capacitat tècnica dels professionals de la casa per convertir- 
les en realitat. En resum, això és el contracte del Govern amb la ciutadania per als propers anys. 

 
D’altra banda, explicita que més tard parlaran del pressupost, de diners i de fiscalitat, però 

comenta que el valor de les coses públiques val diners. 
 

El conseller Xavier Cañigueral insisteix que en el document falta concreció i té mancances 
importants. La més important, la del Pla d’inversions municipal. Per això, el Grup Municipal del PP no 
pot donar suport a aquest programa de mandat, de manera que hi vota en contra. 

 
La consellera Sonia Reina diu al regidor del Districte que sap perfectament que les bones 

intencions sense partida pressupostària no es duran a terme. Per això, amb la presentació d’aquesta 
declaració de bones intencions en certa mesura s’està enganyant la ciutadania, motiu pel qual el Grup 
Municipal de Cs vota en contra tant del PAM com del PAD. 

 
El conseller Ivan Condés indica que el Grup Municipal de JxCat s’absté en totes dues 

votacions. 
 

El conseller Mario Campelo indica que el Grup Municipal d’ERC vota en contra del PAM i 
s’absté en el PAD, que, com ja han dit, sembla més un programa electoral que un PAD, ja que conté 
mesures poc concretes i, en molts casos, no adaptades a les Corts, però valora la intenció de 
negociació del Govern i que aquest hagi inclòs algunes de les demandes d’aquest grup. 



19 

 

 

 
Per tant, amb els vots en contra dels grups d’ERC, Cs i PP; l’abstenció dels grups de 

JxCat i BxCanvi i a favor dels grups del PSC i BC s’informa desfavorablement la proposta d’acord 
següent: INFORMAR el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 

 
Pel contrari, amb els vots a favor dels grups del PSC i BC, en contra dels grups del PP i Cs i 

l’abstenció  d’ERC,  JxCat  i  BxCanvi,  s’aprova  la  proposta  d’acord  següent:  APROVAR  el  Pla 
d’Actuació del Districte (PAD) 2020-2023 i TRAMETRE’L a l’Alcaldia 

 
 

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

INFORMAR l’aprovació inicial  de  la  MPEU  de  protecció de  la  qualitat  urbana: 
Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments 
emblemàtics de la ciutat de Barcelona 

 
El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, indica que aquesta modificació 

del Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana és una iniciativa pública de l’àmbit de la 
ciutat que proposa la revisió i incorporació d’establiments al catàleg vigent, així com una modificació 
de la categoria E3 i la creació de la categoria E4. 

 
Exposa que el 26 de febrer de 2016 es va aprovar el Pla especial urbanístic de protecció de la 

qualitat urbana, que establia la protecció mitjançant la catalogació dels establiments emblemàtics de 
la  ciutat  i  dividia  els  establiments  protegits  en  establiments  de  gran  interès  (categoria  E1), 
establiments d’interès (E2) i establiments d’interès paisatgístic (E3), i l’11 de juliol de 2019 la Comissió 
de Govern va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics i es va proposar incloure-hi les 
bodegues, atès el seu interès en el teixit comercial com a punt d’aprovisionament, trobada i oci dins 
els barris, que fa que hagin estat referents culturals. Amb la modificació que es proposa ara, es manté 
l’estructura normativa vigent i únicament es proposa ajustar-ne alguns articles. 

 
Especifica que s’ajusta el títol de la categoria de protecció E3, que passa a ser «establiments 

amb elements d’interès paisatgístic», i s’hi afegeix la categoria E4, per a establiments amb elements 
d’interès ambiental. D’altra banda, com a proposta de fitxes de catàleg, dels 31 establiments inclosos 
a la suspensió potestativa prèvia, es proposa afegir-hi pel seu interès patrimonial 11 establiments; se 
n’han incorporat 2 a la categoria de protecció E3, i es proposa incloure’n 9 a la nova categoria (E4). 

 
Per acabar, aclareix que amb aquestes modificacions no s’altera cap nivell de protecció dels 

establiments actualment protegits, i no s’inclou al catàleg cap nou establiment de les Corts, que 
actualment hi té la farmàcia de la plaça Concòrdia i la merceria del carrer Vallespir, 164. 

 
El conseller Javier de Erausquin indica que el Grup Municipal de BxCanvi s’absté en aquest 

punt ja que encara es troba en tràmit inicial i hi pot presentar modificacions. 
 

El conseller Xavier Cañigueral indica que el Grup Municipal del PP també s’hi absté i 
presentarà esmenes i al·legacions en el procés d’exposició pública. 

 
El conseller Javier Edrosa posa de manifest que el Grup Municipal de Cs, que sempre ha 

donat suport al sector i ha reconegut aquestes bodegues emblemàtiques com a símbol de la ciutat i 
n’ha defensat el valor patrimonial en el catàleg urbà —presentarà un prec a la Comissió d’Economia 
en aquest sentit—, lamenta que no se l’hagi consultat a l’hora de fer el catàleg. D’altra banda, 
desconeix si tots els establiments estan d’acord amb aquesta catalogació o bé n’hi ha algun més que 
s’hi podria incloure. Per això, i en espera de les esmenes que s’hi puguin presentar abans de 
l’aprovació definitiva, s’absté en aquesta votació. 

 
El conseller Ivan Condés expressa el vot favorable del Grup Municipal de JxCat, conscient 

que aquest és un tema urgent, ja que Barcelona dia rere dia perd una quantitat important del seu 
patrimoni arquitectònic i històric. 

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

 
Per tant, amb els vots en contra dels grups a favor dels grups del PSC, BC, ERC i JxCat, i 

l’abstenció dels grups de Cs, PP i BxCanvi s’informa favorablement la proposta d’acord següent: 
INFORMAR l’aprovació inicial de la MPEU de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció 
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arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona 
 
 

INFORMAR l’aprovació inicial de la MPGM per regular el sistema d’equipaments 
d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, indica que aquesta 

modificació del PGM, que es va tractar en profunditat a la darrera reunió de la Comissió Consultiva 
d’Urbanisme, té l’objectiu de delimitar el sòl en un 5% que pot destinar-se a allotjament dotacional i 
cal determinar la quantitat màxima de superfície de sòl d’equipaments comunitaris que puguin 
destinar-se a equipaments i allotjaments dotacionals dins del còmput total de la ciutat, així com 
determinar el màxim que pot ser d’iniciativa privada i la seva distribució per districtes. Es fixa en la 
meitat del sòl que queda per assolir el percentatge màxim per districte un cop deduït l’allotjament 
dotacional existent. També determina establir les condicions generals de regulació i desenvolupament 
dels allotjaments dotacionals en el municipi de Barcelona, i la proposta al districte de les Corts és que 
amb aquesta modificació el percentatge del sòl d’allotjament dotacional i sòl d’equipament actual 
passi del 5,2% al 6,4%. 

 
El conseller Javier de Erausquin indica que el Grup Municipal de BxCanvi s’absté en aquest 

punt, ja que està en tràmit inicial i hi presentarà modificacions. 
 

El conseller Xavier Cañigueral indica que el Grup Municipal del PP també s’hi absté, atès que 
esperarà que acabi el període d’exposició pública per saber les al·legacions que s’hi han presentat. 

 
La consellera Sonia Reina i els consellers Ivan Condés i Josep Maria Gebelli expressen el vot 

favorable dels grups municipals de Cs, JxCat i ERC, respectivament. 
 

Per tant, amb els vots a favor dels grups del PSC, BC, ERC, Cs i JxCat, i l’abstenció dels 
grups del PP i BxCanvi s’informa favorablement la proposta d’acord següent: INFORMAR l’aprovació 
inicial de la MPGM per regular el sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de 
Barcelona 

 
 

C. Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports. 
 

INFORMAR sobre els preus públics del Districte de les Corts per l’any 2021 
 

La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, informa que la proposta 
general de preus públics per al 2021 és mantenir les mateixes tarifes que durant el present exercici, 
però  amb  algunes  particularitats.  Així,  amb  relació  als  quatre  centres  cívics  del  districte,  s’ha 
incorporat la possibilitat d’aplicar un 15% de descompte en les tarifes a totes les tipologies de tallers o 
activitats formatives que es facin en línia; en els equipaments esportius (pavelló Illa i Arístides Maillol), 
no hi ha cap increment; en els casals de gent gran s’aplica el mateix descompte que per a les 
activitats en línia (15%) i, a més, s’efectuarà el pagament de les sessions en funció del nombre 
d’hores;  en  el  cas  del  casal  de  joves  també  s’incorpora aquesta  possibilitat del  15%,  i  a  les 
ludoteques, l’Ateneu de Fabricació i la sala on es troben en aquest moment es mantenen les tarifes 
mencionades amb anterioritat. 

 
El conseller Javier de Erausquin explica que el Grup Municipal de BxCanvi s’hi absté perquè 

no hi ha hagut un augment significatiu de les taxes i és la seva voluntat mantenir el diàleg a Casa 
Gran sobre aquesta qüestió, però, com comentarà en l’apartat de pressupostos, aquest grup no es 
conforma amb la congelació de les taxes. 

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

aquests preus públics són aprovats per la Comissió de Govern sense que hi hagi un període 
d’exposició pública on la resta de grups i entitats hi puguin presentar al·legacions, i tampoc no es 
facilita un informe justificatiu de com s’ha calculat el cost. D’altra banda, aquest grup sempre demana 
la reducció dels preus públics. No obstant això, atesa la situació de pandèmia i atès que hi ha algunes 
petites rebaixes, s’hi absté. 

 
La consellera Sonia Reina indica que el Grup Municipal de Cs s’absté en aquesta votació i 

subratlla que congelar no és el mateix que rebaixar, que és el que aquest grup reclama des de fa molt 
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de temps. A més, l’any passat hi va haver un augment que enguany es manté, i el 15% de descompte 
per a les activitats telemàtiques és insuficient. 

 
El conseller Ivan Condés indica que el Grup Municipal de JxCat vota a favor de la proposta, 

atès que enguany els preus públics no s’han apujat i hi ha una rebaixa en la contractació d’algunes 
activitats en línia. 

 
El conseller Mario Campelo explica que el Grup Municipal d’ERC s’absté en aquesta votació 

perquè els preus públics els defineix la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de manera 
que votar-los aquí és accessori. 

 
El president indica que, amb els vots a favor dels grups del PSC, BC, i JxCat, i l’abstenció de 

la resta de  grups s’informa favorablement la proposta d’acord següent: INFORMAR sobre els preus 
públics del Districte de les Corts per l’any 2021 

 
 
 

D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 
 

INFORMAR pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2021 
 

El regidor del Districte, Sr. Joan Ramon Riera, planteja la pregunta de quan si no ara, en 
plena pandèmia, amb una crisi profunda, estaria més justificat i seria més adient gastar, plantejament 
que dona lloc als pressupostos que avui se sotmeten a debat i a negociació política, i que són 
expansius en diferents línies, si bé hi ha partides que baixen. 

 
Tot seguit, assenyala que el pressupost de 2021 s’ha fet amb la recaptació de 2020, que ha 

estat notablement més baixa, però es confia, i hi ha l’autorització del Govern de l’Estat, a poder fer 
deute, es preveu que augmentin les transferències de l’Estat cap als municipis, i s’espera que al llarg 
de 2021 arribin els fons europeus si s’acaben els vetos d’Hongria i de Polònia. 

 
D’altra banda, comenta que els pressupostos que es plantegen, que, com ha dit, són 

expansius, han de servir per reimpulsar la ciutat i per finançar el contracte del PAM i el PAD, i han de 
permetre fer la suficient inversió pública per atraure’n la privada. 

 
El conseller Javier de Erausquin diu al Sr. Riera que, en aquest moment, comptar amb les 

transferències de l’Estat i amb els fons europeus no és realista, i subratlla que planejar un pressupost 
comptant amb uns diners que encara no es tenen és molt perillós perquè posa en risc tot el 
pressupost. 

 
Dit això, remarca que tots els grups tenen una responsabilitat enorme en aquests moments 

tan complicats i, si bé no és moment de tancar-se en banda, el Grup Municipal de BxCanvi no donarà 
una carta blanca al Govern perquè configuri el pressupost com ell vol. Explicita que aquest no és el 
pressupost que aquest grup hauria fet i, en condicions normals, hi votaria en contra, atès que la 
càrrega impositiva és massa elevada i els ciutadans estan suportant més del que els correspon 
tributàriament. L’asfíxia impositiva és important en un moment en què augmenta el pressupost, però 
ens trobem enmig d’una gran crisi de la ciutat i del país i cal un bon pressupost per sortir-ne al més 
aviat possible, amb les prioritats molt clares i arribant a consensos. 

 
Subratlla que són els ciutadans els que creen riquesa, els que creen llocs de treball i fan que 

l’economia funcioni, i són els empresaris, els autònoms i els que tenen una pime els que fan que 
l’economia torni a funcionar, de manera que la solució no és gravar-los amb més impostos o 
augmentar càrregues impositives, especialment tenint en compte la situació d’asfíxia desmesurada 
provocada per l’augment impositiu que ha establert la Generalitat durant anys, així com la creació de 
les noves taxes. 

 
Observa que encara hi ha vies perquè el Govern i els grups de l’Ajuntament de Barcelona 

negociïn aquests pressupostos, i el Grup Municipal de BxCanvi vol col·laborar, estendre la mà i ajudar 
a arribar a acords, però el Govern ha de cedir en alguns temes, sobretot en relació amb la qüestió 
tributària. 

 
Per tot plegat, aquest grup s’absté en aquest tràmit inicial sobre els pressupostos. 
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El conseller Xavier Cañigueral assenyala que la recepta reformista del Grup Municipal del PP 
davant d’una situació de crisi social i econòmica com l’actual és clara: cal una reforma fiscal, una 
reforma de l’Administració i una reforma de les polítiques socials i de promoció econòmica. 
Malauradament, el projecte de pressupostos presentat no inclou cap d’aquestes reformes, sinó que 
consolida la destralada fiscal que els grups municipals de BC i el PSC van imposar l’any passat als 
barcelonins, amb l’una única excepció de la taxa de terrasses. Així, entre altres coses, es consolida 
l’increment de l’IBI de l’any passat, es manté l’increment del 83% de la taxa de clavegueram i es 
continua amb una taxa tan mal dissenyada com la de recollida de residus domèstics. 

 
Pel que fa a la reforma de l’Administració, posa de manifest que en diverses ocasions el Grup 

Municipal del PP ha demanat a Casa Gran que es dugui a terme un projecte d’optimització de 
l’estructura de l’Ajuntament i que es redueixin o eliminin partides no essencials, però el Govern no ha 
fet cap actuació en aquest sentit. 

 
Respecte a la reforma de polítiques socials de despesa i inversió, si bé està d’acord que ara 

és el moment de gastar, entén que és molt important el com, i per a aquest grup la prioritat ha de ser 
el rescat directe a les empreses i famílies que ho estan passant pitjor a conseqüència de la crisi 
derivada de la pandèmia. En aquest sentit, subratlla que els fons extraordinaris i la capacitat 
d’endeutament que s’han aconseguit no es poden destinar a carrils bici, a pintar carrers, a posar blocs 
de ciment, a fer ateneus d’innovació democràtica i a finançar els amiguets de la Sra. Colau: aquest 
grup no pot avalar que, en una situació d’extrema vulnerabilitat de l’economia i amb l’amenaça 
propera i real de destrucció de feina generalitzada, el Govern continuï amb el mateix afany recaptatori 
dels darrers anys i vulgui utilitzar els recursos extraordinaris per implementar el seu projecte ideològic. 
Per això, vota en contra d’aquesta proposta, ja que es tracta de l’únic tram que es fa al Plenari del 
Districte, però té la voluntat d’arribar a un acord sobre el projecte final en el tràmit de negociacions i 
esmenes. 

 
La consellera Sonia Reina expressa el vot contrari del Grup Municipal de Cs i diu al Sr. Riera 

que a les Corts no s’inverteix mai: fa anys que el que rep el districte no arriba al 4% del pressupost de 
la ciutat, i enguany aquest 4% es redueix al 3,4% i en alguns casos hi ha una reducció del 80% o del 
90%. Pregunta al regidor com pensen aplicar totes les bones voluntats que tenen si no hi ha cap 
inversió per al districte. 

 
D’altra banda, observa que els fons europeus no són un xec en blanc per gastar on es vulgui, 

sinó que, per gastar-los, el Govern de Madrid ha de presentar un projecte a Europa, que l’ha 
d’aprovar, i pregunta què es pensa fer amb els FEDER i amb el deute de la Generalitat. 

 
El conseller Ivan Condés manifesta l’opinió del Grup Municipal de JxCat que aquesta és una 

proposta molt poc realista perquè infla els ingressos, menysté les despeses i evita una cosa que 
aquest grup considera cabdal, endeutar-se com caldria per fer front a la crisi i l’emergència actuals, i 
subratlla que, com ja ha dit aquest grup en diverses ocasions, en aquesta crisi és l’Administració qui 
ha d’assumir el risc, qui ha de fer el major esforç perquè famílies i negocis no hagin d’endeutar-se. 

 
Remarca que només així se salvarà el futur del teixit productiu, els llocs de treball: 

l’Ajuntament ha de ser el motor de la recuperació, i és el moment de rescatar la ciutadania, de 
rescatar autònoms i pimes, no pas de facilitar el negoci de la banca amb crèdits i microcrèdits. A parer 
d’aquest grup, davant la manca d’ajuts directes, d’inversió i de liquiditat del Govern de l’Estat, l’ajut ha 
de  sortir  de  l’Administració local.  En  aquest  sentit,  recorda  que  el  Plenari  de  l’Ajuntament de 
Barcelona va aprovar al maig una proposició d’aquest grup que deia «Elaborar el pressupost del 2021 
que prevegi un endeutament mínim addicional de 500 milions d’euros per poder formular un 
pressupost de recuperació econòmica i social per a la ciutat de Barcelona». Amb el pressupost que 
es presenta avui, però, l’Ajuntament només s’endeuta per 138 milions d’euros i, a més, els col·loca 
tots a capítols d’inversió i congela la despesa corrent. Això provoca, entre altres coses, que el 
pressupost del Districte s’hagi de reduir gairebé un 3%. 

 
Subratlla que, en la situació actual, amb les enormes dificultats que estan tenint famílies, 

autònoms, pimes i tercer sector, l’Ajuntament ha d’evitar posar en perill la supervivència de sectors 
econòmics sencers i ha de gastar bé, no pas gastar en pintures i a posar tots els colors de l’arc de 
Sant Martí a la calçada de Barcelona. 

 
En darrer lloc, expressa l’abstenció del Grup Municipal de JxCat, que anirà a la negociació del 
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pressupost per aconseguir més deute i més despesa corrent, i que coincideix que ara és el moment 
de gastar: ara hi ha l’oportunitat de gastar fent un deute de 500 milions d’euros, que és el que es va 
aprovar a Casa Gran. Demana al Govern que compleixi aquest acord. 

 
El conseller Mario Campelo observa que els pressupostos proposats són expansius en gran 

mesura pels esforços i reclamacions que el Grup Municipal d’ERC ha fet contínuament des del març 
en relació amb l’endeutament, els romanents i les transferències per part de l’Estat espanyol, que 
aquest grup intenta millorar, atès que encara hi ha poca concreció sobre aquestes transferències i 
sobre  com  s’aplicaran  als  pressupostos  de  l’Ajuntament.  D’altra  banda,  assenyala  que  hi  ha 
415 milions d’euros en inversions que no estan detallats i aquest grup no vol que això es converteixi 
en un xec en blanc. Per això, treballarà perquè aquestes inversions recaiguin en el districte. 

 
A continuació, indica que aquests pressupostos se sustenten gràcies a la fiscalitat que es va 

aprovar l’any passat amb el vot d’aquest grup, que troba curiós que els grups municipals de BxCanvi, 
el PP, Cs i JxCat demanin més despesa quan van votar en contra de les ordenances fiscals (els tres 
primers) o s’hi van abstenir (JxCat). 

 
Per acabar, explica que el Grup Municipal d’ERC s’absté en aquesta votació, atès que tot just 

es troben a la part de la negociació per tal de tenir els pressupostos que es mereix Barcelona per al 
2021, i en espera de l’acceptació de les seves propostes d’emergència, resiliència i recuperació de la 
ciutat. 

 
El regidor del Districte agraeix les abstencions i el fet que es comparteixin alguns dels criteris 

que ha exposat, i comenta que és bo que hi hagi diàleg i que aquest ha de donar lloc a un bon 
document de pressupostos, un document que, de moment, és un document obert, ja que es troba en 
la fase inicial: tot just comença el segon tràmit d’aprovació —el primer va ser al Consell de Ciutat—, al 
qual seguirà la negociació política fins a culminar en el Consell Plenari de finals d’any. Per tant, és un 
document que encara és viu, que encara està subjecte a negociació, de  manera que hi haurà 
elements a negociar i a discutir no només en el si dels grups, sinó també pel que fa als equilibris en 
les diferents àrees de l’Ajuntament. 

 
Afirma que el Govern municipal comparteix plenament algunes de les inversions que s’han 

esmentat, com ara la de l’expropiació de Pintor Ribalta o la de Benavent: ja hi ha sobre la taula una 
agenda compartida, entén que per tots els grups del Plenari de les Corts, de manera que tots plegats 
han de participar activament en la negociació política que ara es troba oberta. 

 
Per acabar, indica que coincideix amb el que ha comentat el portaveu del Grup Municipal 

d’ERC pel que fa a la contradicció d’alguns grups en relació amb la despesa pública i la fiscalitat, i 
afegeix que no es poden vendre duros a quatre pessetes, com ja deia Santiago Rusiñol, i que la 
despesa pública val diners. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, diu al Sr. Riera que per 

compaginar la rebaixa de la pressió fiscal amb la despesa social simplement cal governar millor i ser 
més eficient. 

 
La consellera Sonia Reina diu al Sr. Riera que no li ha contestat el que li ha plantejat —ja hi 

comença a estar acostumada, ja que mai no respon res del que li planteja aquest grup—, i observa 
que l’abstenció del Grup Municipal de JxCat, els del 3%, pot sorprendre o no si es té en compte que 
en el fons governa amb el PSC. 

 
D’altra banda, diu al Sr. Campelo que el Grup Municipal de Cs està molt orgullós d’haver votat 

en contra de les ordenances fiscals, perquè no es pot sagnar més les butxaques dels ciutadans, i 
manifesta sorpresa pel fet que la crítica provingui d’un partit que en aquests moments té alguns 
problemes amb qüestions de corrupció i que ha sagnat durant molts anys les arques públiques de 
Catalunya, igual que JxCat. 

 
 

Per acabar, subratlla que també estan molt orgullosos de votar en contra dels pressupostos 
en aquest moment, ja que, per al Govern de Colau i Collboni, el districte de les Corts continua sense 
existir. 
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El president indica que, amb els vots a favor dels grups del PSC i BC; l’abstenció dels grups 

de JxCat, ERC i BxCanvi i en contra dels grups del PP i Cs s’informa favorablement la proposta 
d’acord següent: INFORMAR pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2021 

 
 

2 Proposicions 
 
 

D.  PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a)   Proposicions / Declaracions de grup. 
 
 

1.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a crear, en el termini d’un mes, taula 
de cultura popular ad hoc pel Covid-19, amb la presència d’entitats de cultura 
popular, govern, gerència i tècnics del districte, amb la finalitat de: 

- Establir un calendari d’actes de cultura popular que es celebren a la via 
pública i desenvolupar i establir uns criteris mínims, adaptables segons l’estat 
de les restriccions, per a celebrar-los durant la pandèmia del Covid-19. 

- Planificar i fer les valoracions pertinents dels actes de cultura popular que es 
celebrin a la via publica. Per això caldrà establir reunions abans, amb el 
temps d’antelació que les entitats considerin adequat i necessari, i després de 
cada acte de cultura popular a la via publica que es celebri al districte, sempre 
que durin les restriccions pel Covid-19. 

 
Per transparència i control s’haurà de fer i enviar als assistents acta de cada sessió, 
que s’aprovarà a l’inici de la següent reunió. A més, s’hauran de presentar els 
acords als quals s’arribin en l’òrgan pertinent del districte de Les Corts. 
TRANSACCIÓ:  El Districte de Les Corts es compromet a crear, en el termini d’un 
mes, Comissió de Festa Major, com a màxima manifestació de la cultura popular, 
amb la participació de les entitats que organitzen activitats culturals als diferents 
espais públics i equipaments del Districte, govern, gerència i tècnics. 

 
Aquest espai, serà un marc de reflexió, interlocució i col·laboració on presentar 
iniciatives, valorar propostes i incentivar la participació, garantint la diversitat  de les 
entitats del Districte, que haurà entre d’altres funcions: 

 
- Establir un calendari anual d’actes de cultura popular al districte, per tal de 

planificar reunions periòdiques per anticipar, planificar, valorar i organitzar 
tant la Festa major com la resta d’actes culturals que tinguin lloc als espais 
públics (carrers, places, parcs, jardins...) o equipaments públics del Districte. 

 
- Desenvolupar i establir uns criteris mínims, adaptables segons l’estat de les 

restriccions, per a celebrar actes culturals durant la pandèmia del Covid-19. 
 

Per criteris de transparència i eficàcia de funcionament, s’assegurarà que les actes 
que s’aprovin i la documentació que s’utilitzi arribi a tots els membres de la Comissió i 
als òrgans pertinents del Districte de Les Corts. 

 
 

La consellera Elisabet Bercial assenyala que aquesta proposició del Grup Municipal d’ERC és 
el resultat de la feina conjunta amb les entitats de l’àmbit cultural del districte, i subratlla que ara és 
quan és més important reconèixer la rellevància i el paper dinamitzador de la cultura popular en els 
barris. Entén que tothom coincideix que cal potenciar i estimular el teixit associatiu, sobretot en un 
districte com les Corts, a la cua de la ciutat en aquest àmbit, tal com demostren les xifres, i que no es 
poden permetre no treballar per solucionar-ho. 

 
A continuació, posa de manifest que una de les coses que ha motivat aquesta proposició és el 

que va passar durant la darrera Festa Major del districte, però no en volen fer sang, i aquesta 
proposició està pensada de forma constructiva perquè entenen que la prioritat és que sigui útil. 
Especifica que, a la Festa Major, la combinació de factors provocats per la COVID i la falta d’entesa 
van impossibilitar la celebració d’alguns actes que s’haurien d’haver dut a terme. Com que no es 
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preveu que la incertesa que provoca la pandèmia millori els propers mesos, és més important que mai 
treballar amb previsió des d’aquest moment mateix per garantir l’activitat de les entitats durant els 
mesos vinents i, en especial, durant la propera Festa Major. Subratlla que tenen l’oportunitat de 
treballar conjuntament i amb temps suficient per aconseguir uns millors resultats que posin en valor la 
tasca que duen a terme les entitats, les quals han passat moments extremadament vulnerables els 
últims mesos que obliguen els grups polítics a estar-hi a l’altura i donar-los suport. 

 
En aquest context, el Grup Municipal d’ERC presenta aquesta proposició en la qual demana 

que el Districte les Corts es comprometi a crear una comissió formada per les entitats que organitzen 
activitats culturals a l’espai públic o en equipaments, el Govern, la Gerència i els tècnics encarregats, 
que sigui un espai que treballi per fer realitat la celebració dels actes i on es puguin traslladar 
opinions, compartir propostes i dialogar per tal d’avançar cap a un model de festa major més popular i 
consensuat amb les veritables protagonistes. En la proposició s’indica que s’establirà un calendari 
anual dels actes de cultura popular, així com uns criteris mínims per a la seva celebració, adaptables 
segons la situació que plantegi la COVID-19, però que permetin continuar celebrant els actes culturals 
durant la pandèmia. D’altra banda, la proposició estableix que, per criteris de transparència i eficàcia, 
s’hauran de redactar actes de les reunions, que s’aprovaran en les sessions posteriors, de manera 
que caldrà enviar la documentació a tots els membres i fer arribar els acords als òrgans pertinents del 
Districte de les Corts. 

 
Per acabar, posa de manifest que durant els darrers dies el Grup Municipal d’ERC ha 

negociat molt amb el Govern perquè la iniciativa tirés endavant, amb la prioritat que fos útil per a les 
entitats. Espera que realment tiri endavant i que es materialitzi a la tornada de les vacances de Nadal. 

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

aquesta proposició és una iniciativa més encaminada al retorn a la normalitat cultural, tot mantenint 
els criteris sanitaris derivats de la lluita contra la COVID per fer els barris del districte més vius, amb 
una activitat més lúdica i cultural i donar-los més moviment, una bona iniciativa tenint en compte que, 
atesa la situació, no s’ha pogut dur a terme la Festa Major en les millors condicions, com també ha 
passat amb moltes activitats culturals del districte i de la ciutat. 

 
Subratlla que enguany la cultura s’ha ressentit molt i que, per donar-li impuls en la mesura del 

possible, i sempre que les circumstàncies ho permetin, és important estar organitzats i treballar amb 
temps —sense organització les coses no sortirien endavant—, i qualifica de positiva l’actitud d’inclusió 
amb les entitats i els veïns de les Corts perquè puguin ser partícips de la comissió. Afegeix que la 
celebració d’activitats culturals a la via pública provocarà un major moviment que també beneficiarà 
els comerços de proximitat i l’hostaleria, sectors molt necessitats en aquests moments i que han patit 
molt. 

 
Pels motius exposats, el Grup Municipal de BxCanvi vota a favor de la proposició. 

 
El conseller Xavier Cañigueral s’afegeix a les paraules de la Sra. Bercial en relació amb la 

importància de la cultura popular i el reconeixement dels sacrificis que ha dut a terme aquest any, i 
expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que coincideix que la previsió sempre facilita el 
bon funcionament i, en aquest cas, que es puguin compaginar celebració i seguretat. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, sempre a favor de la cultura, 

també de la cultura popular, observa que, si bé la gran majoria d’entitats que han participat enguany 
en la Festa Major han fet un esforç per adaptar-se a les exigències provocades per la pandèmia de la 
COVID, n’hi ha una —aquest grup entén que és precisament la que hi ha darrere d’aquesta 
proposició— que va incomplir les normes i durant la Festa Major va dur a terme actes considerats 
sancionables. 

 
Per això, i perquè la proposició no té en compte els grups polítics —també el Govern els 

exclou contínuament—, aquest grup s’hi absté. 
 

El conseller Sergi Mariné manifesta l’opinió del Grup Municipal de JxCat que fomentar la 
participació ciutadana amb la presència d’entitats i, en definitiva, dels veïns és positiu per al barri i pot 
facilitar l’entesa a l’hora d’organitzar esdeveniments al carrers i places, i, sens dubte, la cultura és un 
dels molts sectors que estan patint les terribles conseqüències de la pandèmia. 

 
Subratlla que en moments tan delicats com aquest cal donar suport a la cultura i enfortir-la, i 
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que fomentar l’activitat al carrer segurament contribuirà també a la reactivació econòmica de les 
botigues del barri. 

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

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

 
El conseller Manuel Becerra, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu a la Sra. Bercial que 

potser abans d’afirmar que les Corts se situa a la cua de la ciutat pel que fa a cultura popular caldria 
consensuar què s’entén per cultura popular, un concepte discutible des d’un punt de vista del primer 
món, occidental, europeu, urbà, transversal i no precisament perifèric. Entén, però, que tothom 
coincidiria que la cultura popular no ha de ser excloent ni refractària, sinó oberta, integradora, 
permeable, diversa i creativament mestissa. 

 
Tot seguit, indica que el Govern sempre ha considerat la Festa Major com la màxima 

expressió de la cultura popular del districte, sense descartar-ne d’altres que també tenen la seva 
pròpia dinàmica ni deixar d’estimular la participació de les entitats i associacions que organitzen 
activitats a tots els barris, així com sense practicar el «cortscentrisme». En aquest sentit, assenyala 
que l’experiència viscuda pels efectes de la pandèmia, que encara continua, recomana la creació d’un 
òrgan de reflexió sense judicis de valor o apriorismes autocomplaents, amb interlocució i col·laboració 
per poder-se adaptar a les incerteses futures. 

 
El Govern entén que la taula de cultura que planteja aquesta proposició serà un marc 

participatiu productiu amb un funcionament àgil i útil en què tothom aportarà la seva visió amb 
respecte per les opinions diferents. Així, la Festa Major serà un fi en si mateixa i tothom s’hi podrà 
identificar des de la diversitat. 

 
 

favor. 
Per acabar, indica que el Govern, després d’haver pactat el text de la proposició, hi vota a 

 
La consellera Elisabet Bercial lamenta que la proposició no s’hagi aprovat per unanimitat i 

subratlla que, a parer del Grup Municipal d’ERC, totes les entitats del districte mereixen el mateix 
respecte. 

 
D’altra banda, puntualitza que no ha dit que les Corts estigui a la cua en cultura popular, sinó 

en teixit associatiu. 
 

Per acabar, dona les gràcies a tots els grups que han votat a favor de la proposició i es 
mostra convençuda que la comissió que planteja ajudarà a garantir que a partir d’ara es puguin 
celebrar molts més actes amb les condicions sanitàries que requereix la situació i que totes les 
cortsenques podran gaudir l’any que ve d’una millor Festa Major. 

 
El president indica que, amb el vot favorable de tots els grups i l’abstenció del grup de Cs, 

s’aprova la transacció de la proposició del grup d’ERC següent: “El Districte de Les Corts es 
compromet a crear, en el termini d’un mes, Comissió de Festa Major, com a màxima manifestació de 
la cultura popular, amb la participació de les entitats que organitzen activitats culturals als diferents 
espais públics i equipaments del Districte, govern, gerència i tècnics. Aquest espai, serà un marc de 
reflexió, interlocució i col·laboració on presentar iniciatives, valorar propostes i incentivar la 
participació, garantint la diversitat de les entitats del Districte, que haurà entre d’altres funcions: 

- Establir un calendari anual d’actes de cultura popular al districte, per tal de planificar reunions 
periòdiques per anticipar, planificar, valorar i organitzar tant la Festa major com la resta d’actes 
culturals que tinguin lloc als espais públics (carrers, places, parcs, jardins...) o equipaments 
públics del Districte. 

- Desenvolupar i establir uns criteris mínims, adaptables segons l’estat de les restriccions, per a 
celebrar actes culturals durant la pandèmia del Covid-19. 

Per criteris de transparència i eficàcia de funcionament, s’assegurarà que les actes que s’aprovin i la 
documentació que s’utilitzi arribi a tots els membres de la Comissió i als òrgans pertinents del Districte 
de Les Corts”. 

 
 

2.   JxCat: El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda la creació d’un Grup de 
Treball   conjunt   amb   propietaris   d’animals   de   companyia,   AAVV,   entitats 
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animalistes i Grups Municipals per tenir -a desembre de 2021- informe final amb 
noves mesures de millora –a aplicar abans de la finalització de la legislatura l’any 
2023- de les àrees per a gossos i millora de la convivència que contemplin: 
.-Indrets de noves àrees. 
.-Disseny de les àrees. 
.-Mesures per reduir molèsties al veïnat. 
.-Mesures per incrementar el benestar animal. 

TRANSACCIÓ: El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda la creació d’un 
Grup de Treball conjunt amb propietaris d’animals de companyia, AAVV, entitats 
animalistes i Grups Municipals per tenir -a desembre de 2021- informe final amb 
noves mesures de millora –a aplicar abans de la finalització de la legislatura l’any 
2023- de les àrees per a gossos i millora de la convivència que contemplin: 

-Indrets de noves àrees i disseny de les mateixes. 
-Estudi de valoració i disseny de les àrees existents actualment. 
-Mesures per reduir molèsties al veïnat. 
- Mesures per incrementar el benestar animal. 

 
 

El conseller Ivan Condés explica que aquesta proposició sorgeix de les trucades i les visites 
que rep del veïnat del districte com a conseller municipal, tant per part de propietaris de gossos com 
per part de veïns que resideixen a l’entorn de les àrees per a gossos, que manifesten diferents 
problemàtiques d’usabilitat, de manteniment o de manca de descans. Davant d’això, cal eliminar 
aquestes  friccions  en  la  convivència  i  apostar  pel  descans,  pel  benestar  animal  i  perquè  els 
propietaris dels animals puguin socialitzar en condicions. 

 
Dit això, posa de manifest que actualment Barcelona disposa de més de 100 àrees per a 

gossos, 10 de les quals estan al districte de les Corts, i tenen unes mides mitjanes d’entre 300 i 400 
metres (les més grans en fan aproximadament 700), i exposa que l’àrea de la plaça de les Corts 
s’inunda  de  seguida  que  plou  una  mica:  s’hi  formen  dos  bassals  considerables  que  la  fan 
impracticable durant diversos dies; la dels jardins de Bacardí és l’exemple de com no s’ha d’abordar 
el redisseny d’una àrea de gossos, perquè el va abordar unilateralment l’Ajuntament i el resultat són 
unes infraestructures i uns jocs d’agilitat que no són adequats per als gossos, atès que els fereixen 
les potes; la dels jardins Joaquim Ruyra, entre Entença i travessera de les Corts, davant del col·legi 
Pare Manyanet, més que una àrea de gossos és un micropipicà que no és gens utilitzat atesa la seva 
diminuta dimensió; la del carrer Jiménez Iglesias a Pedralbes no és gaire utilitzada perquè està en un 
entorn massa agradable, un entorn d’arbres i de sòl de terra que fa que els propietaris de gossos no 
hi entrin, i a la dels jardins de Maternitat hi ha una problemàtica de convivència entre gossos, 
propietaris de gossos, famílies i infants en uns jardins que per la seva dimensió podrien encabir 
perfectament una nova àrea de gossos. Espera que, ja que s’ha inclòs en el PAD la proposta de 
redacció d’un nou pla director, s’abordi aquesta problemàtica. 

 
Tot  seguit,  assenyala  que  l’article  25  de  l’ordenança  sobre  protecció,  venda  i  tinença 

d’animals de 2014 estableix que «la gestió d’aquests espais reservats s’ha de fer prioritàriament 
mitjançant la gestió cívica d’entitats de protecció i defensa dels animals», i proposa que el grup de 
treball que planteja aquesta proposició abordi aquesta gestió. Afegeix que també caldria parlar sobre 
l’alçada de les tanques, que sovint genera problemes a molts propietaris, ja que hi ha gossos que les 
salten, i observa que millorar les àrees per a gossos seria una manera d’adequar els parcs del 
districte i millorar-ne l’ús, una de les apostes del PAD. 

 
Per acabar, enuncia la proposició i hi demana el vot favorable dels grups. 

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

que els problemes de convivència amb els gossos en zones urbanes ha existit sempre i és inevitable 
—recorda paraules del regidor Riera en aquest sentit i comparteix la seva reflexió—, i observa que 
l’incivisme d’alguns perjudica altres veïns de les Corts, de manera que caldria fer un esforç educatiu 
per deixar clar que la via pública és de tots i que hi hem de conviure de la millor manera possible, 
respectant l’ús dels altres, així com promoure iniciatives per controlar la situació i millorar la 
convivència. En aquest sentit, aquest grup considera positiva la proposta del Grup Municipal de JxCat 
de crear un grup de treball conjunt per abordar aquesta problemàtica, i entén que si s’instal·la un 
pipicà al costat d’un parc on juguen nens és molt més fàcil que les persones que no són cíviques ho 
siguin més i l’utilitzin: si hi ha més facilitats per trobar aquesta tolerància, s’exercirà amb més facilitat. 
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Tot seguit, indica que molts veïns de les Corts s’han queixat d’aquesta problemàtica, per 

exemple en relació amb els jardins de Bacardí, al barri de la Maternitat i Sant Ramon, i subratlla que 
les institucions han d’oferir una solució a aquest conflicte de convivència. 

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

 
El conseller Xavier Cañigueral expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, conscient 

de l’extensió de la problemàtica a la qual fa referència la proposició, que s’ha posat de manifest en 
diversos òrgans de participació i que tots els grups coneixen. A parer d’aquest grup, el grup de treball 
que planteja la proposició ajudarà a tenir una diagnosi del problema i un pla d’accions per redreçar la 
problemàtica. 

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

conflicte entre les persones que tenen animals de companyia i les que no apareix recurrentment a 
pràcticament tots els barris de la ciutat, i observa que, si bé la immensa majoria de barcelonins que 
tenen mascota compleixen les seves obligacions, els que no ho fan són més visibles, i donen lloc a 
problemes de convivència. D’altra banda, hi ha usuaris de les àrees de gossos descontents amb 
aquestes, sobretot pel seu disseny i la seva cura, que fan que no funcionin com s’espera. 

 
Subratlla que el Govern no pot romandre aliè a aquesta realitat i ha de treballar per solucionar 

els problemes que perjudiquen la convivència entre les persones que tenen mascota i les que no, i 
comenta que per a aquest grup la creació d’un grup de treball com el que proposa el Grup Municipal 
de JxCat, amb la participació de tots els agents implicats, és una bona idea. A més, pot impulsar la 
participació ciutadana, que no es troba en un bon moment. 

 
Per acabar, remarca que l’objectiu del grup de treball ha de ser que el districte sigui un 

exemple de convivència entre les persones que tenen mascota i les que no, així com buscar el 
benestar dels animals, i explicita que el Grup Municipal de Cs hi vota a favor. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli agraeix al grup proposant que hagi acceptat l’esmena del 

Grup Municipal d’ERC d’elaborar un estudi de disseny i valoració, ja que, amb la seva inclusió, la 
proposició s’ajusta més a allò que necessiten els veïns, i dona les gràcies molt especialment a l’entitat 
4 Potes per tota la tasca que ha fet i que continua fent en relació amb el tema objecte de la 
proposició. 

 
Dit això, denuncia que més de la meitat de  les àrees per a  gossos del districte estan 

desateses i en un estat molt lamentable, i subratlla que cal actuar per millorar la convivència a l’espai 
públic entre les persones que tenen gossos i les que no. 

 
Per acabar, explicita que el Grup Municipal d’ERC vota a favor de la proposició. 

 
La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, assenyala que la delimitació 

de les zones d’usos compartits (ZUC) al districte ja es va dur a terme i l’Ajuntament ja les està 
treballant d’acord amb la diagnosi feta, basada en l’ordenança municipal de protecció, tinença i venda 
d’animals. A més, les entitats ja participen en el Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels 
Animals, que és qui establirà els passos a seguir, que s’esperen aprovar a finals de 2020 o a principis 
de 2021 amb el corresponent decret d’alcaldia. 

 
D’altra banda, observa que la proposició parla dels problemes de convivència, però el grup 

proposant en cap reunió no ha proposat cap solució tangible i efectiva, i ara fa tard perquè fa més 
d’un any que es treballa aquest tema. 

 
Pels motius exposats, el Govern s’hi absté. 

 
El president indica que, amb el vot favorable de tots els grups i l’abstenció dels grups dels 

govern (PSC i BC), s’aprova la transacció de la proposició del grup de JxCat següent: TRANSACCIÓ: 
El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda la creació d’un Grup de Treball conjunt amb 
propietaris d’animals de companyia, AAVV, entitats animalistes i Grups Municipals per tenir -a 
desembre de 2021- informe final amb noves mesures de millora –a aplicar abans de la finalització de 
la legislatura l’any 2023- de les àrees per a gossos i millora de la convivència que contemplin: 

-Indrets de noves àrees i disseny de les mateixes. 
-Estudi de valoració i disseny de les àrees existents actualment. 
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-Mesures per reduir molèsties al veïnat. 
- Mesures per incrementar el benestar animal. 

 
 
 

3.   Cs: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: 
a)   La creació d’un grup de treball de persones grans i residències, tant públiques 

com privades o concertades del districte de les Corts al qual es convocaran: els 
representants de les residències, representants dels treballadors socials, 
representants del CAP, representants del Govern i dels diferents grups 
municipals, usuaris i familiars de les persones que viuen a les residències per 
conèixer l’estat d’aquestes i els aspectes a millorar, amb l’objectiu que no es 
tornin a produir els mateixos errors de la primera onada de COVID-19. 
Atès que la competència és també de la Generalitat i que aquesta forma part 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, demanem que s’incorpori a 
aquest grup de treball un representant d’aquesta administració. 
Aquest grup de treball es reunirà mensualment o quinzenalment en funció del 
context de la pandèmia. 

b)   Establir reunions periòdiques amb els representants dels serveis socials que 
duguin a terme el servei d’atenció domiciliària al districte amb l’objectiu de 
detectar les necessitats dels usuaris i establir plans d’atenció destinats a 
treballar els aspectes emocionals de les persones grans. 

c)   Exigir al Consorci de Serveis Socials de Barcelona que garanteixi els mitjans 
tecnològics necessaris a les residències perquè els usuaris puguin relacionar- 
se telemàticament amb els seus familiars i amics si es troben amb restriccions 
que ho impedeixin de forma presencial. 

 
La consellera Sonia Reina enuncia la proposició i posa de manifest que durant la pandèmia 

hem hagut de lamentar la defunció a les residències de les nostres persones grans contagiades pel 
coronavirus, i hem estat testimonis dels retards que hi ha hagut en la desinfecció d’algunes 
residències, així com de les mancances del material necessari per evitar els contagis i l’expansió del 
virus. A més, els professionals que treballen a les residències i als serveis d’atenció domiciliària no 
disposaven dels recursos necessaris per protegir-se del virus. 

 
Assenyala que actualment la pandèmia continua tenint conseqüències greus en el benestar 

físic, psicològic i social de les persones grans, amb sentiments de soledat i d’aïllament, així com 
manca de relacions socials tant amb familiars com amb amics, i explica que aquesta proposició no és 
només un compromís del Grup Municipal de Cs de les Corts amb la plataforma Associació Catalana 
d’Afectats per les Residències (ACAR) i amb els usuaris de les residències i els seus familiars, amb 
qui s’ha reunit en diverses ocasions, sinó que és també el seu convenciment ferm que espais com el 
que planteja la proposició milloraran tant la participació com la gestió de les residències, i permetran 
ser més previsors i fer més digna la vida de les persones grans que hi viuen. 

 
Espera que tots els grups hi donin suport. 

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

gestió de les residències durant la crisi de la COVID ha estat un autèntic desastre per part dels seus 
responsables: les residències van quedar abandonades i es va mirar cap a una altra banda, com ja 
han reconegut els mateixos responsables d’aquesta gestió en no poder amagar les dimensions de la 
tragèdia. 

 
Tot seguit, posa de manifest que aquest grup ha presentat nombroses iniciatives relacionades 

amb aquesta qüestió. Així, ha demanat més acompanyament a les residències, tant públiques com 
privades —de vegades aquestes no es tenen en compte—, mesures en relació amb les mesures de 
seguretat i la dotació del material mèdic i de prevenció necessari, així com pel que fa a 
l’acompanyament emocional. En aquest sentit, observa que no es parla gaire —ara se’n parla més— 
de les seqüeles psicològiques de la pandèmia, sobretot en les persones grans, que han estat soles i 
aïllades durant molt de temps. 

 
Aquest grup considera positiva la mesura plantejada pel Grup Municipal de Cs de crear un 

grup de treball de persones grans i residències, així com de possibilitar el contacte telemàtic entre 
residents i familiars quan aquest no pugui ser per motius sanitaris, ja que aquest contacte contribueix 
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a l’estabilitat emocional de les persones. 

 
Pels motius exposats, el Grup Municipal de BxCanvi vota a favor de la proposició. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, envia el seu afecte a les 

persones grans que viuen a les residències i al personal qualificat que hi treballa, per tot el que han 
hagut de suportar durant aquests mesos de pandèmia, no només pel que fa a la malaltia en si, sinó 
també per la soledat i la tristesa d’estar allunyats de familiars i amics. A parer seu, és una obligació de 
la política municipal, com a administració més propera, vetllar pel bon funcionament d’aquests 
equipaments i per les seves necessitats, sobretot en situacions com l’actual. 

 
Tot seguit, explica que, si bé a les Corts ja hi ha un grup de treball d’equipaments 

sociosanitaris, l’afectació de les residències durant la pandèmia i la importància que tenen fan que 
aquest grup voti a favor de la proposició. 

 
Per acabar, observa que és imprescindible que la Generalitat participi en el grup de treball 

que es creï, ja que, si no, no servirà de res. 
 

El conseller Sergi Mariné assenyala que el Grup Municipal de JxCat està a favor de la 
participació ciutadana en els grups de treball i considera molt positiu que s’hi incloguin residències 
públiques i privades, i posa de manifest que, arran de la primera onada, s’han incorporat molts canvis 
en aquests centres. A parer seu, és important deixar clar que les residències i l’Administració han 
pres decisions i han canviat maneres de fer justament per evitar que torni a passar el que va succeir a 
la primavera. Així, aquest grup està d’acord a reforçar programes com Vincles o Radars, que ajuden a 
lluitar contra la solitud no volguda, com també està d’acord a enfortir l’acció comunitària, a donar 
suport a la gent gran autònoma que viu a la seva llar, sovint també en solitud, i a activar les activitats 
que es desenvolupen als centres cívics o als casals de la gent gran de la ciutat. Per tot això, vota a 
favor de la proposició. 

 
La consellera Mercè Garrigosa, portaveu del Grup Municipal d’ERC, explicita que el col·lectiu 

de les persones grans és un dels més afectats per la COVID-19, tant pel que fa a la vulnerabilitat de 
la seva salut com pel que fa a les moltes derivades que implica en el benestar físic, psicològic i social, i 
és obligació de les administracions responsables de les residències que acullen moltes d’aquestes 
persones garantir les mesures necessàries per a la seva protecció davant del virus, així com la dels 
professionals  que  treballen  tant  en   les   residències  com   en   el   SAD,   una  protecció   que, 
malauradament, per diferents motius en la primera onada no va ser possible en tots els casos. 

 
Pel que fa a la taula de treball que planteja la proposició, observa que el Departament d’Afers 

Socials, Treball i Famílies de la Generalitat ja va crear fa temps, arran precisament dels problemes 
detectats, un consell rector per a cada residència de gent gran, amb tots els actors implicats en la 
gestió, així com amb les famílies, que s’ocupa del que ara es proposa. A més, hi ha la Taula de 
Treball de Salut del districte, que ja compta amb molts participants dels que esmenta aquesta 
proposició i, en tot cas, caldria afegir-hi les famílies. 

 
El Grup Municipal d’ERC no creu adient duplicar òrgans, entorpir la gestió i, potser, confondre 

els usuaris en relació amb una qüestió prou sensible. Entén que el que s’ha de fer és utilitzar les 
eines que ja existeixen. Per això, s’absté en aquesta votació. 

 
El conseller Manuel Becerra, portaveu del Grup Municipal del PSC, afirma que el Govern 

comparteix la preocupació per la situació de les persones grans, una part de les quals viu en 
residències, i explicita que vivim una situació complexa, multifactorial, especialment sensible i, 
malauradament,  amb  una  experiència  recent  de  dolor,  patiment  i  mort,  que  ha  fet  que  es 
qüestionessin i revisessin les normatives de les autonomies, el marc legal bàsic, els models de 
residència, els tipus d’equipament, la dotació d’especialistes, els procediments i protocols d’actuació, 
les característiques de la formació i les condicions laborals, un replantejament i una reflexió que estan 
duent a terme tant individualment com de manera conjunta les administracions amb competències 
autonòmiques i, fins i tot, europees, les associacions de professionals del sector, les organitzacions 
sindicals, els especialistes i tècnics, les associacions de familiars, les ONG —recomana a la Sra. 
Reina l’informe de Metges sense Fronteres— i, fins i tot, en l’àmbit judicial. 

 
Dit això, manifesta sorpresa per la presentació d’aquesta proposició, que és la mateixa que el 

Grup Municipal de Cs va presentar a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el 17 de 
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novembre, que va ser modificada, s’hi van acceptar esmenes i es va arribar a un acord amb la resta 
de grups, que rebutjaven la primera part de la proposició inicial, que avui es torna a presentar aquí. 
Així, avui aquest grup presenta allò que ja es va acordar (punts 2 i 3) i allò que no es va acordar 
(punt 1), que coincideix amb el que ja hi ha i ja es fa al Districte. Afegeix que a la Comissió de Drets 
Socials el grup proposant va acceptar que les taules o grups de treball es podien incloure a les 
comissions de gent gran que ja existeixen a la majoria dels districtes o a altres comissions 
relacionades amb el tema. Avui, però, proposen que a les Corts es creï una cosa que ja hi ha creada i 
que es faci una cosa que ja es fa. 

 
Especifica que, en el marc del Consell de Salut del districte, que es va reunir al juliol i al 

novembre, hi ha el Grup de Treball d’Equipaments Sociosanitaris, que es va reunir a finals de març 
per a un monogràfic amb la directora de residències, públiques i privades, i el 18 de juny; la Taula de 
Salut Mental es constituirà el 18 de desembre; l’Estratègia integral contra la soledat no volguda 
inclourà, entre altres mesures, un observatori municipal de la solitud, i tant en el Consell de Salut com 
en el Grup de Treball hi ha representants de les administracions i els serveis socials i sanitaris del 
districte, de la ciutat o de la Generalitat, així com dels CAP, les residències, els grups municipals, 
entitats, associacions, familiars, etc. 

 
El Govern lamenta que el grup proposant no hagi acceptat la transacció proposada, que 

anava en la línia del que es va aprovar a la Comissió de Drets Socials, i, consegüentment, vota en 
contra de la proposició. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, agraeix els vots favorables 

dels grups municipals de BxCanvi, el PP i JxCat i diu al Sr. Becerra que tant de bo el Govern algun 
cop els plantegés una proposta de transacció amb més antelació que dues hores abans de la sessió, 
ja que així podrien estudiar-la en profunditat. Afegeix que van fer una contraproposta a la transacció i 
el Govern tampoc no la va acceptar, referida a la creació del grup de treball. Subratlla que, en una 
situació excepcional com l’actual, el Districte de les Corts hauria de fer aquesta mesura excepcional, 
sobretot si la plataforma d’afectats (ACAR) fa temps que ho sol·licita. 

 
D’altra banda, observa que potser si hi hagués les reunions mensuals o quinzenals que 

planteja aquesta proposició es podrien solucionar els problemes de les persones de les residències i 
fer-los la vida més digna, i recorda les paraules del Sr. Riera, que en l’informe del regidor ha dit que li 
semblava que aquestes persones no tenien una vida digna perquè és molt millor la vida autònoma. 

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

l’abstenció del grup d’ERC i en contra dels grups dels govern (PSC i BC), s’aprova la proposició del 
grup de Cs següent: El Consell Plenari del Districte de les Corts acorda: a. La creació d’un grup de 
treball de persones grans i residències, tant públiques com privades o concertades del districte de les 
Corts al qual es convocaran: els representants de les residències, representants dels treballadors 
socials, representants del CAP, representants del Govern i dels diferents grups municipals, usuaris i 
familiars de les persones que viuen a les residències per conèixer l’estat d’aquestes i els aspectes a 
millorar, amb l’objectiu que no es tornin a produir els mateixos errors de la primera onada de COVID- 
19. b Atès que la competència és també de la Generalitat i que aquesta forma part del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, demanem que s’incorpori a aquest grup de treball un representant 
d’aquesta administració. c. Aquest grup de treball es reunirà mensualment o quinzenalment en funció 
del context de la pandèmia. d. Establir reunions periòdiques amb els representants dels serveis 
socials que duguin a terme el servei d’atenció domiciliària al districte amb l’objectiu de detectar les 
necessitats dels usuaris i establir plans d’atenció destinats a treballar els aspectes emocionals de les 
persones grans. e. Exigir al Consorci de Serveis Socials de Barcelona que garanteixi els mitjans 
tecnològics necessaris a les residències perquè els usuaris puguin relacionar-se telemàticament amb 
els seus familiars i amics si es troben amb restriccions que ho impedeixin de forma presencial. 

 
4.   BxCanvi: 

a.   Manifestar el ple suport a les escoles bressol de les Corts, tant de caràcter 
públic com privat, per la seva tasca pedagògica i de servei a la comunitat 

b. Que l'Ajuntament estudiï l’impacte que ha tingut aquesta crisi de la Covid-19 en 
les escoles bressol de titularitat privada de Les Corts i com ha afectat a la 
oferta i demanda de places en les escoles bressol de titularitat pública i privada. 

c.  Que  l’Ajuntament  es  comprometi  a  col·laborar  i  ajudar  econòmicament 
mitjançant un Pla d’ajuts als centres de titularitat privada que ho necessitin 
perquè es mantingui la xarxa educativa de petita infància (0-3 anys). 
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El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, posa de manifest 
que un dels sectors que s’ha vist més afectat econòmicament, educativament i socialment per les 
restriccions imposades per lluitar contra la pandèmia ha estat el de les escoles bressol, un element 
essencial en la formació dels nens de 0 a 3 anys com a part del sistema educatiu de les Corts, de 
Barcelona, de Catalunya i d’Espanya. 

 
Concreta que les llars d’infants han patit una greu crisi amb el tancament dels centres durant 

la pandèmia; moltes tenen pèrdues i han hagut de fer front a un tancament irregular com han pogut, i 
moltes han tancat: segons dades facilitades pel president de l’Associació de Llars d’Infants de 
Catalunya, en aquesta comunitat autònoma han tancat aproximadament el 10% de llars d’infants. A 
més, l’Associació ha afirmat que els ajuts que la Generalitat ha fet arribar al sector són molt 
insuficients per fer front a les pèrdues, i el tancament dels centres s’agreujarà si no hi ha un suport 
per part de les administracions. En aquest sentit, assenyala que, a la llarga, aquests tancaments 
provocaran un tensionament del sistema públic d’educació en l’etapa 0-3, ja que, tot i que inicialment 
es preveu una baixada de la natalitat, el tancament de centres que s’està produint és tan elevat que 
l’Administració no podrà absorbir la demanda educativa. 

 
Subratlla que aquestes escoles representen un suport per al sistema educatiu del districte, ja 

que les Corts només compta amb quatre escoles bressol de titularitat pública: és un dels districtes 
amb menys oferta, totes les places s’omplen i hi ha molta demanda insatisfeta. A parer seu, si de 
debò  es  creu  en  l’etapa  0-3  com  a  etapa  fonamental  en  el  creixement,  l’educació  i  el 
desenvolupament dels nens, cal que l’Ajuntament, com a membre del Consorci d’Educació de 
Barcelona, aposti per l’enfortiment de la xarxa de llars d’infants i no les deixi en una situació precària, i 
les Corts, amb l’oferta més baixa de la ciutat, ha de prendre el lideratge en aquesta problemàtica o 
compartir-lo amb la Generalitat, que ha fet la seva aportació. 

 
Insisteix que les escoles bressol de titularitat privada donen una solució a un excés de 

demanda de places i constitueixen un pilar del sistema educatiu del barri. Per això, el Grup Municipal 
de BxCanvi, que dona suport a totes les escoles bressol, proposa que es faci un estudi de l’impacte 
de la crisi de la COVID a les escoles de titularitat privada de les Corts, així com de l’afectació en 
l’oferta i la demanda de places al districte. Demana també que s’elabori un pla d’ajuts per a les 
escoles bressol de titularitat privada per mantenir una xarxa d’educació forta en els primers estadis 
educatius de la petita infància, ja que, sense aquests ajuts, moltes llars d’infants tancaran i la xarxa 
educativa del districte i de Barcelona se’n ressentirà. 

 
Conclou que cal creure de debò en l’etapa educativa 0-3, pilar fonamental de l’educació dels 

nens, comprometre’s amb la tasca que fan les llars d’infants i ajudar-les a superar aquests moments 
tan difícils per a la comunitat educativa i per a elles en particular. 

 
El conseller Xavier Cañigueral expressa el suport del Grup Municipal del PP a la comunitat 

educativa, tant la pública com la privada, que, malgrat la pandèmia i el caos dels dirigents de la 
Conselleria d’Educació, estan duent a terme una tasca magnífica per poder iniciar i continuar el curs 
actual, i posa de manifest que les llars d’infants van ser les grans perjudicades durant el confinament, 
amb molts professors en ERTO i una gran manca de recursos. Per la importància que tenen aquests 
centres en l’educació de tants nens i en el seu desenvolupament i per la gran demanda que hi ha al 
districte, aquest grup vota a favor d’aquesta proposta. 

 
La consellera Sonia Reina subratlla que sempre trobaran el Grup Municipal de Cs de cara en 

relació amb les escoles bressol per a les Corts, un dels districtes amb mancances en aquest àmbit, i 
vota a favor de la proposició. 

 
El conseller Ivan Condés indica que el Grup Municipal de JxCat sempre ha defensat la 

necessitat de reivindicar el paper cent per cent educatiu del període 0-3, sempre respectant el 
caràcter no obligatori de l’etapa 0-6 i el criteri, perfectament lícit, que una família no vulgui portar el 
seu infant en aquest cas a la llar d’infants. 

 
D’altra banda, esmenta el poder compensatori de desigualtats que té l’educació —n’han parlat 

moltes vegades— i comenta que, per poder potenciar l’equitat és clau, tal com es va dir fa mesos 
quan es va debatre a l’inici del mandat l’informe d’oportunitats educatives que va presentar el Govern, 
afavorir que les persones amb menys recursos i amb més risc de vulnerabilitat social puguin accedir 
als nivells preobligatoris i postobligatoris del sistema educatiu. 
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Respecte als centres privats, posa de manifest que al maig ja van presentar una taula per 
veure com podien contribuir a la viabilitat de les llars d’infants privades, que, a parer d’aquest grup, 
tornen a necessitar ajuts directes que el Govern municipal no els facilita. 

 
Respecte als centres públics, assenyala que el conseller d’Educació s’ha compromès a dotar 

de pressupost els ajuts al sector, de manera que la Generalitat estarà acompanyant les escoles 
bressol, cosa que no està fent l’Ajuntament de Barcelona. 

 
La consellera Elisabet Bercial, portaveu del Grup Municipal d’ERC, assenyala que l’etapa 

educativa 0-3 és tot un repte de ciutat des de fa molt de temps i les Corts no n’és una excepció, i 
subratlla que, tot i no ser obligatòria, és una etapa importantíssima. Amb aquesta convicció, el 
Departament d’Ensenyament ha apostat per ajudar aquests centres i, per això, s’inverteixen 9 milions 
d’euros i es treballa conjuntament per ajudar-los. Observa, però, que el problema d’arrel de les Corts 
és la manca d’oferta pública, com demostren any rere any les xifres, que fa que part de la demanda 
l’hagi d’assumir la privada. Per tant, cal apostar per tirar endavant més centres municipals i, de fet, ja 
se sap fins i tot a quins llocs del districte s’han d’ubicar. 

 
Recorda que a la darrera sessió del Plenari de l’Ajuntament, el Grup Municipal d’ERC va 

presentar una proposició que, entre altres coses, demanava que s’avancés cap a la universalització 
de l’educació 0-3 i s’enfortissin les escoles bressol desplegant més centres i més propostes, i el Grup 
Municipal de BxCanvi hi va votar en contra i va dir que no calien més escoles bressol municipals. Tot 
seguit, però, es va queixar que la xarxa pública no donava l’abast per cobrir la demanda. 

 
Diu al grup proposant que no entén el seu posicionament en aquest àmbit i pensa que és fins i 

tot una mica contradictori, i subratlla que, si hi ha una preocupació perquè la pública no pugui oferir 
prou places, cal treballar per solucionar-ho, sobretot en un districte on ja hi ha definits els espais per 
fer-ho realitat. 

 
Per acabar, explica que el Grup Municipal d’ERC s’absté en aquesta proposició perquè, si bé 

està d’acord que cal ajudar els centres que actualment assumeixen el gruix d’infants que no entren a 
la pública, entén que amb això no n’hi ha prou i que cal buscar solucions a llarg termini relacionades 
amb la pública, cosa que no inclou aquesta proposició, que proposa unes mesures temporals com a 
única solució. 

 
El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, subratlla que l’escolarització de 

la petita infància és molt important i que l’escola bressol contribueix a prevenir desigualtats educatives i 
la pobresa infantil, tot permetent la conciliació de les famílies amb el món laboral. Per això, 
l’Ajuntament s’esforça a ampliar la xarxa d’escoles bressol de qualitat i assequible. 

 
Tot seguit, indica que el Govern reconeix a les llars d’infants de titularitat privada la mateixa 

funció que a les públiques, i posa de manifest que la demanda del servei s’ha ressentit en totes dues 
atesa la crisi econòmica i la por al contagi, que han manifestat un nombre no menor de famílies. 
Especifica que la preinscripció s’ha reduït en un 9% a les Corts i en un 12,9% al conjunt de la ciutat, 
motiu pel qual el Govern hi ha actuat: el 2 de juny l’Ajuntament es va reunir amb les tres associacions 
que agrupen les llars d’infants privades de Catalunya i amb la Direcció General de Centres Concertats i 
Centres Privats de Catalunya, i també va participar a la reunió Barcelona Activa, i la Generalitat va 
anunciar l’avançament de la convocatòria de les subvencions ordinàries del Departament d’Educació 
per a les llars d’infants privades i va anunciar també la intenció d’incloure un ajut a fons perdut per 
pal·liar els perjudicis derivats del tancament de llars d’infants privades (la convocatòria es va publicar 
l’1 d’agost amb un mòdul de 300 euros per infant i una dotació de més de 8,5 milions d’euros). 

 
Recorda  que  la  competència  en  educació  infantil  de  primer  cicle  és  exclusiva  de  la 

Generalitat, i els ajuntaments no participen en el finançament de llars d’infants privades: Barcelona 
hauria d’assumir un servei cofinançat per la Generalitat, que s’ha desentès durant molt de temps i, si 
complís amb els pressupostos marcats i pagués els deutes, de ben segur hi hauria un altre camp de 
maniobra. No obstant això, Barcelona Activa, conscient de la liquiditat a curt termini fins que es faci 
efectiva l’aportació de la Generalitat, ha llançat una nova línia de microcrèdits de 12.500 euros avalats 
per l’Ajuntament de Barcelona, i s’ofereix en la mediació amb propietaris dels locals. Per tot això, el 
Govern vota a favor de la proposició. 

 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, agraeix el suport 
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dels grups que hi han votat a favor i observa que l’únic que no ho ha fet, el Grup Municipal d’ERC, un 

 

 

cop més ha imposat la seva política en lloc de pensar en el bé de la comunitat educativa, en aquest 
cas de les escoles bressol. Afirma que no s’ha entès gaire bé la intervenció d’aquest grup, com 
tampoc la seva abstenció, i lamenta que no estigui al costat de les escoles bressol i llars d’infants i les 
abandoni d’aquesta manera. 

 
El president indica que, amb el vot favorable de tots els grups i l’abstenció del grup d’ERC, 

s’aprova la proposició del grup de BxCanvi següent: a. Manifestar el ple suport a les escoles bressol 
de les Corts, tant de caràcter públic com privat, per la seva tasca pedagògica i de servei a la 
comunitat. b. Que l'Ajuntament estudiï l’impacte que ha tingut aquesta crisi de la Covid-19 en les 
escoles bressol de titularitat privada de Les Corts i com ha afectat a la oferta i demanda de places en 
les escoles bressol de titularitat pública i privada. c. Que l’Ajuntament es comprometi a col·laborar i 
ajudar econòmicament mitjançant un Pla d’ajuts als centres de titularitat privada que ho necessitin 
perquè es mantingui la xarxa educativa de petita infància (0-3 anys). 

 
 

b)   Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

1.   PP: El Consell del Districte de Les Corts acorda: 
 

1. Instar  el  Govern  d’Espanya  a  tornar  al  Pacte  Constitucional  en  matèria 
educativa i a respectar la doctrina constitucional en les seves diferents 
sentències que garanteixen el dret de les famílies a triar el model educatiu i el 
centre on escolaritzar els seus fills, així com la presència en el sistema 
educatiu dels centres d’ensenyament diferenciat com una opció pedagògica 
més a les que les famílies tenen dret a accedir en condicions d’igualtat. 

2.   Respectar i  complí  l’article 27.3  de  la  Constitució que  obliga els  poders 
públics a garantir el dret que assisteix als pares perquè els seus fills rebin la 
formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves conviccions. 

3.   Adoptar   les   mesures   oportunes   perquè   l’ensenyament  de   la   llengua 
castellana i les llengües cooficials no sigui font de discriminació en l’exercici 
del dret a l’educació. 

4.   Estendre la gratuïtat a les etapes post obligatòries (Batxillerat i Formació 
Professional) i configurar l’etapa d’educació infantil de 0-3 anys com una 
etapa voluntària i gratuïta, garantint que cap alumne quedi sense escolaritzar 
per raons socioeconòmiques. 

5.   Garantir l’existència i gratuïtat dels centres d’educació especial tant a la xarxa 
pública com privada concertada com a elements importants d’un model 
educatiu especialitzar i plural que permeti escollir a les famílies l’opció més 
adequada als seus interessos i necessitats. 

6.  Incorporar les mesures de qualitat i excel·lència referents als països del 
nostre entorn per tal de superar els nivells de coneixements i competències 
exigibles als sistemes educatius en el marc europeu: avaluació transparent i 
rendició de comptes, autonomia dels centres, reforç de la funció directiva, etc. 

7.   Respectar els cossos nacionals del professorat. E n aquest marc, aprovar un 
sistema de selecció, formació i carrera professional per als docents que 
permeti situar-los en l’epicentre de la millora de la qualitat del sistema 
educatiu. 

8.   Implantar  aquelles  mesures  que  incrementin la  cohesió  i  vertebració del 
sistema educatiu i garanteixin la igualtat d’oportunitats: 
a.  Creació d’un Fons de Cohesió Territorial que permeti un finançament 

adequat de les comunitats autònomes i permeti actuacions preferents en 
aquelles zones geogràfiques o centres educatius que necessitin mesures 
de qualitat específiques. 

b.   Reforç  de  l’alta  inspecció  educativa  per  assegurar  que  el  dret  a 
l’educació sigui exercit en igualtat d’oportunitat a tot Espanya i que els 
ensenyament s’imparteixen amb observança del que disposa la 
Constitució Espanyola. 

c. Implantar una prova general de batxillerat, única a tot Espanya conduent 
a títol de garantir uns nivells bàsics de qualitat en tot el sistema i 
assegurar la igualtat d’oportunitat en l’accés a la universitat. 

d.   Implantar  un   Pla   d’Avaluació  General   del   Sistema  Educatiu,  de 
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periodicitat triennal, que permeti a l’Estat disposar d’un diagnòstic precís 

 

 

de sistema i adoptar les  decisions adequades per  a la seva millora 
contínua. 

e.   Dissenyar un currículum comú a tot Espanya que representi el 65% dels 
ensenyaments comuns en els seus propis termes en aquelles CCAA 
sense llengua cooficial i el 55% en aquelles que tinguin llengua cooficial. 

9.   Avançar cap a la modernització i transformació del sistema educatiu. En 
aquest sentit: 
a.   Desenvolupar un  Pla  integral per  a  la  modernització i  transformació 

digital del sistema educatiu avançant cap al ple domini per part de tots 
els alumnes de les competències digitals. 

b.   Incorporar l’obligatorietat en el sistema educatiu espanyol de 
l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera. 

c. Reforçar i modernitzar la formació professional dual adequant-la a les 
exigències dels nostre model productiu. 

d.   Incorporar a la legislació bàsica un Pla d’emergència educativa per a 
situacions de catàstrofes, crisis sanitàries o contaminacions greus. 

10. Donar suport als recursos d’inconstitucionalitat contra la LOMLOE per garantir 
que no es vulneren drets recollits en la nostra Carta Magna com la llibertat 
d’elecció o el dret a rebre educació en castellà, llengua oficial d’Espanya 
segons marca l’article 3 de la Constitució. 

 
11. Donar  trasllat  d’aquest  acord  al  President  del  Govern  i  a  la  ministra 

d’Educació i Formació Professional, així com als portaveus dels grups polítics 
amb representació al Congrés del Diputats. 

 
El conseller Xavier Cañigueral indica que fa just un any el Grup Municipal del PP va presentar 

aquí una proposició a favor de la llibertat educativa, tot avançant-se a l’atac que estava preparant el 
Govern PSOE-Podem, un atac que es va confirmar fa dues setmanes amb l’aprovació de la LOMLOE 
al Congrés amb els vots de l’esquerra i del separatisme. Per això, avui aquest grup presenta una 
proposició contra la Llei Celaá i, per tant, a favor d’una educació en llibertat i de qualitat. 

 
Assenyala que la proposició recull el contingut de les esmenes presentades pel PP a la 

LOMLOE, amb tres grans objectius: 
 

1. Garantir el dret constitucional dels pares com a primers responsables de l’educació dels fills 
a triar el tipus d’educació que volen per a ells i el centre educatiu on volen escolaritzar-los. Cal 
respectar la xarxa de centres concertats, inclosos els d’ensenyament diferenciat, com una opció 
pedagògica més a la qual les famílies tenen dret d’accedir en condicions d’igualtat, i cal garantir 
l’existència i la gratuïtat dels centres d’educació especial, tant a la xarxa pública com a la concertada, 
per permetre a les famílies triar l’opció més adequada als seus interessos i a les seves necessitats. 

 
2. Augmentar la cohesió del sistema educatiu. Amb aquest objectiu, aquest grup exigeix que 

es garanteixi l’ús del castellà com a llengua vehicular, que es reforci l’alta inspecció, que hi hagi una 
prova general de batxillerat única a tot Espanya i que s’implementi un sistema de selecció de 
professorat d’àmbit nacional. 

 
3. Avançar cap a la modernització i transformació del  sistema educatiu. Per a això, se 

sol·licita reformar la formació professional dual, autoritzar la creació de centres amb especialització 
curricular, professionalitzar la funció directiva, elaborar un pla per a la transformació digital i que 
aprendre una segona llengua estrangera sigui obligatori. 

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

centrarà en els punts que considera més importants de la proposició, atès que en té molts i no 
disposa de gaire temps, i subratlla que la nova llei educativa genera una gran preocupació per les 
conseqüències que té pel que fa als drets lingüístics dels ciutadans catalans i de la resta d’espanyols, 
sobretot pel que fa a la llengua espanyola a l’escola catalana: l’eliminació de la llengua espanyola 
com a llengua vehicular de l’Estat donarà lloc a una situació de desemparament de tots els nenes i 
nenes catalans que tinguin l’espanyol com a llengua materna i es vegin privats d’estudiar en la seva 
pròpia llengua. Subratlla que ja abans es vulnerava l’ús de l’espanyol a Catalunya i ara, a més, 
aquesta vulneració es blinda legalment, quan la mateixa Constitució espanyola estableix que el 
castellà és la llengua oficial de l’Estat i que tots els espanyols tenen el deure de conèixer -la i el dret a 
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emprar-la (article 3). A més, el dret dels nens a fer servir la seva llengua materna és un dret reconegut 
per la UNESCO i la Convenció sobre els Drets de l’Infant. 

 
Per tot plegat, és una necessitat democràtica modificar la LOMLOE per reinstaurar l’espanyol 

com a llengua vehicular de l’Estat i mantenir-la en el sistema educatiu tant a Catalunya com a la resta 
de comunitats autònomes. 

 
D’altra banda, tal com consta a la proposició, l’article 27.3 de la Constitució espanyola 

reconeix el dret dels pares a decidir l’educació que han de rebre els seus fills d’acord amb les seves 
conviccions morals o religioses. 

 
Per acabar, subratlla que no es pot permetre que la LOMLOE retalli la llibertat d’un pare a 

educar el seu fill en la seva llegua materna, i explicita que el Grup Municipal de BxCanvi vota a favor 
de la proposició. 

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

les lleis d’educació que hi ha hagut a Espanya durant la democràcia, des que es va aprovar la 
Constitució el 1978: LOECE (el 1980, amb UCD), LODE (el 1985, amb el PSOE), LOGSE (el 1990, 
amb el PSOE), LOPEG (el 1995, amb el PSOE), LOCE (el 2002, amb el PP), LOE (el 2006, amb el 
PSOE), LOMCE (el 2013, amb el PP) i LOMLOE (el 2020, amb el PSOE, Podem, ERC i Bildu). 

 
Tot seguit, subratlla que, tal com reclama Cs des que va néixer, cal un gran pacte d’Estat per 

l’educació que doni lloc a una llei allunyada de les ideologies partidistes dels que fan cessions a canvi 
d’un grapat de vots, que se centri a formar en coneixements sense sectarismes i que ensenyi els 
joves a pensar, en lloc d’ensenyar-los el que han de pensar. Afegeix que l’educació és la base d’una 
societat i que, tenint en compte el que s’hi ha estat fent durant tots aquests anys, no és estrany que 
passin les coses que estan passant actualment. 

 
D’altra banda, remarca que tampoc no ha estat bo per a l’educació, especialment per a 

l’educació a Catalunya, que tant el PSOE com el PP hagin ignorat els informes de l’Alta Inspecció, 
que s’hagi negat l’adoctrinament, que s’hagin ampliat les competències en educació d’una Generalitat 
bolcada en el separatisme i en la fractura, i que no s’hagi ajudat a garantir l’educació en espanyol a 
Catalunya. Observa que, curiosament, s’ha arribat a una llei, la LOMLOE o Llei Celaá, de PSOE, 
Podem, ERC i Bildu, en què a Espanya s’exclou l’espanyol com a llengua vehicular. 

 
Per acabar, insisteix que Cs aposta, i continuarà apostant, per un pacte d’Estat per l’educació 

per pensar en la formació a llarg termini, no pas amb una mirada a curt termini i partidista com la que 
han tingut fins ara els governs d’Espanya i de Catalunya. 

 
El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, observa que tot just s’ha 

aprovat una llei educativa, la novena en quaranta anys de democràcia, i el PP ja n’està proposant una 
de nova i pretén que en dos minuts d’intervenció els grups debatin sobre tot el sistema educatiu. 

 
Dit això, indica que no entraran en aquest debat sobre la LOMLOE perquè no són diputats al 

Congrés, sinó consellers municipals, i recorda que Catalunya té competències en educació, cosa que 
sembla que el Grup Municipal del PP hagi oblidat, un cop més, en redactar aquesta proposta, com 
també oblida el català com a llengua (l’evita tant com pot, fins i tot en les seves intervencions). 

 
A continuació, subratlla que és molt irresponsable i demostra una manca clara de qualitat 

democràtica utilitzar l’educació per atacar políticament qui pensa diferent, i remarca que s’estan 
utilitzant infants, famílies i docents, entre altres col·lectius, sobretot per debilitar les lleis educatives, 
que es canvien cada quatre anys, la qual cosa impedeix que els catalans i els espanyols puguin 
comptar amb un sistema educatiu fort i consolidat, i fa que l’Estat espanyol hagi aprovat ja vuit lleis 
orgàniques d’educació des de 1978. 

 
D’altra banda, afirma que el PP mostra molt d’interès a controlar des de l’Estat el que els nens 

aprenen a les escoles, i observa que els països que millors resultats obtenen a l’informe PISA, com 
Finlàndia, tenen el mateix sistema educatiu des dels anys setanta. Suggereix que, quan es parli de 
l’excel·lència dels països del voltant, també es tinguin en compte aquests detalls. 

 
Per acabar, subratlla que el Grup Municipal de JxCat no permetrà que eliminin el català de les 

escoles, de la societat ni del país, i vota en contra de la proposició. 
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La consellera Elisabet Bercial expressa el vot contrari del Grup Municipal d’ERC, convençut 
que cap llei educativa serà suficient per a aquest país mentre no es disposi de les eines que facilita la 
república pròpia, i que entén que, si bé la LOMLOE no és la llei que hauria fet aquest grup, el més 
important era derogar la Llei Wert amb la màxima celeritat possible, ja que era una llei que destil·lava 
una certa nostàlgia del model educatiu franquista i era desvergonyidament centralitzadora i 
uniformitzadora com poques, a més d’espanyolitzadora en el sentit més ranci de la paraula. 

 
Assenyala que, per molt que pesi a alguns, la Llei Wert ja és història, i, si bé la Llei Celaá no 

és perfecta, és una base sobre la qual treballar que respecta uns mínims, com ara les competències 
de la Generalitat en educació i el model d’èxit que és la immersió lingüística, que es blinda; es deixa 
de subvencionar la segregació de gènere, i se substitueix l’ensenyament dogmàtic d’una religió. 
Entén que això a alguns grups els molesta, perquè els fa nosa l’escola catalana, pública, laica i 
inclusiva. Els demana que no ho intentin maquillar perquè és una pèrdua de temps, ja que tothom sap 
que el seu objectiu és un català residual, la promoció de la privada, l’homogeneïtzació sota una única 
religió, etc. 

 
Dit  això,  manifesta l’opinió  que  aquest debat  no  va  enlloc,  ja  que  la  LOMLOE ja  s’ha 

presentat, debatut, esmenat, votat i aprovat en els espais pertinents (de moment, el Consell Plenari 
de les Corts no n’és un), i subratlla que les problemàtiques de les Corts, en canvi, no es parlaran 
enlloc més que aquí, ningú donarà suficient importància al districte si no són ells els primers a fer-ho. 
Així, s’haurien de centrar a ajudar les veïnes del districte, que prou tenen amb la situació que estan 
vivint. 

 
El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, comenta que no disposa de 

gaire temps per contestar a tota la campanya electoral del Grup Municipal del PP, a qui diu que el 
problema d’aquesta proposició és  que manipula de  forma tan  descarada la  llei  que  únicament 
demana un seguit de mentides mancades de sentit comú i totalment malintencionades. Per exemple, 
s’atreveix a dir que la LOMLOE ha estat tramitada sense consens, quan ha estat aprovada al Congrés 
dels Diputats per majoria absoluta i amb el suport i consens de set grups polítics. 

 
Tot seguit, nega que la LOMLOE posi en perill l’escola concertada o el dret dels pares a 

escollir centre educatiu, i explica que el que fa és eliminar el concepte de demanda social, que deia 
que si una família escollia un centre privat concertat abans que un de públic, el centre tenia dret a ser 
finançat per l’Estat, la qual cosa a la pràctica significava que les escoles privades concertades podien 
aplicar les seves ràtios en funció d’aquesta demanda i l’Estat havia de subvencionar i pagar aquest 
procés. Ara, els pares podran escollir el centre que vulguin, però no es podran ampliar ràtios a les 
concertades fins que no s’omplin totes les places de les escoles de titularitat pública. 

 
D’altra banda, explica que la religió no desapareix de les aules —el concordat que manté 

Espanya amb el Vaticà ho impedeix—, sinó que per fi s’aconsegueix que la religió no compti per a 
l’expedient acadèmic. Subratlla que ha calgut esperar al 2020 perquè això sigui una realitat en aquest 
país. 

 
Pel que fa a l’ús del castellà, puntualitza que el que diu la Llei és: «Las administraciones 

educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, 
lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El 
castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares». Així, el castellà 
és la llengua oficial de l’Estat i el que fa la LOMLOE és dotar els alumnes de les diverses comunitats 
autònomes d’Espanya del dret a aprendre la llengua oficial i les cooficials. 

 
Respecte a l’educació especial, subratlla que el PP menteix de manera mesquina enganyant i 

confonent un col·lectiu que es mereix tot el suport, i esmenta una demanda de la Convenció sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Organització de Nacions Unides: «Dotarem l’escola 
ordinària amb els recursos necessaris per poder atendre en les millors condicions l’alumnat amb 
discapacitat». Els centres d’educació especial, però, seguiran existint com a punts de referència per a 
la resta del sistema i seguiran escolaritzant alumnes. 

 
Entén que el PP se senti més còmode amb lleis educatives que ens fan retrocedir cinquanta 

anys, quan l’educació de qualitat no era per als qui volien aprendre, sinó per als qui se la podien 
pagar, i li recorda l’Estatut d’autonomia de Catalunya. D’altra banda, li demana que deixi d’enganyar i 
de confondre els ciutadans, i qualifica de mesquí que es tracti d’enganyar determinats col·lectius 
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agitant la bandera de la por, quan se sap perfectament que s’està manipulant la llei, manipulant 
informació i mentint descaradament. 

 
Per acabar, explicita que el Govern rebutja totalment aquesta proposició. 

 
El  conseller  Xavier  Cañigueral,  portaveu  del  Grup  Municipal  del  PP,  agraeix  els  vots 

favorables dels grups municipals de Cs i de BxCanvi i lamenta que, un cop més, els vots contraris de 
l’esquerra i del separatisme demostrin la por que tenen: aquesta és la llei de la por al debat i a la 
pluralitat. Per això se’n va iniciar el tràmit en ple estat d’alarma, per accelerar els terminis 
parlamentaris i furtar el debat que exigeix una llei com aquesta; per això no s’ha volgut que la Llei fos 
informada pel Consell d’Estat ni pel Consell Escolar de l’Estat, i per això han obligat a fer la votació de 
les esmenes, més de 1.000, i el debat públic en una única sessió, fet sense precedents en una llei 
d’aquestes característiques. 

 
Subratlla que tenen por del consens dels principals partits de l’oposició, i diu al Sr. Guillén 

que, com a conseller de Podem, és normal que es posi nerviós per haver pactat amb Bildu. Lamenta 
que se sentin més còmodes pactant amb aquest partit que amb el PP, el principal partit de l’oposició, 
de qui només han acceptat 4 de les 156 esmenes que va presentar. 

 
Afegeix que també tenen por de la qualitat i de l’esforç i per això limiten la possibilitat de 

repetir curs i permeten que s’obtingui el títol amb assignatures suspeses, i tenen por de la llibertat 
dels pares per escollir perquè no els agrada el que podrien escollir, i per això suprimeixen la demanda 
social com a criteri a l’hora d’oferir places educatives i volen relegar l’educació especial. 

 
Per acabar, subratlla que als membres del PP no els fa por batallar pels drets constitucionals i 

per la llibertat i qualitat educatives, i per això portarà la LOMLOE al Tribunal Constitucional i, quan 
arribin al Govern, la derogaran per substituir-la per una llei consensuada amb els principals partits 
d’aquest país i amb tota la comunitat educativa. Demana als ciutadans que els ajudin donant suport a 
la recollida de signatures i a la campanya del sector Més Plurals. 

 
El president indica que, amb el vot en contra dels grups del PP, Cs i BxCanvi i en contra del 

grup d’ERC, JxCat, PSC i BC es rebutja la proposició amb contingut de declaració institucional del 
grup del PP següent: El Consell del Districte de Les Corts acorda: 1. Instar el Govern d’Espanya a 
tornar al Pacte Constitucional en matèria educativa i a respectar la doctrina constitucional en les 
seves diferents sentències que garanteixen el dret de les famílies a triar el model educatiu i el centre 
on escolaritzar els seus fills, així com la presència en el sistema educatiu dels centres d’ensenyament 
diferenciat com una opció pedagògica més a les que les famílies tenen dret a accedir en condicions 
d’igualtat. 2. Respectar i complí l’article 27.3 de la Constitució que obliga els poders públics a garantir 
el dret que assisteix als pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 
d’acord amb les seves conviccions. 3. Adoptar les mesures oportunes perquè l’ensenyament de la 
llengua castellana i les llengües cooficials no sigui font de discriminació en l’exercici del dret a 
l’educació. 4. Estendre la gratuïtat a les etapes post obligatòries (Batxillerat i Formació Professional) i 
configurar l’etapa d’educació infantil de 0-3 anys com una etapa voluntària i gratuïta, garantint que 
cap alumne quedi sense escolaritzar per raons socioeconòmiques. 5. Garantir l’existència i gratuïtat 
dels centres d’educació especial tant a la xarxa pública com privada concertada com a elements 
importants d’un model educatiu especialitzar i plural que permeti escollir a les famílies l’opció més 
adequada als seus interessos i necessitats. 6.  Incorporar les mesures de qualitat i excel·lència 
referents als països del nostre entorn per tal de superar els nivells de coneixements i competències 
exigibles als sistemes educatius en el marc europeu: avaluació transparent i rendició de comptes, 
autonomia dels centres, reforç de la funció directiva, etc. 7. Respectar els cossos nacionals del 
professorat. E n aquest marc, aprovar un sistema de selecció, formació i carrera professional per als 
docents que permeti situar-los en l’epicentre de la millora de la qualitat del sistema educatiu. 8. 
Implantar aquelles mesures que incrementin la cohesió i vertebració del sistema educatiu i garanteixin 
la igualtat d’oportunitats: a. Creació d’un Fons de Cohesió Territorial que permeti un finançament 
adequat de les comunitats autònomes i permeti actuacions preferents en aquelles zones geogràfiques 
o centres educatius que necessitin mesures de qualitat específiques. b. Reforç de l’alta inspecció 
educativa per assegurar que el dret a l’educació sigui exercit en igualtat d’oportunitat a tot Espanya i 
que els ensenyament s’imparteixen amb observança del que disposa la Constitució Espanyola. c. 
Implantar una prova general de batxillerat, única a tot Espanya conduent a títol de garantir uns nivells 
bàsics de qualitat en tot el sistema i assegurar la igualtat d’oportunitat en l’accés a la universitat. d. 
Implantar un Pla d’Avaluació General del Sistema Educatiu, de periodicitat triennal, que permeti a 
l’Estat disposar d’un diagnòstic precís de sistema i adoptar les decisions adequades per a la seva 



39 

 

 

 

millora contínua. e. Dissenyar un currículum comú a tot Espanya que representi el 65% dels 
ensenyaments comuns en els seus propis termes en aquelles CCAA sense llengua cooficial i el 55% 
en aquelles que tinguin llengua cooficial. 9. Avançar cap a la modernització i transformació del 
sistema educatiu. En aquest sentit: a. Desenvolupar un Pla integral per a la modernització i 
transformació digital del sistema educatiu avançant cap al ple domini per part de tots els alumnes de 
les competències digitals.   b. Incorporar l’obligatorietat en el sistema educatiu espanyol de 
l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera.  c. Reforçar i modernitzar la formació professional 
dual adequant-la a les exigències dels nostre model productiu. d. Incorporar a la legislació bàsica un 
Pla d’emergència educativa per a situacions de catàstrofes, crisis sanitàries o contaminacions greus. 
10. Donar suport als recursos d’inconstitucionalitat contra la LOMLOE per garantir que no es vulneren 
drets recollits en la nostra Carta Magna com la llibertat d’elecció o el dret a rebre educació en castellà, 
llengua oficial d’Espanya segons marca l’article 3 de la Constitució. 11. Donar trasllat d’aquest acord 
al President del Govern i a la ministra d’Educació i Formació Professional, així com als portaveus dels 
grups polítics amb representació al Congrés del Diputats. 

 
 

c)   Precs 
 

1.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a prendre i implementar, en el termini 
de tres mesos, les mesures necessàries per tal de que la pintura del carril bici i el 
paviment de la vorera de l’Avda. Diagonal, entre Plaça Francesc Macià i C/ J.M. 
Keynes, estiguin en unes condicions adequades pel seu ús. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli formula el prec, motivat per les deficiències de la vorera de 

l’avinguda Diagonal entre la plaça Francesc Macià i el carrer Keynes pel que fa al paviment i pel que 
fa a la senyalització, que delimiten el pas de bicicletes i de vianants i provoquen riscos importants. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, informa que les actuacions 

relacionades amb la senyalització i la pintura ja estaven previstes abans de l’entrada d’aquest prec i ja 
s’han dut a terme, i, en relació amb el paviment, constantment s’estan fent obres per tapar les 
afectacions que hi ha a la vorera, de manera que el Govern accepta el prec. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli agraeix l’acceptació del prec. 

 
2.   ERC: El Districte de Les Corts es compromet a seguir treballant la Mesura de 

Govern “Mesures preventives a les addiccions en adolescents i joves” i donar 
compliment als terminis de seguiment establerts inicialment, tant a nivell semestral 
com anual. Caldrà: 

 
- Ampliar el sentit de la mesura i les accions segons les noves necessitats i 

problemàtiques, ajustant-les sempre a l’actual realitat del jovent. Tanmateix, es 
vital replantejar la metodologia emprada i adaptar-la segons els requisits 
derivats de la situació sanitària. 

 
- Contemplar a les entitats juvenils de Les Corts com un actor més d’aquest 

procés, degut a la seva connexió intrínseca amb aquest col·lectiu. Així es podrà 
mantenir un intercanvi d’informació de forma bidireccional amb l’objectiu 
d’aportar més valor als resultats. 

 
La consellera Elisabet Bercial explica que aquest prec sorgeix de la preocupació que generen 

les últimes dades disponibles entorn de la salut mental de les persones joves de la ciutat, que va 
presentar el Sr. Hornero i que són alarmants: el 80% dels joves afirma que la COVID ha afectat la 
seva formació i un 13% d’aquests ha suspès o ha deixat els estudis; la taxa d’atur juvenil gairebé s’ha 
doblat des de juliol de 2019 i s’han reduït els contractes a temps complet fins a 7 punts; prop d’un 
20% dels joves ha empitjorat els seus hàbits saludables; més de la meitat dels joves perceben que la 
crisi derivada de la COVID els ha afectat psicològicament, i hi ha una diferència entre gèneres de 
10 punts. 

 
Subratlla que la pandèmia està tenint efectes molt profunds i negatius sobre el jovent de la 

ciutat, la qual cosa pot haver comportat un augment de les addiccions en aquest col·lectiu. Per això, 
el Grup Municipal d’ERC vol recuperar la mesura de govern que es va presentar aquí fa un any, que 
es posi plenament en marxa i que es compleixin els terminis acordats en aquell moment per dur-ne a 
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terme el seguiment semestral i anual. Amb aquest prec aquest grup insta el Govern a continuar 
treballant aquesta mesura i ampliar-la per tal d’adaptar-la a la nova realitat que viuen les joves, ja que 
les condicions materials han canviat i és de sentit comú que es duguin a terme els canvis pertinents 
per ajustar-s’hi. D’altra banda, aquest grup entén que és vital replantejar-ne la metodologia pels 
mateixos motius, així com tenir en compte les entitats juvenils com un actor més d’aquest procés 
atesa la seva relació intrínseca amb el col·lectiu juvenil (si no en són partícips, s’estaria perdent 
informació de valor). 

 
Per acabar, observa que fa un any el Govern va dir que duria a terme aquesta actuació i no 

ho va fer, i manifesta el desig que aquest cop sí que ho faci. 
 

El conseller Carlos Hornero indica que el Govern està totalment d’acord amb tot el que ha 
exposat la Sra. Bercial, i en destaca la part referida a la salut mental, la situació de la qual preocupa 
molt tant a escala de ciutat com a escala estatal i, fins i tot, a escala mundial. 

 
Tot seguit, assenyala que els esdeveniments d’aquest any han fet i fan molt complicat el 

seguiment de la mesura, però confirma que es reconduirà un cop hàgim sortit de la pandèmia. 
 

La consellera Elisabet Bercial agraeix l’acceptació del prec i anuncia que el Grup Municipal 
d’ERC, que espera que s’hi doni compliment al més aviat possible, hi estarà a sobre. 

 
3.   JxCat: Instem el Govern del districte a fer un estudi de la il·luminació als carrers 

Capità Arenas, Doctor Ferran, Manila i Jiménez Iglesias per tal d’identificar les 
zones on hi manqui enllumenat amb l’objectiu de millorar la visibilitat del vianant, a 
més d’afavorir- ne la seguretat. 

 
7.   PP: Instar al Govern a que dugui a terme un pla de xoc contra la inseguretat al barri 

de Pedralbes que inclogui, entre altres mesures: 
 

- Reforçar la presència policial al barri per a millorar la vigilància i dissuadir els 
actes delictius. 

- Millorar  l’enllumenat públic  dels  carrers  per  a  augmentar la  sensació  de 
seguretat dels veïns. 

- Incrementar les places d’àrea verda a la zona per a evitar la vigilància de 
delinqüents a veïns i habitatges feta des d’estacionaments sense límit de 
temps. 

 
 

El president indica que aquest prec es tractarà juntament amb el prec número 7, del Grup 
Municipal del PP. 

 
El conseller Sergi Mariné indica que formula aquest prec en nom de l’Associació de Veïns de 

Pedralbes i, en definitiva, del conjunt d’associacions de les quals el Grup Municipal de JxCat rep 
reiterades queixes per la manca d’enllumenat i seguretat. També fa seu el prec com a veí del barri de 
Pedralbes. 

 
Dit això, observa que aquest no és l’únic grup que avui parla aquí de seguretat o d’enllumenat i 

enuncia el prec, que també vol, a part del que ja explicita l’enunciat, evitar fets delictius a la zona de 
Pedralbes a la qual fa referència, que és la zona més cèntrica i més comercial del barri. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, presenta el prec número 

7, que també recull les queixes dels veïns de Pedralbes per instar el Govern del Districte a dur a 
terme un pla de xoc contra la inseguretat del barri, i proposa, entre altres mesures, reforçar la 
presència policial al barri per millorar la vigilància i evitar els actes delictius, millorar l’enllumenat 
públic dels carrers per augmentar la sensació de seguretat dels veïns, i incrementar les places d’àrea 
verda  a  la  zona  per  evitar  la  vigilància  de  delinqüents  a  veïns  i  habitatges  feta  des  dels 
estacionaments sense límit de temps. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, informa el Grup Municipal 

de JxCat que l’estudi lumínic que demana el seu prec es va elaborar el 27 de novembre, després 
d’haver rebut els mateixos inputs per part de l’Associació de Veïns de Pedralbes i dels comerciants de 
la zona. L’estudi conclou que els valors lumínics de la zona estan per sobre del que marca el 
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Reglament de l’eficiència energètica aplicable, així com dels que marca el Pla director d’enllumenat, i 
únicament hi podria haver alguna zona dins del jardí dels Ocellets on hi ha una mica d’ombra. En 
aquest cas sí que es revisarà la il·luminació. 

 
Pel que fa al prec del Grup Municipal del PP, indica que a la reunió del mes passat de la 

Comissió de Presidència el Grup Municipal d’ERC ja va presentar un prec sobre la seguretat a 
Pedralbes, i respon en el mateix sentit que es va respondre aleshores: tots aquests temes es 
traslladaran a la Comissió de Seguretat de les Corts, i el districte té una plantilla de Guàrdia Urbana 
adequada i proporcionada en relació amb la resta de la ciutat. Tanmateix, el torn de nit, la unitat 1.3, 
que cobreix el territori de les Corts, també dona servei a dos districtes més (Sants-Montjuïc i Sarrià - 
Sant Gervasi), una situació que millorarà amb la propera reestructuració d’aquest torn. Especifica 
que, quan acabi aquesta reestructura, el tercer trimestre de 2021, la dotació operativa haurà passat 
de 315 agents a 414, un augment del 32%, i la unitat nocturna que actualment dona servei a tres 
districtes amb 63 agents donarà servei a dos districtes (Sants-Montjuïc i les Corts) amb 60 agents. 
Així, hi haurà més proximitat per atendre les necessitats del territori i una estructura organitzativa més 
àmplia, amb més capacitat de resposta i coordinació. 

 
Per acabar, insisteix que tot això es debatrà en els espais de debat que té les Corts per a 

aquest fi (la Comissió de Seguretat), i indica que el Govern accepta tots dos precs. 
 

El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, agraeix l’acceptació del 
prec, però posa de manifest que aquest grup en va presentar un altre la tercera setmana d’octubre en 
relació amb la il·luminació a Pedralbes i encara no n’havia rebut notícies, per això va decidir presentar 
aquest nou prec. Comenta que si haguessin sabut que es faria l’estudi que es va fer la setmana 
passada, haurien pogut presentar un prec diferent. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix l’acceptació del 

prec i demana que la Comissió de Seguretat es convoqui al més aviat possible. 
 

4.  JxCat: Instem el Govern del Districte a trobar una solució a les goteres dels 
equipaments d’Arístides Maillol i l’Illa en un termini de 4 mesos per tal que ambdós 
centres puguin dur a terme la seva activitat amb normalitat en dies de pluja 

 
El conseller Sergi Mariné explica que el Grup Municipal de JxCat presenta aquest prec, que 

enuncia, després d’haver-se reunit amb Arístides Maillol i amb l’Illa en els corresponents consells 
d’equipaments esportius i que tots dos es queixessin que patien goteres que els dies de pluja afecten 
les pistes de joc. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, posa de manifest que el 

gener d’enguany es van produir vents que van afectar les plaques de la coberta de la pista d’Arístides 
Maillol. Arran d’això, a més de reparar aquests desperfectes, s’ha dut a terme la revisió tècnica de la 
coberta de la pista per part d’un tècnic amb l’objectiu de diagnosticar-ne les possibles mancances. 
L’informe qualifica les deficiències de no transcendentals i de danys funcionals, i insta a fer una 
reparació de tota la coberta, actuació que resoldria també les filtracions d’aigua que es produeixen a 
la pista. Cal redactar un projecte executiu i definir els treballs que cal fer, així com la dotació 
econòmica de l’obra, i el temps per resoldre el problema hauria de ser inferior a un any. Així, es 
preveu encarregar la realització del projecte tècnic a principis de 2021. 

 
Respecte del poliesportiu de l’Illa, informa que la brigada de manteniment dels equipaments 

del districte ha dut a terme durant el 2020 una reparació curosa en els punts on puntualment es 
produeixen entrades d’aigua, com s’ha explicat en diverses comissions de seguiment dels 
equipaments esportius, i durant el procediment de reparació s’ha constatat que hi ha un problema 
addicional, una gran superfície recollida d’aigua amb una conducció d’un canaló que no té prou 
capacitat per acumular tota l’aigua quan hi ha precipitacions abundants. Es preveu executar les obres 
d’eliminació del canaló per substituir-lo per un amb més capacitat a principis de 2021. 

 
Per acabar, explica que el Govern accepta el prec en el sentit que a l’Illa es procedeix a la 

reparació immediata, però a Arístides Maillol cal fer un projecte executiu i una valoració de les obres i 
les possibles afectacions de l’activitat, i s’intentaria tenir tots els treballs executats durant el 2021. 

 
El conseller Sergi Mariné agraeix l’acceptació del prec, així com que després de les reiterades 

queixes dels  equipaments, finalment s’hagi accedit a  solucionar els  problemes estructurals que 
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pateixen, i anuncia que el Grup Municipal de JxCat seguirà en contacte amb els usuaris del centre per 
comprovar que s’efectuen les millores necessàries. 

 
5.   Cs: Que el Govern, de manera urgent i consensuada amb les entitats esportives del 

districte, iniciï els tràmits per tal que, de forma extraordinària i mentre durin les 
restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19, les entitats puguin utilitzar 
les pistes esportives de la Bederrida en les franges horàries acordades, amb 
l’objectiu de garantir l’accés a l’esport a tots els grups i clubs. 

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

entitats esportives del districte, tant de l’IBE com de les federacions, estan tenint problemes d’espais 
per complir les ràtios i per aplicar les diferents normatives, i el tancament de les instal·lacions 
provocat pel toc de queda a les nou del vespre, que se suma a la saturació que ja patien prèviament, 
està dificultant i posant en risc que grups i clubs puguin dur a terme els entrenaments, que no es 
poden reubicar per manca d’espais. Per això, aquest grup presenta aquest prec, que enuncia. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, explica que el Govern no 

accepta el prec perquè l’ús de l’espai de la Bederrida, com ja s’ha explicat en diversos fòrums, és un 
ús esportiu lliure, no pas un ús mitjançant horaris, reserves, etc. Així, no és el mateix concepte que el 
d’una pista reglada, sinó que és un espai a l’espai públic d’ús esportiu lliure amb gestió per controlar 
qüestions de seguretat, i tampoc no està d’acord amb les necessitats que les entitats puguin tenir una 
pista reglada. Afegeix que aquest debat també s’ha tingut amb les entitats esportives, i repeteix que el 
concepte de l’espai és molt diferent del que planteja el prec. 

 
El conseller Javier Edrosa diu al Sr. Hornero que en lloc de parlar per les entitats hauria de 

parlar més amb elles, que és precisament de qui prové el prec, de manera que no és cert que no 
estiguin d’acord a anar a aquest espai. 

 
Subratlla que les entitats estan totalment disposades a fer servir franges horàries i observa 

que el prec no demana tot l’espai, sinó franges horàries concretes per poder-hi dur algun grup i, així, 
oxigenar les instal·lacions, per exemple les d’Arístides Maillol, que estan al costat. 

 
D’altra banda, posa de manifest que l’espai de la Bederrida constantment pateix actes 

d’incivisme, quan entén que al Districte hi ha una dotació pressupostària perquè hi hagi un vigilant. 
Pregunta si el vigilant s’ha tret per la COVID, i remarca que, en la situació extraordinària actual, es 
produeixen totes les circumstàncies perquè es puguin utilitzar aquestes pistes. A més, en altres 
espais el Govern no ha tingut cap problema per canviar la normativa o cedir-los perquè els puguin 
utilitzar altres entitats o col·lectius. 

 
En darrer lloc, demana que es faci el mateix amb tots els espais i que es treballi de veritat per 

l’esport, no només de paraula. 
 

El conseller Carlos Hornero respon que es compromet a parlar més amb les entitats, si bé 
creu que hi parla a diari, i diu al Sr. Edrosa que el podria haver escoltat una mica més, ja que en cap 
moment no ha parlat en nom de les entitats ni ha dit que aquestes no estiguessin d’acord a anar a 
aquest espai. De fet, hi estan d’acord, ja que tant al districte com a la ciutat hi ha manca d’espais 
esportius, i un dels projectes d’aquest mandat serà l’ampliació del pavelló de l’Illa, amb un de nou a 
sobre de l’actual. Insisteix, però, que aquest espai, que és una àrea verda equipada amb activitat 
esportiva, no s’ha de destinar a l’ús que planteja aquest prec. 

 
6.   Cs: Que des del Districte de les Corts s’instal·li, al més aviat possible, un monòlit en 

homenatge a Juan Miguel Gervilla Valladolid, amb un faristol explicatiu, en el lloc on 
va ser assassinat i on cada any es duu a terme un emotiu homenatge en el seu 
honor i memòria 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, explicita que aquest prec 

demana que s’instal·li un monòlit amb un faristol explicatiu en el mateix lloc on els criminals d’ETA van 
assassinar el guàrdia urbà Juan Miguel Gervilla el 20 de desembre de 2000 i on des de fa ja dinou 
anys se li dedica un acte d’homenatge. 

 
Tot seguit, assenyala que la setmana passada el company de Cs Guillermo Díaz recordava al 

representant de Bildu les gairebé 1.000 vides truncades pels seus protegits, una xifra que seria 
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encara molt més elevada si no hagués estat per l’heroica actuació de Gervilla, ja que no només va 
salvar la vida a Luis del Olmo, sinó també a les desenes de persones que passaven per la Diagonal 
on hi havia el cotxe bomba que havia d’explotar. 

 
A continuació, indica que aquest prec, que és una petició reiterada dels companys de l’agent 

assassinat, així com de sindicats del cos, com ara el CSIF, també vol ser un reconeixement a la gran 
tasca que va fer la Guàrdia Urbana de Barcelona en la lluita contra la banda criminal ETA, i un acte 
de memòria històrica motivat per la necessitat de no oblidar mai les víctimes ni la història. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, posa de manifest que el 

proper 20 de desembre, en el vintè aniversari de l’assassinat del guàrdia urbà Juan Miguel Gervilla 
Valladolid, se li retrà homenatge amb el canvi de nom del carrer que dona a un dels carrers de la 
unitat territorial del districte de les Corts: el carrer de l’Institut Frenopàtic esdevindrà el carrer de Juan 
Miguel Gervilla  Valladolid, un  canvi  que  va  aprovar el  Districte el  2018  i  que  havien sol·licitat 
companys i companyes de la Guàrdia Urbana a través dels sindicats que aleshores tenien 
representació en el cos. Entén que l’acte, amb presència de representants de la família, serà molt 
emotiu. 

 
A continuació, manifesta l’opinió que cal treballar la iniciativa que planteja el prec, obert en el 

temps, amb moltes persones i entitats, com ara els companys i les companyes de la Guàrdia Urbana, 
els sindicats, els grups municipals, la Mesa de Memòria de les Corts i, sobretot, la família de Gervilla. 

 
Per acabar, explicita que el Govern accepta el prec per començar el treball que demana, així 

com per alimentar els màxims suports a aquesta iniciativa que presenta el Grup Municipal de Cs. 
Considera que el prec pot ser un inici per al monòlit que planteja, però que calen moltes adhesions 
per al seu reconeixement, i es treballarà en aquest sentit. 

 
La consellera Sonia Reina agraeix l’acceptació del prec, que omple d’esperança el Grup 

Municipal de Cs en el sentit que veu que encara hi ha alguna esperança en algunes persones del 
PSOE. Espera que això no quedi aquí i que realment es dugui a terme el que planteja el prec. Així, 
espera que en vagin parlant per tal que el 20 de desembre de l’any que ve —per a aquest ja no hi ha 
temps— el monòlit en record de Juan Miguel Gervilla estigui col·locat. 

 
El conseller Carlos Hornero demana a la portaveu del Grup Municipal de Cs que no enfangui 

la iniciativa barrejant polítiques amb l’homenatge a Gervilla, i que es quedi amb l’homenatge que se li 
farà el proper 20 de desembre. 

 
 

8.  PP: Instar al Govern del Districte a que el Pla Director del Monestir de Pedralbes 
s’elabori amb el consens dels veïns del barri i inclogui la reserva d’un espai o 
dependència destinat a ús veïnal per a fer del Monestir de Pedralbes un punt de 
trobada i de referència de l’activitat social del barri. 

 
El conseller Xavier Cañigueral posa de manifest que a la darrera sessió del Consell de Barri 

de Pedralbes es va presentar una primera versió, encara un esborrany, del Pla director del monestir 
de Pedralbes, que preveia la utilització de part de les casetes de la baixada del Monestir per a usos 
propis del museu. Avui el Grup Municipal del PP presenta aquest prec en nom de l’Associació de 
Veïns de Pedralbes per reclamar que part d’aquestes casetes tinguin un espai per als veïns, que sigui 
un punt de trobada i de referència de l’activitat social del barri. 

 
El  conseller  Manuel  Becerra,  portaveu  del  Grup  Municipal  del  PSC,  diu  al  conseller 

Cañigueral que la situació no ha canviat substancialment d’ençà de la sessió del Ple de fa justament 
un any en què ell mateix va presentar un altre prec similar a aquest, però és probable que els propers 
mesos s’obri la possibilitat i la fase en la qual el Pla director comenci a evolucionar de la fase 
d’intencions a la de concrecions, en què participaran diferents actors, administracions públiques, 
òrgans polítics, serveis tècnics i la Direcció del monestir, entre altres agents. 

 
Tot seguit, indica que el Districte defensa que el Pla haurà de ser un pla integrador, no només 

urbanístic, i s’hi hauran de tenir en compte diverses variables, com ara la restauració, la rehabilitació, 
les funcionalitats o els usos dels espais, així com la disposició de part de les casetes de la baixada 
del Monestir. Pel que fa a la participació veïnal, el Pla director haurà d’anar vinculat a una figura de 
planejament que preceptivament tindrà en el seu tràmit un procés participatiu i una exposició pública. 
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Així, el Govern accepta el prec en el sentit que formarà part de les propostes que el Districte 
portarà a l’equip de treball per incorporar en el programa del marc funcional final a validar pel Pla 
director del monestir de Pedralbes. 

 
El conseller Xavier Cañigueral agraeix l’acceptació del prec, que espera que serà una bona 

notícia per a l’Associació de Veïns de Pedralbes, que es té merescuda per tota la feina que està fent. 
 

a.   BxCanvi: Que el govern del Districte elabori una Campanya de Nadal extraordinària 
d’ajuda al comerç del Districte enfocada en aquells petits comerços dels nostres 
barris i el comerç de proximitat. 

 
El conseller Javier de Erausquin enuncia el prec i explicita que demanen una campanya 

extraordinària per a un moment que és extraordinari, i no precisament en sentit positiu. 
 

Tot seguit, posa de manifest que els comerços del districte i de la resta de la ciutat estan 
patint molt i els ajuts que es plantegen en la campanya de Nadal i en la mesura del Govern són 
insuficients i no inclouen suficients ajuts directes als comerços. 

 
Assenyala que, a parer del Grup Municipal de BxCanvi, cal que el Districte agafi el lideratge 

en la campanya de Nadal i doni exemple a la resta de Barcelona amb una campanya extraordinària 
que intenti mitigar les pèrdues dels comerços, i subratlla que no poden conformar-se amb una 
campanya ordinària de Nadal que els comerços no notin. Així, cal més dotació amb més ajuts directes 
per als comerços, ja que només d’aquesta manera podrà la campanya de Nadal pal·liar els efectes 
negatius de la COVID que han dut a la ruïna moltes famílies que depenien dels comerços, en especial 
del comerç de proximitat. 

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

que s’ha fet un gran esforç per adaptar tota la programació i les activitats al context de la COVID per 
donar la màxima seguretat i garantir el compliment de les restriccions sanitàries, i totes les activitats 
que es faran durant la campanya de Nadal s’han organitzat conjuntament i de manera coordinada 
amb les entitats comercials del districte. 

 
Indica que la voluntat del Govern és que aquest nou model de Nadal vagi més enllà de la 

conjuntura actual i serveixi per posar les bases del Nadal tant del districte de les Corts com de 
Barcelona per als propers anys. D’altra banda, comenta que el Govern té clar, després d’aquest any 
tan complicat, que aquest Nadal ha de ser sinònim de reactivació econòmica i anímica. A més, amb 
les activitats incloses en la campanya (activitats en parcs propers als eixos comercials com ara el 
«Sons de Nadal», activitats a les zones comercials, animacions del 14 al 23 de desembre en horari de 
matí i tarda a l’eix comercial de Sants - les Corts, etc.) es pretén fer un salt quantitatiu i qualitatiu tant 
al districte com a la ciutat: aquest Nadal ha de ser un punt d’inflexió per a la recuperació i la superació 
de la crisi, com mereix tota la ciutat, i ja hi ha tot a punt perquè sigui així. 

 
9.   Preguntes 

 
a.   BxCanvi: Quan es preveu que comencin les obres de l’Espai Barça i quins horitzons 

temporals es plantegen per la finalització de les obres? 
 

El conseller Javier de Erausquin formula la pregunta, motivada per la preocupació que els 
veïns de les Corts han transmès al Grup Municipal de BxCanvi en relació amb les obres de l’Espai 
Barça atesa la situació d’inestabilitat del club i la incertesa de les actuacions, així com els canvis de 
previsió que hi ha hagut al llarg del temps i hi continua havent. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, respon que els 

representants del Futbol Club Barcelona van informar els assistents a la comissió de seguiment de 
l’Espai Barça del 2 de novembre que actualment el màxim òrgan del club és la comissió gestora, fins 
que en prengui possessió la nova junta del Barça, que sortirà de la convocatòria de les eleccions 
fixada per al 24 de gener, i també van comunicar que la comissió gestora té unes competències molt 
limitades en la gestió immediata del club i en cap cas no pot comprometre obligacions futures que 
corresponguin a la nova junta que surti del procés electoral. D’altra banda, els representants del club 
van constatar la reanudació de l’obra del carrer Joan XXIII a la primera fase i la continuïtat de les 
gestions ja iniciades per a la tramitació de les llicències corresponents a l’ampliació i la reforma del 
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Camp Nou. Així, en funció del resultat de les eleccions, la nova junta serà la interlocutora amb 
l’Ajuntament i el Districte per fixar els calendaris i l’horitzó que la pandèmia i els seus múltiples efectes 
van interrompre imprevisiblement fa més de vuit mesos. 

 
10. Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
a.   ERC: Que el govern del Districte de Les Corts informi de les accions que ha realitzat 

per tal d’obrir espai de consulta i diàleg amb els usuaris dels Jardins de Clara 
Campoamor, amb la finalitat de determinar quina es la realitat dels jardins i establir i 
dur a terme les modificacions necessàries per a que s’adaptin a les necessitats 
actuals dels usuaris tal com es va acceptar aquest prec en el Consell de Districte del 
dia 10 d’octubre de 2019. 

 
La consellera Mercè Garrigosa enuncia el prec del qual demana seguiment, que el Grup 

Municipal d’ERC va presentar després de constatar que els jardins de Clara Campoamor estaven 
molt mal il·luminats a la nit, amb el risc i la inseguretat que això provoca als veïns i als usuaris, que 
molts matins han de recollir restes de plàstics, gots i ampolles, i recorda que el Govern es va 
comprometre a donar compliment al prec en el termini de tres mesos. 

 
Tot seguit, indica que el Sr. Riera va dir, en el Consell de Barri de les Corts com a resposta a 

un veí, que s’està redactant un projecte per poder modificar els jardins per adaptar-los a totes les 
demandes veïnals, però després d’un any d’espera, voldrien saber en què consisteix aquest projecte i 
quin termini tenen previst per dur-lo a terme. 

 
El conseller Jordi Guillén, portaveu del Grup Municipal de BC, respon que el Govern 

convocarà una reunió el proper dia 16 amb els veïns afectats de la zona per obrir un espai de diàleg 
amb els usuaris dels jardins de Clara Campoamor. 

 
La consellera Mercè Garrigosa indica que el Grup Municipal d’ERC seguirà estant atent al 

cas, i demana que se l’informi de la reunió. 
 
 

E.   DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

Declaració Institucional del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
 

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 del Districte de les Corts acorda: 

 
»Primer. Reforçar el nostre compromís amb les persones amb discapacitat i associacions per 

donar resposta a llurs necessitats i escoltar les seves opinions a l’hora de prendre decisions que els i 
les afectin. Ens guia la idea de “res sobre nosaltres sense nosaltres”, tot el dret a tenir espais 
d’informació accessibles i de participació per influir en les decisions que els afectin tant a escala 
individual com col·lectiva. 

 
»Segon. Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i aplicació dels 

drets de les persones amb discapacitat de tal manera que les accions es realitzin de forma 
coordinada. 

 
»Tercer. Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar estratègies i 

mecanismes per treballar aquests drets. 
 

»Quart. Impulsar mesures encaminades a: atendre les necessitats de suport que tenen les 
persones amb discapacitat per garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones en la nostra 
societat del benestar; trencar barreres de gènere, facilitar l’aplicació pràctica del posicionament 
d’igualtat de gènere en tots els suports necessaris; promoure la participació social de les dones amb 
discapacitat; fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones amb 
discapacitat; garantir la reserva del 5% de les promocions d’habitatge municipals per a  aquest 
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col·lectiu; potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el desenvolupament dels 
infants, adolescents i joves amb discapacitat; donar suport emocional i a la salut mental, així com 
combatre el sentiment de soledat. 

 
»Les persones amb discapacitat, com tots els individus i grups d’una societat, estan cridats a 

contribuir amb  la  seva acció al  benestar d’aquesta societat. Per  això  ens  comprometem en  la 
promoció de la vida independent de totes les persones, també les que tenen una discapacitat, i 
facilitar la seva integració i acció en funció de les seves capacitats sense veure retallada la seva 
llibertat. Incorporar en la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat l’accessibilitat universal 
per a totes les persones. Facilitar la mobilitat i els desplaçaments dins de la ciutat ampliant i millorant 
les infraestructures. L’impuls d’aquelles accions que facilitin i afavoreixin el pas cap a una vida 
independent. Millorar l’accessibilitat i la integració de les persones amb discapacitat als entorns 
escolars, al turisme i al comerç de les Corts, impulsores d’un districte socialment responsable i 
d’inclusió partint dels objectius de desenvolupament sostenible. Totes les actuacions que realitza el 
Districte dins la via pública són dissenyades sota una perspectiva inclusiva. Fer de les Corts un 
territori socialment responsable.» 

 
 

El president constata que ja no hi ha més punts a l’ordre del dia i dona les gràcies als tècnics 
de so i a tots els companys que han fet possible que se celebrés aquesta sessió telemàtica, així com 
a la Sra. Meritxell Cusí. 

 
D’altra banda, demana als consellers i a totes les persones que estan seguint la sessió que 

siguin molt prudents durant el pont i desitja un bon Dia de la Constitució a tothom. Així mateix, espera 
que tothom sigui responsable i segueixi les indicacions de les autoritats sanitàries perquè el Nadal 
sigui tan feliç com sigui possible dins les circumstàncies i malgrat que serà un Nadal estrany. Espera 
també que el 2021 comenci amb millor peu que el 2020. 

 
A continuació, demana al regidor del Districte que es faci un petit acte de comiat per als 

companys que es jubilen, tot complint totes les normatives de seguretat, i que es pugui brindar amb 
cava per la finalització d’aquest any tan dolent. 

 
Per acabar, dona les gràcies a tothom i dona per finalitzada la sessió. 

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

la sessió a les 19.44 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 


