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Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

Pl. Comas, 18, 1r 
08028 Barcelona 
934 027 000 
serveisjuridicslescorts@bcn.cat  
www.lameva.barcelona.cat/lescorts 
 
 

ACTA NÚM. 2/2018 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 

El dia 8 de maig de 2018, a les 18.30 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de 
les Corts de l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18, planta 
soterrani, 1 de Barcelona, sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-
president del Consell del Districte, i amb l’assistència del regidor del Districte, senyor Agustí 
Colom Cabau; la regidora adscrita senyora Sònia Recasens Alsina, els consellers i conselleres 
senyors i senyores Laura Cañadas Pla, Míriam Casanova Domènech, Xavier Cañigueral 
González, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura Gol, Cristian Sais Fetthauer, Èric Manzano 
Casalins, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón Mendiola, Antoni Coll Tort, Sonia Reina 
Sánchez, Jorge Carlos Feijóo, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero Sánchez, i Marc 
Faustino Vidal, així com el gerent del Districte, senyor Joan Cambronero Fernández i assistits 
per la secretària, la senyora Meritxell Cusí Pérez. 
 

Excusen la seva absència els regidors i regidores adscrits senyora Montserrat Ballarín 
Espuña, senyora Eulàlia Reguant i Cura, senyor Joan Josep Puigcorbé Benaiges i el senyor 
Alberto Fernández Díaz.  

 
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 ORDINARIA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 6 DE MARÇ DE 2018. 

 
B. PART INFORMATIVA 

 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 

tramitats durant els mesos de febrer i març del 2018. 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que es comunica al Consell del Districte per al seu coneixement la 
modificació de la Junta de Portaveus, la qual, d’acord amb la designació del 
grup municipal de Cs, estarà integrada per la Portaveu Sra. Sonia Reina 
Sánchez i el Portaveu adjunt Sr. Jorge Carlos Feijóo Suñol. 

  
3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 

2018 per la que es nomena Conseller de Barri de Les Corts al senyor Jorge 
Carlos Feijóo Suñol en substitució del senyor Jesús Castell Devís, i nomenar 
consellera dels Barris de la Maternitat-Sants Ramon i Pedralbes a la senyora 
Sònia Reina Sànchez en substitució del senyor Jesús Castell Devís i modificar 
el decret del Regidor de data 10 d’octubre de 2017. 
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4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que es modifica la resolució de la Regidora de data 10 d’octubre 
de 2017 en el sentit de que el senyor Jorge Carlos Feijóo Suñol substitueix al 
senyor Jesús Castell Devís. 

 
5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 

2018 per la que es modifica la resolució de la Regidora de data 10 d’octubre 
de 2017 en el sentit de que la senyora Sonia Reina Sánchez substitueix al 
senyor Jesús Castell Devís. 
 

6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que es modifica el decret del Regidor de 10 d’octubre de 2017, en 
el sentit de que el conseller Jorge Carlos Feijóo Suñol substitueix al conseller 
Sr. Jesús Castell Devís en la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, 
Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència. 
 

7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que de conformitat amb l’art. 43.2 de les Normes Reguladores de 
Funcionament dels Districtes sobre la representació corresponent als 
membres del Consell del Districte en el Consell Ciutadà del Districte de les 
Corts, es comunica que la mateixa està composada en relació al grup 
municipal de Cs pel senyor Jorge Carlos Feijóo Suñol en substitució del 
senyor Jesús Castell Devís, nomenat per decret de 15 de febrer de 2018. 
 

8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que es modifica el decret del Regidor de 10 d’octubre de 2017 en 
el sentit de que la consellera de Cs, la senyora Sonia Reina Sánchez, és 
membre del Consell Sectorial d’Economia i Hisenda en substitució del senyor 
Jesús Castell Devís, i el conseller de Cs, el senyor Jorge Carlos Feijóo Suñol 
és membre del Consell Sectorial de Presidència, Drets de la Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció, en substitució del senyor Jesús Castell 
Devís i del Consell Sectorial Escolar en substitució de la senyor Sonia Reina 
Sánchez. 
 

b) Mesura de govern 
 

c) Informes.  
 

Informe relatiu al pregó dels infants de les Corts a les Festes de Santa Eulàlia 
2018.  
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència. 
 

1.PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts 
per optar a les Medalles d’honor de Barcelona 
 
2.INFORMAR sobre la proposta a petició de la UB de denominar a la via pública 
situada entre l’Era de Cal Feliu i el carrer de Martí i Franquès amb el nom d’Oriol 
Riba i Arderiu, doctor en geologia i professor emèrit d’estratigrafia de la Facultat 
de Geologia de la UB (Barcelona 1923-2011). 
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B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 
 
INFORMAR sobre la modificació del Pla Especial d'ordenació dels establiments 
comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenir a la ciutat de 
Barcelona 18PL16533 

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

2 Proposicions 
 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

1.-GMD:.Que el Govern del Districte de les Corts, en un període no inferior a 
1 mes, instrumenti la creació d’un Òrgan específic per al Bari de Pedralbes 
que esdevingui una veritable Taula de Convivència, on Veïns, Comerciants i 
Comunitat Educativa en general puguin compartir un espai on els seus 
neguits i problemes recurrents en matèria de Mobilitat, de Civisme i de 
Convivència en general, siguin escoltats i debatuts, i que, fruit del debat es 
proposin les mesures corresponents que conciliï els interessos de tots els 
agents implicats. 
2.-PP: El Consell del Districte de Les Corts acorda: 
Adoptar el compromís polític de destinar els ingressos municipals derivats 
de l’Espai Barça a favor de la dotació d’equipaments al PERI Danubi, el nou 
poliesportiu d’Arístides Mallol, i al Recinte de la Maternitat, i de l’adquisició 
de l’interior d’illa del carrer Mejia Lequerica, 42, entre altres. 
 
3.-ERC: El Districte de les Corts elaborarà un projecte de corredor verd que 
uneixi Collserola, els espais verds del Districte existents i pendents de 
disseny i la resta d’espais verds que envolten el Districte conjuntament amb 
tota la resta d’Administracions públiques afectades, la participació dels 
Grups Municipals del Districte i el teixit associatiu de la zona, en especial els 
entitats veïnals i les entitats ambientalistes. 
 
4.- PSC: El Consell Municipal del Districte acorda: Instar a la Comissió de la 
ponència del Nomenclàtor es tramiti el canvi de nom del carrer Institut del 
Frenopàtic, pel nom de carrer Juan Miguel Gervilla. 
5.- CUP: Que el Districte de les Corts afirma el seu compromís amb la 
necessitat d’enriquir la vida comunitària a l’aire lliure i en un espai públic més 
esportiu i per tal de fomentar-lo l’equip de govern presentarà en el plenari del 
mes de desembre de 2018 una proposta d’un nou espai de lliure ús esportiu, 
sense comptar nous patis oberts a les escoles, per cada un dels barris del 
Districte de les Corts. 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

1. Cs: El Consejo del Distrito de Les Corts, acuerda: 
 
Manifestar su defensa de la libertad de cátedra y docencia, dentro de los 
parámetros marcados por nuestra Constitución, como derecho fundamental 
del individuo 
 
Expresar nuestra máxima preocupación por el acoso que sufren tanto 
profesores con plaza definitiva como, especialmente, los profesores con 
plaza interina o en prácticas, en el ejercicio de sus funciones 
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Expresar la condena más absoluta a toda intromisión o limitación de la 
libertad de cátedra, especialmente la provocada por discrepancia ideológica 
tanto desde la Dirección de los centros educativos como desde la Dirección 
de Inspección  
 

 
c) Precs 

 

1. GMD: Que el govern del Districte informi de la situació actual del 
desenvolupament del Pla Buits al Districte de les Corts i quin calendari d’inici 
hi ha previst per a l’activitat guanyadora del concurs al solar del carrer 
Montevideo, facilitant aquesta mateixa informació als veïns i veïnes del 
Districte i al web municipal i duent a terme totes les gestions necessàries per 
a que aquest inici d’activitat sigui efectiu al més aviat possible. 

 

2. GMD: Que el govern del Districte ens faci arribar l’informe d’enllumenat 
públic relatiu a l’estudi aprovat en el plenari de desembre de 2015 i presenti 
un calendari que reculli les actuacions dutes a terme, el detall de les 
actuacions pendents i una previsió d’execució de les mateixes que els doni 
màxima prioritat. 
 

3. Cs: Que, por parte de este Gobierno se proceda a : 
Retirar los adhesivos que han aparecido en las placas de las calles con la 
frase “República Catalana”, así como a limpiar es espacio público de 
pintades y carteles. 
Incoar expediente de sanción por incumplimiento de la normativa de civismo 
a los responsables de la pegada de carteles, pintades, adhesivos y cualquier 
otro elemento que se encuentre en mobiliario o lugar de titularidad pública.  
 

4. Cs: Que, desde el Gobierno del Distrito se inste a los miembros del 
Gobierno Municipal a que el trato al ciudadano recupere el mayor respeto y 
se vuelva a la sensatez y sensibilidad hacia nuestros vecinos, que no 
debería haberse perdido nunca, promoviendo la convivencia pacífica y la 
concordia. 
 

5. PP: Que el Govern de Les Corts sigui pioner en la bona gestió dels 
recursos públics a partir, especialment, d’evitar despeses innecessàries i de 
garantir que l’adjudicació de contractes de serveis o obres públiques sigui a 
favor de l’empresa o entitat que ho pugui realitzar de forma adequada, eficaç 
i més econòmica per a l’administració. 
 

6. PP: Instar a l Govern del Districte a que, mitjançant els organismes 
municipals, elabori un Pla d’impuls de l’activitat cultural i turística en el 
Monestir de Pedralbes i els seus voltants, que inclogui principalment el 
reforç de l’activitat museística al monestir, la gestió de la restauració i l’ús 
d’acord amb la qualificació urbanística de les casetes ubicades a la Baixada 
del Monestir, i la instal·lació d’un quiosc-bar en l’esplanada del Prac dels 
Jardins de la Creu de Pedralbes per donar servei als del Monestir, i que 
aquest Pla es presenti en el termini de 3 mesos. 

 

7. ERC: El Districte de les Corts executarà les reformes necessàries en el nou 
espai per a gossos situat als Jardins de Bacardí que garanteixin que aquest 
Espai compleixi les característiques de seguretat, accessibilitat i confort 
necessàries tant per als propis gossos com per a les persones que els hi 
acompanyen en un termini màxim d’un mes. 
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8. PSC: Que el Govern del Districte de les Corts convoqui, en un temps no 
superior a 2 mesos, el Consell Sectorial extraordinari de salut, per tractar el 
futur del CAP de les Corts – Maternitat. 
 

9. PSC: Que el Govern del Districte de les Corts convoqui, en un temps no 
superior a 1 mes, la Comissió de seguiment del Pla d’Equipaments per 
treballar sobre aquest nou Pla. Així com, especialment sobre els futurs 
equipaments que estaran situats a l’entorn de l’Espai Barça. 

 
10.CUP: Que l’equip de govern presenti un informe al Consell d’Economia 
sobre la tipologia de supermercats al nostre Districte i la seva afectació 
sobre els comerços minoristes amb la necessària participació de les 
associacions de comerç per al seu debat. 

 
11.CUP: Que l’equip de govern presenti una proposta per al debat en el 
marc de la Taula de la Memòria Històrica de reconeixement de la història de 
Les Corts en els entorns dels Jardins de Magalí 

 
d) Preguntes 

 

1. ERC: Quines mesures prendrà el Govern dels Districte de Les Corts per, 
un cop executada definitivament la nova fase I de la MPGM de la Colònia 
Castells, assignar amb la màxima celeritat els habitatges que quedaran buits 
del carrer Entença amb veïns i veïnes afectats de la nova fase II? 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 

1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts informi sobre les accions 
que s’han dut a terme des de l’aprovació de la proposició (Consell de 
Districte de 6 de març) fins la data d’avui, en relació a la creació de la 
Comissió de Estudi de la Mobilitat General del Districte de Les Corts, atès 
que no en tenim cap notícia. 

 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 

 Declaració Institucional de suport als CDR. 
 
 Declaració Institucional relativa al Posicionament davant la sentència judicial 
de l’Audiència Provincial de Navarra en l’anomenat cas de “ la Manada”. 

 
El president, Sr. Francisco Sierra, saluda els assistents; expressa la seva satisfacció pel 

retorn de la consellera Laura Cañadas, ja recuperada de la baixa, i li cedeix la paraula. 
 

La consellera Laura Cañadas, del grup municipal del Govern, dona les gràcies a tots els 
grups municipals per les mostres de suport i d’afecte públiques i privades que ha rebut durant la 
baixa, i comenta que és probable que hagi d’abandonar la sessió perquè encara no està 
recuperada del tot. 

 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 6 DE MARÇ DE 2018 
 

El president constata que cap portaveu dels grups municipals del Consell vol presentar 
cap esmena a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 6 de març, que coneixen amb 
anterioritat a aquest acte, de manera que resta aprovada. 
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B. PART INFORMATIVA 

 
 

El president inicia aquest punt donant compte dels extrems següents: 
 
a) Despatx d’ofici: 

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 

tramitats durant els mesos de febrer i març del 2018. 
 

1 Resolucions corresponents als mesos de febrer i març de 2018. 
 
 

Concepte Quantitat 

  

Aixecament de suspensió d’obres 2 

Devolució ingressos indeguts 6 

Infracció ordenances 1 

Llicència excepcional 18 

Llicències d’obres 13 

Llicències guals 14 

Llicències ocupació via pública 229 

Modificació no substancial 2 

Nova llicència 7 

Procediment sancionador de tancament activitat 3 

Recurs alçada 1 

Retorn dipòsit 2 

  

 
a) 2 Adjudicacions corresponents als mesos de febrer i març 2018. 

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

     

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

18000573 febrer ADJUDICACIÓ CONTRACTE DERIVAT 

SERVEIS DE CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ 

DE TEXTOS 2018 

10.000,00 

€ 

LINGUASERVE 

INTERNACIONAL

IZ. SERV. 
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18000687 febrer ADJUDICACIÓ CONTRACTE DERIVAT 

PRESTACIÓ SERVEIS POSTALS DTE. LES 

CORTS 2018 

1.000,00 € UNIPOST, SA 

16C00024 febrer PAGAMENT SUBVENCIÓ MES DE GENER 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ ILLA 

2016-2019 

3.138,33 € CLUB 

JOVENTUT LES 

CORTS 

17005081 febrer ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI 

IMPRESSIÓ ESCANEIG I CÒPIA DTE LES 

CORTS 

35.090,00 

€ 

SERVICIOS 

MICROINFORMA

TICA SA 

17005081 febrer REAJUST ANUALITAT CONTRACTE DE 

SERVEI IMPRESSIÓ ESCANEIG I CÒPIA 

DTE LES CORTS 

-7.018,00 

€ 

- 

18001137 març ADJUDICACIÓ CONTRACTE DERIVAT 

SERVEI DE VIATGES DTE LES CORTS 

2018 

3.000,00 € CENTRAL DE 

VIAJES SL 

15C00023 març ACORD CONTINUÏTAT CONCESSIÓ 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ C.C. JOAN OLIVER 

"PERE QUART" FINS JUNY 2018 

49.348,68 

€ 

CLUB 

LLEURESPORT 

DE BARCELONA 

          

ALTRES RESOLUCIONS 

         

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

--- febrer APROVACIÓ DESPESA PER LES DIETES 

DELS CONSELLERS 2018 

70.000,00 

€ 

- 

18S05209 febrer APROVAR CONVENI ESTUDIANT EN 

PRACTIQUES UPC ARQUITECTURA 

5.090,00 € ALBERT 

AYMERICH 

BELLMUNT 

18S05210 febrer DESPESES DE GESTIÓ CONVENI 

ESTUDIANT EN PRACTIQUES UPC 

ARQUITECTURA 

799,13 € UNIVERSITAT 

POLITECNICA 

DE CATALUNYA 

18S01505 març RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ SERVEIS 

SOCIALS BÀSICS DTE LES CORTS MES DE 

GENER 2018 

350.000,00 

€ 

INST. MPAL. 

SERVEIS 

SOCIALS 

18S01505 març RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ SERVEIS 

SOCIALS BÀSICS DTE LES CORTS MES DE 

FEBRER 2018 

150.000,00 

€ 

INST. MPAL. 

SERVEIS 

SOCIALS 

18S01506 març RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ SERVEIS 

ATENCIÓ SOCIAL I NETEJA DTE LES 

CORTS MES DE GENER 2018 

400.000,00 

€ 

INST. MPAL. 

SERVEIS 

SOCIALS 

18S01506 març RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ SERVEIS 

ATENCIÓ SOCIAL I NETEJA DTE LES 

CORTS MES DE FEBRER 2018 

200.000,00 

€ 

INST. MPAL. 

SERVEIS 

SOCIALS 

 
MENOR A-GENÈRICA 
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CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

18000789 febrer PROJECTES PROMOCIÓ GENT GRAN 16.000,00 

€ 

- 

18000816 febrer PROJECTES DE PROMOCIÓ I 

DINAMITZACIÓ DELS ADOLESCENTS I 

JOVES 

10.600,00 

€ 

- 

18000914 febrer MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DE VEU I 

DADES DEL DISTRICTE 

3.000,00 € - 

18000915 febrer MANTENIMENT INSTAL·LACIONS IMATGE I 

SO DEL DISTRICTE 

1.000,00 € - 

18000917 febrer SERVEI COPISTERIA PER DOCUMENTS 

DE GRAN FORMAT 

1.000,00 € - 

18000918 febrer EXECUCIONS SUBSIDIARIES AL 

DISTRICTE DE LES CORTS 

30.000,00 

€ 

- 

18000984 febrer PROMOCIÓ DE LES PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 

40.000,00 

€ 

- 

18000077 març ADQUISICIÓ MATERIAL PER EDUCACIÓ 

MOBILITAT SEGURA GUÀRDIA URBANA 

5.000,00 € - 

18001144 març ORGANITZACIÓ “LES CORTS, ESCENARI 

LITERARI” 2018 

16.000,00 

€ 

- 

18001203 març GESTIÓ I DINAMITZACIÓ PROGRAMA 

ACTIVITATS CULTURALS 2018 

12.000,00 

€ 

- 

18001386 març GESTIO I REALITZACIÓ ACTIVITATS 

CULTURALS A LES BIBLIOTEQUES 2018 

10.400,00 

€ 

- 

18001479 març ADQUISICIÓ DE MOBILIARI NO 

HOMOLOGAT I MATERIAL TÈCNIC 

5.000,00 € - 

18002179 març ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC 

DEPENDENCIES DTE 

5.000,00 €   

      

MENORS (AD-ADO) 

         

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

18000945 febrer MANTENIMENT SENYALS LLUMINOSOS 

ESCOLARS DTE LES CORTS 2018 

6.982,91 € PROSEÑAL, S.L. 

18001076 febrer MANTENIMENT JARDINERIA C/BENAVENT 

(MARÇ-JULIOL 2018) 

3.757,05 € JARDINERIA J. 

BOSCH, S.L. 
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18001177 febrer EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES ESTELS, 

ERMITES I ESGLESIOLES DE 

COLLSEROLA 

835,00 € PAGÉS D'URSO 

18001261 febrer AIXECAMENT TOPOGRÀFIC TRAV. LES 

CORTS/PARC BEDERRIDA 

1.415,70 € GEOINFORMATI

COS, S.L. 

18001306 febrer PROJECTE MARXA NÒRDICA AMB ELS 

CAP DE SALUT 2018 

1.669,80 € CARASUSAN 

BARCELONA 

18001396 febrer REPARACIÓ ESTRUCTURA URINARIS 

NUMANCIA-DIAGONAL 

50.143,73 

€ 

SERVEIS 

INTEGRALS 

VICDAMA, SLU 

18001416 febrer SUBSTITUCIÓ COL·LECTORS I 

CANONADES REFREDADORES DEL 

CENTRE CÍVIC TRIAS I PEIXT 

14.594,72 

€ 

INSTAL.LACIONS 

XIULET, SL 

18001463 febrer PROJECTE DE DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL DEL BARRI DE PEDRALBES 

2018 

18.150,00 

€ 

GARCIA 

MORILLO 

18001467 febrer PROJECTE DE DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL A L’ENTORN DE L’ILLA 

DIAGONAL 2018 

18.148,79 

€ 

COODIN S.C.C.L 

18000853 febrer MANTENIMENT BALISES CAMI DE 

FINESTRELLES - 2018 

2.396,04 € UPTIVE RENOVA 

S.L. 

18001526 febrer INSTAL·LACIÓ SEMÀFORS G.V. CARLES III 

- C/FÍGOLS 

40.765,47 

€ 

ETRA BONAL , 

S.A. 

18001300 febrer ARRANJAMENT ILLETA DEL PI DE LES 

CORTS (TRAVESSERA/VALLESPIR-

NUMANCIA) 

57.773,36 

€ 

CRC OBRAS Y 

SERVICIOS, S.L. 

18001515 febrer MANTENIMENT JARDINS 

MICROURBANITZACIÓ BENAVENT (MARÇ-

DES 2018) 

14.358,25 

€ 

FUNDACIO 

PRIVADA 

TRINIJOVE 

18001694 febrer DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT A OBRES 

D'EQUIPAMENTS 

7.189,54 € GOSOD 

ADELAIDU SL 

18001288 març ADEQUACIÓ 

DRENATGE/SEMAFORITZACIÓ CRUÏLLA 

C.LES CORTS-TRAVESSERA 

33.226,37 

€ 

SERV. 

INTEGRALS 

MANTENIMENT 

RUBATEC 

18001373 març MANTENIMENT DE SOLARS URBANS DEL 

DISTRICTE 

4.173,92 € BARNA VERD S 

COOP C LTDA 

18001453 març ADEQUACIÓ PAVIMENT TERRASSA 

EDIFICI ATALAYA 

59.962,14 

€ 

ECOMANT 2005, 

SL 

18001458 març PROJECTE DE DETECCIÓ COMERCIAL A 

LA ZONA DEL TRIANGLE 2018 

2.940,30 € ALTES DE 

CARALT 

18001501 març INSPECCIONS PERIÒDIQUES DE BAIXA 

TENSIÓ ECA DEL DISTRICTE 

7.247,59 € TÜV RHEINLAND 

IBERICA 

INSPECTION, 

18001521 març ARRANJAMENT VORERES ENTORNS 

ESCOLARS CAMPUS SUD IESE 

60.495,28 

€ 

AGUSTí I 

MASOLIVER SA 
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18001592 març ACTUACIONS PER LA RESOLUCIÓ DE 

RISCOS LABORALS 

14.999,99 

€ 

DOSAL 2013 

OBRES I 

MANTENIMENTS

, SL 

18001637 març MANTENIMENT JARDINS SOLAR 

C.TÒQUIO (MARÇ-DES 2018) 

6.631,03 € FUNDACIO 

PRIVADA 

TRINIJOVE 

18001693 març DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT A OBRES DE VIA 

PÚBLICA 

12.700,06 

€ 

GOSOD 

ADELAIDU SL 

18001725 març REDACCIÓ PROJECTES INSTAL·LACIÓ 

SEMAFÒRICA A 2 CRUÏLLES DTE. LES 

CORTS 

7.018,00 € EACOM 

ENGINYERS I 

ARQUITECTES,C

ONSU 

18001786 març PROJECTE REFORÇ ESCOLAR MARÇ-

JUNY 2018 

6.664,00 € BANC SOLIDARI 

18001460 març PROJECTE DE DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL AL BARRI DE MATERNITAT 

SANT RAMON 2018 

18.755,00 

€ 

SIGMA 

SERVICIOS 

PROFESIONALE

S PARA 

18000925 març PROCÉS COACHING DIRECTIU 1.161,60 € CONSULT Y 

FORMAC 

LEDESMA 

CONSULTORE 

18001500 març SUBSTITUCIÓ CORTINES PLANTA BAIXA 

SEU DISTRICTE LES CORTS 

2.424,11 € COMERCIAL 

CONTEL, S.A. 

18001540 març MANTENIMENT SOLARS MUNTANYA DTE 

LES CORTS 2018 

8.177,79 € FUNDACIO 

PRIVADA PER A 

LA 

18001848 març SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ 

PAVIMENT VINÍLIC POLIESPORTIU 

PAVELLÓ L'ILLA 

59.015,52 

€ 

MCD GRUP, SA 

18001921 març PROJECTE VIABILITAT CONSTRUCCIÓ 

BUCS D'ASSAIG MUSICAL AL C. 

NUMÀNCIA 

11.495,00 

€ 

BONET LLUCH 

18002010 març REVISIONS LIMITADES CENTRES CIVICS I 

EQUIPAMENTS EN RÈGIM DE CONCESSIÓ 

10.715,76 

€ 

UNIAUDIT 

OLIVER CAMPS, 

SL 

18002244 març ARRENDAMENT I MANTENIMENT 11 

MULTIFUNCIONALS 

4.743,08 € SERVICIOS 

MICROINFORMA

TICA SA 

18002254 març VIGILANCIA FINQUES COLONIA 

CASTELLS 

242,00 € BARNA 

PORTERS SL 

18002004 març SERVEIS POSTALS MES DE GENER 380,32 € UNIPOST, SA 

 
a) 3 Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos de febrer i març de 2018. 

Mes Quantitat 
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Febrer 2 

Març 6 

 

 

 
 

El president pregunta als portaveus si desitgen fer alguna observació sobre el despatx 
d’ofici i la consellera Míriam Casanova, del Grup Municipal del PP, assenyala que el seu grup ha 
demanat accés a diversos expedients de contractes a través de la secretaria jurídica. 

 
2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 

2018 per la que es comunica al Consell del Districte per al seu coneixement la 
modificació de la Junta de Portaveus, la qual, d’acord amb la designació del 
grup municipal de Cs, estarà integrada per la Portaveu Sra. Sonia Reina 
Sánchez i el Portaveu adjunt Sr. Jorge Carlos Feijóo Suñol. 
  

3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que es nomena Conseller de Barri de Les Corts al senyor Jorge 
Carlos Feijóo Suñol en substitució del senyor Jesús Castell Devís, i nomenar 
consellera dels Barris de la Maternitat-Sants Ramon i Pedralbes a la senyora 
Sònia Reina Sànchez en substitució del senyor Jesús Castell Devís i modificar 
el decret del Regidor de data 10 d’octubre de 2017. 
 

4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que es modifica la resolució de la Regidora de data 10 d’octubre de 
2017 en el sentit de que el senyor Jorge Carlos Feijóo Suñol substitueix al 
senyor Jesús Castell Devís. 
 

5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que es modifica la resolució de la Regidora de data 10 d’octubre de 
2017 en el sentit de que la senyora Sonia Reina Sánchez substitueix al senyor 
Jesús Castell Devís. 
 

6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que es modifica el decret del Regidor de 10 d’octubre de 2017, en 
el sentit de que el conseller Jorge Carlos Feijóo Suñol substitueix al conseller 
Sr. Jesús Castell Devís en la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, 
Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència. 
 

7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que de conformitat amb l’art. 43.2 de les Normes Reguladores de 
Funcionament dels Districtes sobre la representació corresponent als membres 
del Consell del Districte en el Consell Ciutadà del Districte de les Corts, es 
comunica que la mateixa està composada en relació al grup municipal de Cs 
pel senyor Jorge Carlos Feijóo Suñol en substitució del senyor Jesús Castell 
Devís, nomenat per decret de 15 de febrer de 2018. 
 

8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor de data 26 de febrer de 
2018 per la que es modifica el decret del Regidor de 10 d’octubre de 2017 en el 
sentit de que la consellera de Cs, la senyora Sonia Reina Sánchez, és membre 
del Consell Sectorial d’Economia i Hisenda en substitució del senyor Jesús 
Castell Devís, i el conseller de Cs, el senyor Jorge Carlos Feijóo Suñol és 
membre del Consell Sectorial de Presidència, Drets de la Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció, en substitució del senyor Jesús Castell 
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Devís i del Consell Sectorial Escolar en substitució de la senyor Sonia Reina 
Sánchez 

 
b) Mesura de govern  

 
 

c) Informes 
 

Informe relatiu al pregó dels infants de les Corts a les Festes de Santa Eulàlia 2018 
   

El regidor del Districte, Agustí Colom, saluda tothom, especialment els nens i les nenes 
de l’escola Solc, i exposa que el Pregó dels Infants de les Festes de Santa Eulàlia, un projecte 
educatiu liderat per l’Ajuntament de Barcelona i adreçat a l’alumnat de tercer, quart i cinquè de 
primària de les escoles de la ciutat, té l’objectiu de promoure i difondre els drets dels infants; 
incideix en la importància dels valors de la convivència i la participació de la ciutat, i potencia la 
implicació de l’alumnat en la millora del seu entorn. Així mateix, vol iniciar els infants en 
processos participatius basats en la corresponsabilitat i la ciutadania activa i fer-los conèixer les 
institucions polítiques i de participació ciutadana de Barcelona. 

 
Informa que en aquesta edició s’ha escollit com a tema vehicular el dret al joc i l’esbarjo i, 

just després de la lectura del pregó de Santa Eulàlia, les escoles participants de cada Districte 
van crear un manifest per recollir les propostes dels infants per al seu territori més pròxim. El 14 
de març els nens i les nenes de la cooperativa escola Solc van presentar al Govern del Districte 
el seu manifest, que havia estat elaborat per l’alumnat de quart de primària, i van estar parlant 
sobre el funcionament d’un Districte i les possibilitats de participar i aportar propostes a la vida 
quotidiana d’una administració com l’Ajuntament. En aquell moment, la conselleria tècnica va 
oferir als infants la possibilitat de compartir el manifest en un ple del Districte perquè els grups 
polítics en debatessin les propostes. 
 

Posa en relleu la tasca del Departament de Promoció de la Infància de l’Ajuntament de 
Barcelona i dels mestres de l’escola cooperativa Solc, als quals agraeix l’empenta amb què 
treballen en aquest projecte, que ha de donar lloc a una ciutadania amb més capacitat d’anàlisi 
de les polítiques públiques. 

 
Tot seguit, dona pas a les intervencions dels infants de l’escola Solc, que es transcriuen a 

continuació: 
 

«Il·lustríssimes autoritats del Districte de les Corts, companys i companyes, 
 

El projecte del Pregó dels Infants ens ha permès conèixer una mica més la ciutat de 
Barcelona i els nostres barris, analitzar la seva realitat i fer propostes per millorar-la. Gràcies a 
això, hem pogut fer un recull dels llocs i els espais on ens agrada jugar als nens i a les nenes del 
Districte de les Corts. Abans de llegir el manifest que hem redactat, volem agrair als nostres 
governants la seva aposta per aquest projecte que ens permet exercir els drets a participar en 
els assumptes de la ciutat. A més a més, també volem mostrar la nostra gratitud al Districte de 
les Corts per obrir-nos les seves portes i permetre’ns expressar les nostres idees i opinions amb 
la convicció que seran escoltades. Hem treballat sobre els llocs i els espais on poder jugar i 
divertir-nos. Per elaborar el manifest, hem hagut de fixar-nos bé en com juguem, a què juguem, 
on juguem. Això ens ha ajudat a adonar-nos que hi ha coses que voldríem millorar. En el nostre 
barri, prop de l’escola Solc, hi ha un parc on anem a jugar a les tardes que no té fonts per beure 
aigua. És per això que us demanem que analitzeu els parcs del Districte per posar fonts a tots 
aquells que no en tinguin. També volem dir-vos que tant al parc del costat de la nostra escola 
com a d’altres del Districte falten més espais per jugar a pilota i sorrals. Trobem a faltar 
gronxadors per a infants petits, però també per a no tan petits. Creiem que els parcs han 
d’adaptar-se a les necessitats de tots els infants i, per aquesta raó, considerem que hem de tenir 
zones de joc per a totes les edats. Nosaltres ens comprometem a seguir jugant i vetllant per tal 
que els espais i els parcs del nostre barri, Districte i ciutat estiguin ben cuidats. Moltes gràcies 
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per escoltar-nos tan atentament. Ens il·lusiona pensar que algunes de les nostres propostes les 
portareu a debat en els plens i intentareu posar-les en marxa. Ens acomiadem amb ganes de 
treballar, ja que sabem que això farà que la nostra ciutat sigui un espai més segur i divertit. 

 
Els nens i nenes de l’escola Solc» 
 

 El president dona pas a les intervencions dels grups municipals, que inicia el conseller 
Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP. Després de saludar tothom, dona les 
gràcies a l’alumnat de l’escola Solc per haver vingut i haver compartit les seves idees sobre els 
parcs del Districte; subratlla que aquesta sala de plens també és seva; anima tota la infància a 
conèixer la feina política i tècnica que duu a terme el Districte, i remarca que els consellers i les 
conselleres, més que il·lustríssimes autoritats, són servidors públics que tenen l’obligació 
d’escoltar totes les propostes que puguin fer de les Corts un lloc millor.  
 

El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, saluda tothom i posa 
de manifest que el Pregó dels Infants de las Festes de Santa Eulàlia és un projecte educatiu 
adreçat a l’alumnat de tercer, quart i cinquè de primària que vol promoure i difondre els drets de 
la infància, recollits a la Convenció sobre els drets de l’infant, en vigor des de 1989, que reconeix 
els nens i les nenes com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Afegeix que el projecte vol iniciar 
els infants en els processos participatius basats en la corresponsabilitat i la ciutadania activa, i 
que coneguin les institucions polítiques i la participació ciutadana de Barcelona. Observa que 
l’escola Solc ha presentat un manifest sobre la necessitat de jugar i divertir-se que recull la 
necessitat de millorar i augmentar els espais de joc i els sorrals, així com de fer que tots aquests 
espais siguin inclusius amb les persones amb discapacitat. Pel que fa a les fonts, comenta que, 
recentment, com a conseller del Govern, va fer participar l’escola Pau Romeva en la 
reurbanització de l’entorn del carrer Pisuerga i l’alumnat, a través dels delegats i les delegades, 
va demanar una font a l’entorn. Clou la intervenció felicitant l’alumnat i el professorat de l’escola 
Solc i anunciant que el seu grup farà un seguiment de les accions demanades. 
 

El conseller Jordi Castellana, per part seva, agraeix l’assistència de l’alumnat de l’escola 
Solc, una cooperativa de mares, pares i docents i, per tant, un projecte d’iniciativa ciutadana molt 
interessant, i agraeix també les reflexions que han compartit. D’altra banda, comenta que fa poc 
el Grup Municipal d’ERC va visitar l’escola amb la Sra. Benedí, regidora d’ERC responsable 
d’educació. Observa que no tindria sentit que Barcelona fos capdavantera internacionalment i no 
fos també una ciutat perquè la gent que hi viu s’hi trobi a gust, i subratlla que quan es pensa com 
han de ser els serveis municipals, l’espai públic o qualsevol acció a la ciutat, cal tenir en compte 
les reflexions de la ciutadania, formada per tothom, des dels nens petits fins a les persones 
grans, amb els seus drets i deures. D’altra banda, agraeix la feina feta per l’alumnat i el 
professorat de l’escola Solc i els anima a continuar participant en la ciutat. A continuació, el 
conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, felicita els alumnes de l’escola 
Solc que han intervingut per la magnífica exposició que han fet i fa extensiva la felicitació als 
mestres de l’escola. Assegura que el seu grup ha pres nota de les demandes (fonts a tots els 
parcs, zones de joc per a totes les edats, espais per jugar a pilota, sorrals i gronxadors) per 
treballar-hi i intentar millorar, i convida els nens a continuar reflexionant sobre el que poden fer 
per millorar la vida dels que els envolten i, per tant, a continuar donant feina als representants 
polítics. 
 

La consellera Sonia Reina agraeix, en nom del Grup Municipal de Cs, la presència dels 
infants de l’escola Solc i la lectura del pregó, i posa de manifest que el joc és un element molt 
important per als nens i per al seu desenvolupament. Tot seguit, comenta que potser no és 
necessari que els grups facin propostes al Govern a partir de les demandes enunciades, sinó 
que podria recollir-les directament el regidor i portar-les a terme al més aviat possible. D’altra 
banda, recorda que el seu grup ja havia demanat unes àrees de jocs inclusives per a les 
persones amb discapacitats. 
 

El conseller Èric Manzano, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, valora molt 
positivament tant el manifest com que els nens i les nenes de l’escola Solc hagin assistit a 
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aquesta sessió per llegir-lo i a compartir-lo amb el Districte, ja que això ha permès als consellers 
conèixer de primera mà les inquietuds dels infants respecte al barri i les seves idees per millorar-
lo, i dona les gràcies tant als alumnes com als mestres que han participat en l’elaboració del 
manifest. Subratlla que el Districte, com a administració de proximitat i com a institució, ha de 
continuar treballant per uns espais infantils que s’ajustin a les demandes dels nens i les nenes 
per aconseguir uns barris millors amb espais segurs i accessibles en què els nens i les nenes es 
trobin còmodes i puguin jugar i desenvolupar-se sense problemes. 
 

El Sr. Agustí Colom, regidor del Districte, diu als nens i les nenes que han intervingut que 
han aconseguit una cosa no gaire habitual: la unanimitat de totes les forces polítiques, i subratlla 
que l’obligació del Govern és donar resposta a totes les seves propostes. D’altra banda, observa 
que qüestions com la de la font ja s’estan treballant, i informa que fa uns dies es va presentar la 
mesura de govern «La ciutat jugable», que proposa que els espais de joc es codissenyin entre 
l’Ajuntament i la infància i que quan es parli de zones de joc, no es pensi només en espais aïllats 
i en parcs, sinó que es pensi en la ciutat com un conjunt. Per acabar, assegura que es treballarà 
perquè els jocs siguin per a tothom i per donar compliment a les demandes al més aviat possible. 
 

El president constata que ningú no vol tornar a intervenir en aquest punt i abans de donar 
pas a l’informe del regidor, demana un altre aplaudiment per als alumnes de l’escola Solc. 
 

d) Informe del regidor del Districte 
 
El president indica que el Govern exposarà tots els temes que formen part de l’informe i, 

posteriorment, s’obrirà un torn de paraules per als portaveus dels grups municipals, i aprofita que 
hi ha un punt de l’informe dedicat a l’Espai Barça per felicitar el club per la brillant consecució del 
títol de Lliga i de Copa. 
 

El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, comença parlant precisament de l’Espai Barça, i 
celebra que, urbanísticament, s’hagi assolit un gran èxit de Districte i de ciutat, amb l’acord 
pràcticament unànime de tots els grups pel que fa a la modificació del Pla General Metropolità, 
que ha estat possible gràcies a un treball conjunt de molts mesos de l’equip d’Urbanisme, els 
equips tècnics del Districte i reunions amb el Barça, els veïns, operadors i els grups municipals. 

 
Assenyala que l’acord permetrà una transformació de l’entorn del Camp Nou positiva per 

a la ciutat i, sobretot, per al seu entorn, feta pensant en l’interès públic i que deixa enrere 
propostes anteriors com la del Barça 2000 o la del Barça Laporta. 
 

Explica que el Futbol Club Barcelona assumirà tot el cost de la reurbanització i la millora 
de la mobilitat, i que l’actuació consistirà en l’obertura del recinte, que esdevindrà transitable, i la 
creació d’un gran espai d’ús públic obert a la ciutadania de més de 32.000 m². D’altra banda, hi 
haurà un total de 23.100 m² de noves zones verdes, 40.500 m² de sòl per a equipaments 
esportius públics que podran sumar-se al pavelló Arístides Maillol i convertir-lo en un equipament 
públic esportiu, i 28.000 m² de nous usos d’oficina, restauració, comercials i hotelers que donaran 
el teixit urbà de la façana d’Arístides Maillol, i han de fer millorar molt més la cohesió del comerç 
de l’entorn de Sant Ramon - Maternitat. A més, es garanteix la protecció patrimonial de la Masia; 
es millora l’ordenació dels carrers de l’entorn, amb la urbanització d’Arístides Maillol i Joan XXIII i 
la incorporació de carril bus i carril bici, i es millora la mobilitat en dies de partit, amb la 
construcció d’un aparcament soterrat per a autocars i l’ampliació de l’aparcament de cotxes i 
motos. 

 
 Insisteix que aquestes actuacions no implicaran cap cost per a l’erari públic, i afegeix que 

l’Ajuntament, a través dels aprofitaments urbanístics, rebrà aproximadament sis milions d’euros, i 
el Districte guanyarà nous equipaments públics. A continuació, indica que s’ha creat una 
comissió de seguiment del procés de reurbanització, i subratlla que finalment el Futbol Club 
Barcelona ha entès que, a més de ser un gran equip de ciutat, ha d’estar arrelat al territori, i que 
la pressió veïnal de molts anys ha aconseguit que hi hagi un projecte amb un suport ampli, un 
acord que permet que la remodelació del Barça beneficiï principalment el seu entorn. Clou 
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aquest punt celebrant que, un cop més, els grups municipals hagin estat capaços de posar-se 
d’acord i hagin fet prevaldre els interessos del Districte.  
 

Quant a la Colònia Castells, recorda que a començaments d’any es va estar a punt de fer 
el sorteig, però es va haver d’aturar per una intervenció judicial. Tanmateix, s’ha estat treballant 
amb Serveis Jurídics de l’Ajuntament per donar-hi una sortida, i molt aviat es podrà donar una 
notícia positiva que permeti desencallar definitivament la situació i, per tant, fer el sorteig de 
manera molt immediata. 
 

Pel que fa a l’espai Europa-Anglesola, assenyala que ja s’està en la fase gairebé final i ja 
s’ha arribat a un acord entre els promotors privats del planejament i els veïns i les veïnes que 
quedaven per reallotjar, cosa que permet girar les quotes pel finançament del projecte 
d’urbanització de la zona verda. Al mateix temps, la redacció del projecte executiu de la nova 
escola està avançant a un ritme adequat i, per tant, les obres podran començar durant el febrer 
de 2019, tal com estava previst. Respecte de l’espai de l’interior d’illa del carrer de Mejía 
Lequerica, comenta que, tal com s’ha comunicat a tots els veïns que van presentar-se com a part 
en les al·legacions, és una qüestió que s’ha pogut resoldre després de mesos de gestions i 
tramitacions. 
 

El president demana a dues persones que han interromput diversos cops el regidor que 
permetin que continuï la seva intervenció. 

 
El Sr. Agustí Colom continua la intervenció dient que una vegada que el promotor ha 

esmenat tots els aspectes que calia resoldre, s’ha aconseguit la llicència de l’obra a l’interior de 
l’illa. 
 

Dels projectes socials que s’han desenvolupat al Districte, en destaca un d’especialment 
emblemàtic, que ha consistit en la creació de dos pisos de transició a la vida independent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual, que s’han fet a Sant Andreu per manca d’espai a les 
Corts, i posa en relleu la feina de la Coordinadora d’Entitats Pro-Persones amb Discapacitat de 
les Corts, l’Institut de Persones amb Discapacitat i els tècnics del Districte, feina que ha permès 
l’obtenció d’aquests dos pisos cedits per iniciar aquest projecte que representa un autèntic pas 
cap a un model de reconeixement dels drets d’aquest col·lectiu. 

 
Dels projectes culturals, en destaca el de Sant Jordi, amb una fira plena d’activitat que 

cada cop es consolida més, en la qual participen la majoria d’entitats del Districte i que cada any 
es configura com a espai central de la celebració de Sant Jordi a la Diagonal, un passeig que 
esdevé un passeig cultural i social i que any rere any va ampliant l’oferta d’activitats i de parades.  
 

Posa de manifest que fa uns dies van aparèixer unes pintades a l’institut Joan Boscà i 
van començar unes campanyes de difamació basades en falsedats, dutes a terme per un grup 
d’ultradreta contra l’equip docent, el director i l’alumnat i que, entre altres coses, van impedir de 
manera violenta que se celebrés la jornada de portes obertes per a la matriculació del proper 
curs. Expressa el seu total suport a l’equip docent, a l’alumnat, a la direcció i al Departament 
d’Inspecció del Consorci d’Educació i subratlla que en el món educatiu ha d’imperar el rigor, la 
veritat, la justícia i la cohesió social.  
 

Tot seguit, exposa que aquest mes el Districte s’omplirà de dignitat en actes de 
reconeixement de la feina, les activitats, la saviesa i l’expertesa de la gent gran, amb la 
celebració d’unes jornades que duraran tot el mes de maig i que han tingut una magnífica 
obertura amb la inauguració de «Vivències: barris amb memòria», una exposició que commou, 
perquè trasllada qui la mira als inicis del Districte, i que recomana a tothom. 
 

D’altra banda, pel que fa al futur del jovent, comenta que a partir de demà se celebraran 
activitats de lleure, música i debats per acompanyar la Mostra d’Entitats, que han organitzat 
conjuntament la Plataforma Infantil i Juvenil, el Casal, Espai Jovecardí, el PIJ i el Centre Obert 
de les Corts, per a una setmana que segur que s’anirà consolidant els propers anys. 
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En darrer lloc, esmenta el festival Escenari Literari (10-13 de maig), el cicle de cinema 

«Dones del món» al Centre Cívic Pere IV i la programació de jazz que es farà al Centre Cívic 
Can Deu, i subratlla que des del març hi ha hagut molta activitat al Districte i s’han assolit alguns 
reptes importants. 
 

El president obre el torn d’intervencions del públic, que anirà seguit del torn dels grups. 
 

El Sr. Joan Enric Bellet es presenta com a president de l’AMPA de l’IES Joan Boscà i 
membre tant del Consell Escolar del centre com del Consell Escolar del Districte de les Corts; 
agraeix les mostres de suport rebudes, i posa èmfasi en l’honorabilitat de l’equip directiu i del 
professorat del Joan Boscà, amb grans capacitats tant personals com professionals. Observa 
que un conflicte laboral intern s’ha volgut traslladar a l’exterior mitjançant falsedats, manipulació i 
difamació, i subratlla que l’institut està tranquil per la feina ben feta, que continua i continuarà 
fent, sempre amb lliure pensament, llibertat de càtedra i llibertat d’esperit. Per acabar, remarca 
que, malgrat les intencions que puguin tenir alguns —que no entén—, l’institut continuarà ferm 
en el seu camí com a servei públic de qualitat i per la dignitat i la bona educació com a ciutadans 
i ciutadanes de l’alumnat. 
 

El Sr. Joan Hernández, de la Coordinadora Veïns Mejia Lequerica, saluda tothom i 
anuncia que parlarà sobre l’Espai Barça. Dit això, assegura que no hi ha hagut cap acord amb 
els veïns ni amb la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona i que constantment 
s’ha enganyat el veïnat, ja que el Govern afirmava una cosa que després n’era un altra o, fins i 
tot, en una reunió facilitava una informació i als mitjans se’n publicava la contrària. Aclareix que 
els veïns són els primers interessats que el Barça estigui bé, però subratlla que cal tenir en 
compte la seva opinió —no només dels veïns de les Corts, sinó també de la FAVB—, ja que hi 
tenen molt a aportar i no es pot permetre que es faci un projecte que vagi en contra dels seus 
interessos. D’altra banda, critica que hagin començat les obres del supermercat Bonpreu sense 
haver-ne informat els veïns i la Coordinadora tal com el Govern es va comprometre a fer després 
que molts veïns signessin una denúncia amb un seguit d’al·legacions. Qualifica aquesta manca 
d’informació de molt greu, i critica que el Govern hagi actuat com si els veïns fossin nens que 
havia de castigar: el Sr. Colom va dir públicament que no els contestaria res, quan, com a 
servidor públic que cobra de la ciutadania, ha d’estar al seu servei, en lloc de tractar els veïns 
d’una manera o d’una altra en funció de la simpatia que els tingui. Subratlla que és el regidor de 
tots els veïns, no només d’uns quants. 
 

La Sra. F.M saluda tothom i subratlla que als veïns que paguen impostos i dediquen 
temps i esforços de manera voluntària a la ciutat i a les Corts mai no se’ls correspon. Dit això, 
observa que si abans ha interromput —és una de les dues persones a qui el president ha cridat 
l’atenció— ha estat perquè no se sentia bé la intervenció del regidor. Afirma, però, que 
segurament aquesta contenia bastants mentides, i remarca que més manca de respecte és no 
escoltar els veïns i dir clarament que no hi ha res a parlar amb ells que aixecar la veu o fer servir 
un to determinat. Critica que s’hagi concedit una llicència d’obres sense haver presentat el 
projecte a ningú i que les obres hagin començat quan encara no es disposa de tots els requisits 
necessaris; subratlla que és inconcebible que un camió hagi d’entrar o sortir de l’espai de les 
obres fent marxa enrere, maniobra que comporta un perill —critica que mai no s’actuï fins que no 
passa res—, i diu al Sr. Colom que si els veïns de les Corts no tinguessin l’educació i la 
moderació que tenen, ell ja no en seria regidor, perquè uns altres no haurien aguantat la seva 
actitud tant de temps. A continuació, pel que fa a l’Espai Barça, pregunta si no es pot aconseguir 
una illa per a les Corts; assegura que hi ha maneres d’obtenir els diners per aconseguir un 
projecte que per fi afavoreixi uns veïns que fa molts anys que viuen castigats amb molta 
contaminació i molt soroll, i afirma que el Barça no dona la utilitat pública que demanen els veïns. 
 

La Sra. L. S. comenta que la gent s’està assabentant a través de les xarxes socials del 
tracte vergonyós del Govern als veïns: l’Ajuntament de les Corts, BComú, afavoreix els rics i no 
fa cas dels veïns, els quals condemna a suportar durant cinquanta anys una construcció al·legal, 
sorolls i molèsties, ja que ha autoritzat la construcció d’un supermercat en un edifici al·legal d’un 
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espai interior d’illa. Subratlla que el Grup de BCOMÚ està contradient el seu programa electoral, 
no comunica res als veïns i no ha contestat les al·legacions. Per exemple, no ha respost res 
sobre la contaminació i descontaminació de la nau, una qüestió de salut pública. Concreta que, 
després de quaranta anys d’un local dedicat a l’automobilisme, la superfície està completament 
contaminada d’àcids, dissolvents, olis i quitrà. D’altra banda, assegura que Bonpreu no té dret de 
pas per l’androna, que, segons el registre, és de pas exclusiu per als habitatges. En darrer lloc, 
critica que una empresa catalana contracti personal xinès per a les obres perquè li surt més 
barat, i que s’estigui fent l’obra sense que a la via pública hi hagi cap anunci que informi de l’inici 
de les obres ni de la llicència; manifesta la seva coincidència amb el perill que suposa que els 
camions hi hagin d’entrar fent marxa enrere —no entén com es farà la càrrega i descàrrega al 
supermercat—; subratlla que arquitectes i enginyers tampoc no entenen que s’hagi concedit 
aquesta llicència, i avisa que els veïns presentaran un contenciós contra l’Ajuntament. 
 

El conseller del Grup Municipal de la CUP Marc Faustino posa de manifest que el seu 
grup continua esperant el lliure retorn de les persones exiliades i empresonades. Dit això, felicita 
l’equip tècnic del Districte i les associacions del barri pels esdeveniments que recull la part 
informativa de l’informe del regidor al final (Sant Jordi 2018, Jornada de la Gent Gran, Setmana 
Jove i Escenari Literari), als quals afegiria les mostres de comerç (la setmana passada va ser la 
del carrer Vallespir i aquesta setmana hi ha la presentació en públic de Les Corts 08028 
Comerç), i celebra també la posada en marxa dels pisos per a persones amb discapacitat. 
Preferiria que aquests s’haguessin ubicat al barri, però celebra que set persones amb 
discapacitat intel·lectual puguin accedir a aquests pisos els propers dies i, per tant, gaudir d’un 
període d’aprenentatge de vida independent. Quant a l’assumpte del Bonpreu, observa que no 
es tracta només d’una qüestió urbanística, de llicències i enginyers, sinó d’una qüestió social i 
d’afectació dels veïns i les veïnes, i demana que tothom faci un esforç de diàleg. Respecte de 
l’Espai Barça, recorda que la CUP és l’únic grup municipal que hi ha votat en contra. Explica que, 
si bé és evident que cal una reforma urbanística de les instal·lacions, que impedeixen tant en un 
eix est-oest l’accés del barri de Sant Ramon respecte a la resta del Districte de les Corts com un 
eix sud-nord l’accés del barri de la Maternitat cap a la Zona Universitària i Pedralbes, la CUP no 
està d’acord amb la proposta de qualificació de 7* d’ús públic i de propietat privada del nou espai 
urbà generat davant del Camp Nou —l’equip de govern ha informat dels canvis de registre de 
propietat i la creació d’un dret real sobre el terreny. El seu grup entén que hauria de ser una 
cessió del club a la ciutat, que hauria de recuperar espai urbà 100% públic. Tampoc no està 
d’acord amb la requalificació a sòl comercial del sòl esportiu: la instal·lació d’un edifici d’oficines i 
d’un hotel no forma part de la seva concepció de dinamització econòmica de l’espai públic 
d’aquests barris, i no està d’acord amb el desenvolupament d’alguns projectes dels barris en 
funció del pagament per part del Barça de les plusvàlues de les activitats comercials i 
complementàries. Concreta que la reforma del carrer Danubi o la possibilitat de tenir un complex 
esportiu municipal a Arístides Maillol no poden dependre d’unes plusvàlues extraordinàries, sinó 
que s’han de fer tant si hi ha aquestes plusvàlues com si no. Per acabar, lamenta que es torni a 
perdre memòria històrica de les masies de les Corts: el Barça ha fet el que ha volgut amb la 
masia de Can Planes, l’ha destruït com a exemple arquitectònic i artístic d’una època i el barri ja 
no la pot recuperar. El seu grup entén que el club hauria de cedir-la al barri per a ús dels veïns i 
les veïnes i oferir millors condicions urbanístiques i econòmiques. 
 

El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, posa de manifest que 
fa molts anys que l’educació del país pateix les conseqüències de les retallades, moltes de les 
quals s’han produït per ideologia política, quan l’educació és un dels pilars més importants que té 
un país per desenvolupar el futur, i expressa el desig que totes les forces polítiques acordin que 
l’educació no pot ser una eina per acomodar les mirades de cada govern. Subratlla que el seu 
grup defensa absolutament el model actual de l’escola pública de Catalunya i rebutja qualsevol 
instrumentalització de l’educació. Dit això, expressa el seu reconeixement a la comunitat 
educativa de l’institut Joan Boscà: a les mares i els pares; a l’AMPA; al Sr. Joan Enric Bellet, 
president de l’AMPA, que ha facilitat les relacions entre la família i l’institut; al professorat, que 
diàriament duu a terme una tasca exemplar al centre malgrat les pressions que rep, i al 
Sr. Ignacio García, director de l’institut, que durant molts anys ha treballat per l’educació, tant en 
aquest institut, on ha treballat com a professor (des del 1985) i com a director (1989-2000 i des 
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del 2010 fins ara), com a l’Ajuntament, on formava part del gran equip de Marina Subirats i 
Teresa Eulàlia Calzada. Posa en relleu la llarga i fructífera trajectòria del Sr. García, que ha 
beneficiat milers d’alumnes, i agraeix, en nom del seu grup, tant la feina realitzada durant tots 
aquests anys com la que, malauradament, li està tocant realitzar ara. Quant a l’Espai Barça, 
observa que, paral·lelament a l’acord assolit, es podria haver treballat la definició de la dotació 
d’equipaments de l’entorn, i sobre la Colònia Castells, manifesta preocupació per la resolució de 
les cinc famílies que han d’aclarir el seu procés jurídic en canviar les fases, i per l’aclariment 
sobre el procés d’avançament de les fases perquè l’edifici del carrer Entença no quedi semibuit. 
Respecte del projecte Europa-Anglesola, entén que cal aclarir quantes persones seran 
reallotjades finalment, les condicions definitives i si serà per uns anys limitats o no —considera 
que caldria parlar-ne en una altra comissió—, i comenta que la finca situada al carrer Joan 
Gamper ha de ser entregada al Consorci d’Educació. Felicita el Districte per les seves polítiques 
sobre persones amb discapacitat; felicita també la Federació Plataforma d’Entitats de Persones 
amb Discapacitat de les Corts i la Coordinadora de Persones amb Discapacitat de les Corts per 
haver aconseguit que set persones es beneficiïn dels pisos de transició a la vida independent, i 
celebra el desenvolupament del projecte «Vivències», un projecte de memòria oral que 
s’emmarca en les Jornades de la Gent Gran i que té com a objectiu protegir la memòria de les 
Corts amb veus en primera persona. En darrer lloc, comenta que a l’informe ha trobat a faltar 
informació sobre Danubi, l’escola bressol, l’espai de Can Capellanets i l’espai d’ús esportiu lliure 
de Bederrida. 
 

El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, envia un record i una 
abraçada a totes les persones preses i exiliades per motius polítics i, tot seguit, mostra el seu 
total suport a la comunitat educativa del Joan Boscà. Entén que el que ha passat a l’institut no té 
nom, i que tothom (grups municipals, mitjans de comunicació i tota la societat) hauria d’ajudar la 
comunitat educativa i els centres públics perquè poguessin continuar la gran tasca que fan, i 
considera inadmissible que alguns mitjans i grups polítics intentin blanquejar l’extrema dreta, que 
no ha de tenir lloc a la societat. Observa que els problemes que sorgeixen dins d’una comunitat 
educativa s’han de solucionar dins d’aquesta comunitat, ja que d’aquesta manera s’enforteix la 
comunitat educativa, un ens que genera cohesió i que és el valor més basic i més transcendental 
de la societat. Anima, de part del seu grup, la direcció, els docents, l’AMPA i tota la comunitat 
educativa del Joan Boscà i de totes les escoles i els instituts del Districte a continuar treballant 
tan bé com fins ara. Respecte de la modificació del Pla General Metropolità dels terrenys del 
Futbol Club Barcelona del Districte, indica que el seu grup ha presentat quinze al·legacions 
referides a qüestions diverses, com ara aspectes comercials o d’ús de l’espai públic, i manifesta 
l’opinió que ara cal centrar-se en els reptes de futur: es genera un espai verd important, que ara 
mateix és una base de quitrà que, segons els informes, genera una illa de calor i inconvenients 
pel que fa a la relació entre els barris, de manera que cal aprofitar aquest nou espai per intentar 
que sigui tan profitós com sigui possible per al Districte. En aquest sentit, el seu grup continua 
apostant per un pla d’usos per ajudar el comerç i, sobretot, per dialogar amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet perquè no quedin projectes mig penjats. Celebra la consecució dels pisos de 
transició a la vida independent, però retreu al Govern que n’hagi informat un cop ja estaven en 
marxa, cosa que ha impedit que els grups participessin més directament en el desenvolupament 
del projecte. Pel que fa a la vida cultural del Districte, observa que les activitats que s’hi fan 
demostren que les Corts no és un barri residencial on mai no passa res, sinó que és un barri 
actiu, i esmenta algunes d’aquestes activitats, com ara la Festa de Sant Jordi de l’Associació de 
Veïns de Sant Ramon, la Festa de Primavera del carrer Benavent, l’aniversari de diables de la 
Repúbli-k de l’Avern o la Mostra d’Entitats de la Setmana Jove. A continuació, critica la manca de 
diàleg del Govern, que sovint no informa els grups de com evolucionen els projectes i, per tant, 
no facilita el treball conjunt, i respecte a la Colònia Castells, manifesta el desig que es dugui a 
terme la solució anunciada pel regidor. Subratlla que no es pot permetre que hi hagi habitatge 
públic tancat i sense cap ús a les Corts i que cal aprofitar tots els recursos disponibles davant 
l’evident manca d’habitatge. Per acabar, observa que hi ha projectes que s’anuncien però no es 
fan realitat, com ara el Bicing de Zona Universitària o el Pla d’Equipaments, i subratlla que cal 
passar de les paraules als fets. 
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La consellera Míriam Casanova, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix la 
presentació de l’informe i posa de manifest el suport total del seu grup, que lamenta el que ha 
succeït, a l’institut Joan Boscà. Subratlla que l’educació és la millor eina per garantir la igualtat 
d’oportunitats i la millora de la societat, i demana al Govern del Districte i al Consorci d’Educació 
que facin tots els esforços per garantir el bon funcionament del centre. Dit això, i fent balanç del 
mandat, observa que el Govern, si bé considera que l’educació 0-3 ha de ser universal, no ha 
construït cap nova escola bressol al Districte, on cada any aproximadament 200 infants es 
queden sense plaça d’escola bressol pública, i la majoria de les famílies que sí que tenen la sort 
de tenir els seus petits escolaritzats han de pagar un preu més alt a partir d’aquest curs. Pel que 
fa a infants i adolescents, assenyala que el Govern ha anat creant línies educatives en escoles i 
instituts públics que en molts dels equipaments han provocat saturació i, d’altra banda, ha anat 
prenent decisions al marge de la comunitat educativa, especialment respecte del tancament 
progressiu de l’escola Ausiàs March i la conversió d’institut a escola en l’espai Anglesola-Europa.  
En l’àmbit de la joventut, assenyala que no hi ha prevista cap promoció d’habitatge de protecció 
oficial —a les Corts no hi ha cap promoció d’habitatge públic—, i, pel que fa a la gent gran, indica 
que el Govern del Districte no ha estat capaç d’arribar a un compromís amb el Grup Municipal 
Demòcrata, ERC i la CUP per iniciar la construcció de la residència Bacardí, que ja fa deu anys 
que hauria d’estar funcionant. Celebra que comencin a funcionar dos pisos de transició per a 
persones amb discapacitat —entén que es podrien haver trobat a les Corts—, però lamenta que 
s’hagi perdut la ubicació prevista per a la futura residència per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, malgrat la declaració institucional que es va aprovar al Consell del Districte el maig 
de 2016 que obligava que aquesta residència comencés a funcionar en un període màxim de 
dos anys. D’altra banda, subratlla que les famílies en situació vulnerable han d’esperar una 
mitjana de 15 dies per ser ateses com a primera visita als centres de Serveis Socials de les 
Corts, i no s’ha creat cap ajut per a les persones que cuiden persones dependents. A 
continuació, qualifica de gran fracàs del Govern d’Ada Colau el Pla de la Colònia Castells: va 
començar el mandat amb l’edifici de reallotjament de Montnegre-Entença pràcticament acabat, 
però avui dia continua buit. Mentrestant, s’ha anat ocupant els veïns i les veïnes amb interès en 
l’espai verd de la Colònia Castells amb tota una sèrie de sessions informatives participatives 
quan se sap que l’espai ha de tenir un caràcter de multiús i una gran varietat de verd. Entén, per 
tant, que el més eficient hauria estat que el Govern hagués presentat un projecte tècnic per ser 
valorat i consensuat amb el veïnat. Quant al Pla Europa-Anglesola, observa que es continua amb 
espais buits molt degradats als quals cal donar ús i la urbanització corresponent, i sobre l’Espai 
Barça, comenta que si bé podria ser l’únic gran projecte de ciutat d’aquest mandat, podria no ser 
un gran projecte de barri si el Govern no arriba a un acord amb la resta de forces polítiques 
perquè els ingressos derivats de l’Espai Barça, principalment de les obres, es destinin a la 
dotació d’equipaments. Afegeix que caldria comprar les naus industrials de l’interior d’illa de 
Mejía Lequerica, i que sobre el PERI Danubi s’han manifestat bones intencions però no s’ha 
iniciat res. Indica que, tal com han posat de manifest diversos veïns, hi ha un conflicte del màxim 
nivell a l’interior d’illa de Mejía Lequerica, i pregunta al regidor si ell i l’equip de govern han 
contestat les al·legacions que van presentar els veïns i si els van informar que començarien les 
obres perquè ja s’hi havia concedit la llicència. D’altra banda, esmenta qüestions com les 
ocupacions, els clubs de cànnabis, l’incivisme als jardins d’Ernest Lluch o Bacardí i les obres 
il·legals que sembla que s’han fet al recinte de la Maternitat. En darrer lloc, comenta algunes 
qüestions de mobilitat: s’ha fet un desplegament excessiu de carrils bici que pràcticament no 
s’utilitzen i que, en canvi, estan generant greus problemes de trànsit; hi ha hagut una reducció de 
400 places d’aparcament en via pública a les Corts, i es planteja l’obra del tramvia quan té un 
cost estimat de 158 milions d’euros que correspondria a la Generalitat finançar, quan l’actuació 
més lògica i eficient seria acabar les obres de l’L9 del metro i ampliar la xarxa d’autobús elèctric.  

 
La consellera Sonia Reina condemna, en nom del Grup Municipal de Cs, les pintades 

aparegudes a l’IES Joan Boscà en contra dels professors; subratlla que la violència mai no pot 
ser una manera de solucionar un conflicte, i manifesta el suport del seu grup al centre. Quant a 
altres qüestions, començant per l’Espai Barça, diu: «El mérito no se puede atribuir... sí que 
puede ser uno de los proyectos de ciudad, como decía la consellera del PP, pero el mérito no es 
del Gobierno de Colau. El mérito es de todos los grupos municipales que han llegado a un 
acuerdo y también de la voluntad del Barça de modificar el planeamiento que había hecho y los 
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proyectos iniciales para adecuarlos a las peticiones de los grupos municipales. En el tema del 
Barça falta que los grupos municipales mantengamos el control respecto de cómo se va a 
desarrollar ese plan urbanístico a fin de dar también voz a los vecinos para que puedan 
manifestar cuáles son las deficiencias que pueden ir viendo, porque ellos son los que mejor lo 
conocen porque viven y sufren el Barça en todas las actividades que realiza. En cuanto a la 
licencia del Bonpreu, en el pasado pleno, creo, nosotros ya le instamos para que constituyera 
una mesa de trabajo y convivencia entre los vecinos, los grupos municipales o el Gobierno y el 
Bonpreu, porque entendíamos que hay un conflicto. Hay un serio conflicto de convivencia en 
este momento en Mejía Lequerica provocado por el tema del Bonpreu que ya viene de un 
conflicto anterior de Talleres García por todo lo que han sufrido y soportado los vecinos respecto 
de la actividad que se realizaba. Además, las cubiertas de ese momento no se han cambiado. 
No me sale ahora el material que es pero que es de este contaminante… ¿Uralita? Si lo 
manipulas, exacto, pero las condiciones en las que está el tejado... Por eso, quiero decir que es 
una isla de interior en la que están... Nosotros habíamos pedido precisamente eso, una mesa de 
diálogo. Y no solamente no se ha realizado ninguna acción respecto a la petición que hicimos, 
sino que este grupo municipal se ha enterado por los vecinos. Han sido los vecinos que nos 
envían información a todos los grupos municipales que nos han informado de que se les había 
concedido la licencia. Ya se lo ha comentado también el conseller de ERC y se lo hemos 
comentado en otras ocasiones: la información en este distrito y en general en el Ayuntamiento 
de Barcelona brilla por su ausencia, pero no solamente a los vecinos, a los grupos municipales. 
Si es que nos enteramos de las cosas porque las vemos o porque se publican en prensa, pero 
no porque se nos informe. Y el tema de Bonpreu yo creo que era un tema suficientemente 
importante como para que, por lo menos, se nos hubiera enviado un correo a los grupos 
municipales —además que nos vemos por aquí en el Distrito— diciéndonos: “Oye, han 
presentado…”. Si se han contestado las alegaciones o no lo desconocemos, porque están 
diciendo que no se han contestado las alegaciones. Entones desconocemos cuál es la situación 
y, por lo tanto, nos quedamos un poco sin poder conocer exactamente los hechos. La realidad es 
que ustedes izan cada dos por tres la bandera de la participación ciudadana. Y están siendo uno 
de los gobiernos menos participativos de toda la historia de Barcelona desde 1978. Se vuelven 
ustedes además en contra de su propio programa electoral, porque ignoran a los vecinos 
afectados, ignoran las peticiones vecinales y además no intentan buscar un mínimo de 
consensos entre ellos. Tenemos cada vez más vecinos que están enfadados con la gestión del 
Gobierno y con el trato que reciben del Distrito. Pero es que además esto no solamente ha 
sucedido con el tema de Mejía Lequerica. Le podría poner un montón de ejemplos, porque ha 
sido la tónica habitual durante estos tres años de mandato que llevan. Pero le recuerdo, por 
ejemplo, el tema de la implantación de los carriles bici. Los implantaron en agosto, sin avisar a 
los vecinos, que se los encontraron a la vuelta de vacaciones y que convocaron ustedes un 
debate sobre la bici que luego resulta que no era un debate porque era simplemente para 
intentar venderles la bonanza de la implantación. Cuando ustedes hablan de participación 
ciudadana lo que parece que quieran decir es que esa participación ciudadana es la que se 
somete a las querencias del Gobierno, aquella que viene propuesta por su propia red clientelar y 
esa red que han ido creando a través de entidades afines que, siguiendo rigurosamente la 
consigna de uno de sus líderes nacionales…, y cito textualmente lo que decía Errejón: “Para los 
compañeros que gobiernan en Barcelona, ¿cuál sería una tarea? Cuando perdamos las 
elecciones, dejar sembrado de instituciones populares que resistan y, por cierto, donde 
refugiarse cuando gobierne el adversario. Hace falta una estructura económica autónoma que 
vaya a permitir, pues, por ejemplo, acoger una buena parte de nuestros cuadros militantes que 
hoy se están dedicando a los trabajos institucionales”. Por lo tanto, lo que parece que ustedes 
incluso en el Reglamento de Participación que aprobaron lo que le están dando es la salida a 
esa red clientelar, simplemente para hacer efectivamente lo que uno de sus líderes nacionales 
les proponía. De su propio programa electoral no han cumplido absolutamente nada. En la 
conexión del tranvía por la Diagonal han sido incapaces de presentar un proyecto viable. La 
disminución de la contaminación atmosférica ha sido un fracaso y es una promesa incumplida. 
Elaborar un plan especial de Collserola, incumplido. Son las medidas exactamente para el 
distrito de Les Corts. Mejorar la movilidad, incumplido. Aumentar las plazas escolares públicas 
en las guarderías, incumplido: cero plazas de guarderías nuevas en Les Corts. Proteger y 
fomentar el núcleo de patrimonio histórico, incumplido. Y el ejemplo lo tenemos en la masía de 
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Can Planes del Espai Barça. Un nuevo centro cívico, incumplido. Residencia para personas 
mayores y centro de día, incumplido. Plan de Equipamientos para la Maternidad y San Ramon, 
incumplido. Ni una sola de las dotaciones presupuestarias para estos tres años. 

 
Nada más.» 

 
La consellera Lídia Gàllego, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, agraeix la presència 

i les paraules del Sr. Bellet, president de l’AMPA de l’institut Joan Boscà, i expressa el més 
sincer i sòlid suport del seu grup al centre, a l’equip, a la direcció i a la comunitat educativa, així 
com el rebuig de la violència i la discriminació, que s’allunyen de la tasca docent i dels valors de 
pau, diàleg, coneixement, esperit crític i convivència que transmet el sistema educatiu. Pel que fa 
a l’Espai Barça, destaca la part bona de feina que es va fer a les sessions de treball i la gran 
implicació que hi va haver per part de tots els participants, i celebra que s’hagin acceptat 
esmenes del seu grup, especialment referides a la transparència en la gestió, la masia de Can 
Planes, la participació ciutadana, la necessitat de més espais verds i de més equipaments per al 
barri, la mobilitat i la cessió gratuïta d’aprofitament, qüestions que demanaven els veïns i les 
entitats del Districte. Observa, però, que continua mancant l’acord amb els veïns i el Govern ha 
de treballar per assolir-lo, ja que és important perquè tot es desenvolupi amb bona harmonia i 
convivència. Respecte de la llicència del Bonpreu de Mejía Lequerica, pregunta si s’han 
contestat les al·legacions dels veïns i, si no és així, si es contestaran, així com quines mesures 
es prendran per resoldre o pacificar la situació, i observa que quan la comunicació i el diàleg 
fallen és difícil tenir una bona convivència lliure de conflictes. Quant a la Colònia Castells, 
comenta que és urgent que les famílies pendents de reallotjament puguin ocupar els pisos, que 
ja fa massa temps que són buits, i sobre Europa-Anglesola, celebra que el tema avanci, però 
demana que s’informi amb més detall sobre els reallotjaments, com també sobre en quin punt es 
troba el PERI Danubi. Celebra que per fi es disposi dels pisos de transició a la vida independent 
per a persones amb discapacitat intel·lectual, però lamenta que no es convidés els grups a la 
inauguració d’aquests pisos —i, per tant, no ho poguessin celebrar amb les entitats que fa tants 
anys que lluiten per això i per moltes altres coses—, quan la inclusió és un repte compartit per 
tots els grups del Districte des de fa molts anys, al llarg dels quals s’ha fet molt bona feina. 
Celebra també que es duguin a terme activitats com les de Sant Jordi, les Jornades de Gent 
Gran, la Setmana Jove i l’Escenari Literari, en felicita els organitzadors i valora la tasca que fa la 
Taula de Memòria Històrica, de la qual es pot veure una bona mostra amb la programació de 
«Vivències, barris amb memòria». Per acabar, pregunta quin impacte tindran a les Corts les 
places d’estacionament exclusives per a residents que passen a ser de color blanc i les 
instruccions que han sortit en premsa de multar les motos en vorera, així com si s’han previst 
alternatives per al seu correcte estacionament a la via pública.  

 
Pren la paraula el regidor del Districte, el Sr. Agustí Colom, que, en primer lloc, subratlla 

que fa més d’un any i mig que es parla sobre la situació del Bonpreu, que tots els membres del 
Consell coneixen: hi ha una llicència reglada i, si el privat compleix i soluciona tots els defectes, 
cap membre de l’Administració té la possibilitat de denegar-la. 

 
El president, després de dues interrupcions de la Sra. L.S., la crida a l’ordre. 

 
 El regidor explica que per a la llicència era necessari un informe de Bombers i se n’han 
demanat dos, i al segon s’ha demanat que es ratifiqui el primer. D’altra banda, l’Ajuntament tenia 
la pràctica de demanar un informe de residus de l’Agència Catalana de Residus en el tràmit 
d’atorgament de llicència d’activitat, però un veí, mitjançant una al·legació, va fer notar que la 
norma havia canviat i que aquest informe s’havia de demanar en el tràmit d’obres, i així es va fer: 
hi ha l’informe de l’Agència Catalana de Residus que estableix els requisits per verificar si hi ha 
contaminació i, en cas afirmatiu, netejar-la. Observa que tot això consta a l’expedient. 
 

El president torna a intervenir després que el regidor hagi estat interromput diverses 
vegades més i crida a l’ordre per segon cop la Sra. Lourdes, a qui adverteix que si l’ha de cridar 
a l’ordre per tercer cop, li haurà de demanar que abandoni la sala. 
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El regidor subratlla que tots aquests informes són coneguts pels representants dels veïns, 
tant per l’advocada que s’ha presentat reiteradament com l’advocada de tots els veïns, com pel 
Sr. Blesa i totes les persones que han demanat vista de l’expedient. Afegeix que el 2 de maig 
l’advocada va rebre la notificació del Districte sobre la desestimació de les al·legacions i la 
concessió de la llicència, en què es comunicava que aquesta resolució se li notificava a la 
mercantil i també se’ls notificava la resolució, així com que s’aixecava definitivament la 
suspensió. Això ho van rebre tant els advocats Gil-Vernet Martí i Orpinell i Solé com el Sr. 
Antonio Blesa Martín, i al Sr. Joan Hernández, de la Coordinadora Veïns Mejia Lequerica, se li 
va notificar —per correu electrònic, tal com ell havia demanat— que podia passar a recollir la 
notificació de la resolució de les al·legacions sobre la llicència d’obres de Mejía Lequerica pel 
Departament de Serveis Tècnics. Comenta que el Govern no tenia cap obligació d’enviar aquest 
missatge al Sr. Hernández, ja que, formalment, les al·legacions s’han de contestar a les 
persones representants, però ho va fer atesa la relació existent. Subratlla que el Govern sempre 
ha actuat correctament i que si algú diu el contrari és per desconeixement o per faltar a la veritat, 
i aclareix que les al·legacions no les va presentar la Coordinadora i que l’advocada va dir que era 
la representat de tots els afectats que havien presentat al·legacions. Sobre la possibilitat de 
presentar un contenciós, diu a la Sra. Lourdes que aquest és un dret que tenen els veïns i que la 
mateixa resolució insta a presentar els recursos que es considerin oportuns davant qualsevol 
relació administrativa. 
 

El president torna a cridar l’atenció a la Sra. L. S. i li diu que si torna a interrompre, haurà 
d’abandonar la sala. 
 

El regidor assegura a la Sra. Lourdes que l’actuació ha estat totalment legal i que el 
Govern ha actuat amb rigor i fent tot allò que ha pogut al llarg de tot aquest temps en què ha 
mantingut diverses reunions amb Bonpreu, i remarca que el que no pot fer és denegar una 
llicència quan es compleixen tots els requisits per obtenir-la —enlloc no diu que calgui l’acord 
dels veïns—, ja que això seria prevaricar. Demana als grups que deixin de banda la demagògia. 
 

Per acabar, diu a la Sra. Casanova que qui governa la Generalitat en els últims mesos, 
malauradament, és el seu partit, de manera que ha tingut la possibilitat de finançar des de 
Serveis Socials la residència Bacardí i no ho ha volgut fer. 
 

El president dona un minut al Sr. Joan Hernández, de la Coordinadora Veïns Mejia 
Lequerica, ja que hi ha un acord de la Junta de Portaveus que si hi ha una al·lusió directa a una 
persona se li ha de donar la paraula. 

 
El Sr. Joan Hernández, de la Coordinadora Veïns Mejia Lequerica, diu al regidor que s’ha 

reunit més cops amb Bonpreu que amb els veïns i que el programa electoral de BCOMÚ deia 
que es volia tractar el tema de les illes, però la realitat és que de 48 illes que s’han fet a la ciutat, 
no se n’ha fet cap a les Corts. Subratlla que el Govern podria haver fet moltes coses davant la 
sol·licitud de Bonpreu d’ubicar un supermercat a Mejía Lequerica i no va fer res, sinó que va 
contestar que sí que ho podien fer, sense cap condicionant —el Govern també va enganyar 
Bonpreu— i sense informar-ne els veïns. 
 

El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, inaugura el segon 
torn d’intervencions dels grups. Observa que, de la mateixa manera que s’ha fet un procés 
participatiu sobre l’Espai Barça, se’n podria haver fet un sobre Talleres García, i proposa que 
se’n faci un sobre el carrer Danubi per evitar problemes com els que han sorgit a Mejía 
Lequerica. D’altra banda, diu que entén que si el regidor no ha comentat res sobre tot el que ha 
comentat ell en la primera intervenció és perquè hi està d’acord, també amb el que ha comentat 
sobre l’Espai Barça. 
 

A continuació, el conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, torna a 
demanar informació sobre Danubi, l’escola bressol, l’espai de la residència de Remei i la plaça 
Bederrida. 
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El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, pregunta quan hi haurà 
Bicing desplegat per tot el Districte, tal com es va aprovar fa més d’un any a la Comissió 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona; quan hi haurà un pla d’equipaments del Districte, i en 
quin punt es troba el tema de l’institut-escola. Observa que la qüestió d’Europa-Anglesola va 
avançant però no es facilita cap informació sobre una proposta que es va aprovar, quan 
l’obligació dels consellers, per respecte a la ciutadania, és tirar endavant les propostes que 
s’aproven. 

 
La consellera Míriam Casanova manifesta l’opinió del Grup Municipal del PP que el 

Govern ha tractat injustament els veïns de Mejía Lequerica i Carles III, que mereixien una 
comunicació del Govern, sobretot a través de la Coordinadora de Veïns, i observa que un recurs 
contenciós pot tenir conseqüències greus per a l’Ajuntament i uns costos per indemnitzacions a 
càrrec de tots els veïns de les Corts. D’altra banda, demana al Sr. Colom que digui quina 
residència vol deixar de fer a la resta de Catalunya per dedicar els recursos a la residència 
Bacardí, perquè això és el que pot fer el Govern del PP. 
 

La consellera Lídia Gàllego, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, agraeix les 
explicacions sobre les al·legacions, però observa que, més enllà del dret dels veïns a presentar 
els recursos que considerin adients, queda pendent saber com s’abordarà aquest tema des del 
punt de vista del diàleg i la convivència. D’altra banda, se suma a la sol·licitud d’informació sobre 
Europa-Anglesola, el PERI Danubi i les dades relatives a mobilitat i aparcament al Districte. 

 
El regidor diu al Sr. Faustino que sap que amb una llicència no es pot fer un procés 

participatiu, i subratlla que hi ha hagut dos períodes d’al·legacions amb els veïns. D’altra banda, 
diu a la Sra. Casanova que no hi haurà conseqüències greus perquè en tot moment s’ha actuat 
de manera impecable des del punt de vista jurídic, i que el Govern continuarà treballant per 
intentar trobar la millor solució possible, si bé és conscient que no és un problema de fàcil 
solució. 

 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1  Propostes d’acord:  
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència 
 
1. PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts 
per optar a les Medalles d’honor de Barcelona 
 

El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, presenta breument les dues entitats candidates: 
d’una banda, AMPES Unides de les Corts és un moviment col·lectiu que agrupa les AMPA de les 
escoles públiques d’infantil i primària del Districte (Ausiàs March, Barcelona, Duran i Bas, Ítaca, 
Lavínia, Les Corts i Pau Romeva) que té com a objectiu defensar l’escola pública catalana i els 
seus valors, com són el respecte, la solidaritat o la inclusió, i que duu a terme una tasca molt 
important per al Districte; d’altra banda, l’Associació de Veïns de Pedralbes, actualment presidida 
pel Sr. Rafael Campillo i amb el Sr. Lluís Sanglas com a vicepresident, va ser fundada el 1978 i 
té una gran vocació de servei per millorar els barris i el conjunt del Districte. 

 
Dit això, cedeix la paraula a les entitats. 
 
El president observa que, formalment, primer cal fer el debat i la votació dels grups. 
 
El conseller Marc Faustino, en nom del Grup Municipal de la CUP, felicita les 

associacions proposades i comenta que al llarg del mandat i a través dels òrgans de participació 
ha conegut les propostes sobre mobilitat, seguretat i cohesió social que l’Associació de Veïns de 
Pedralbes, que el seu grup desconeixia, fa arribar als consells sectorials, consells de barri, 
audiències públiques i plens. Afegeix que, malgrat les diferències socioeconòmiques entre 
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Pedralbes i la resta del Districte, la CUP reconeix i agraeix la bona feina que fa l’Associació. 
D’altra banda, assenyala que l’existència d’AMPES Unides és motiu d’alegria per a les persones 
que creuen en l’associacionisme com a motor de transformació social: que les realitats de les 
diferents escoles sigui compartida enforteix les demandes de les AMPA del barri, perquè són 
construïdes per totes elles. Manifesta el desig del seu grup que aquesta unitat forjada dels 
problemes de l’escola al barri sigui generadora de propostes que siguin acollides per tots els 
equips de govern com a importants, així com que l’entitat aconsegueixi molts èxits i que creixi la 
necessitat de compartir espais amb els pares i mares de les escoles bressol i dels instituts. Per 
acabar, expressa l’abstenció del seu grup, que no comparteix el sistema d’elecció de les entitats 
candidates, que són proposades pels partits polítics. 
 

El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, explica que per als 
grups polítics dels Districtes és un honor poder proposar dues entitats per a les Medalles, i hi ha 
un pacte entre els partits al principi del mandat perquè cada any cada grup pugui proposar una 
de les medalles. Atès que hi ha set formacions, s’han anat repartint al llarg del mandat, però 
enguany la CUP ha decidit apartar-se de l’acord —l’any que ve, en principi, també li tocava 
decidir, però entén que, com a l’Ajuntament de Barcelona, decidirà no presentar cap proposta. 
Tot seguit, posa de manifest que les Medalles d’Honor volen reconèixer la tasca de persones a 
títol personal o d’entitats que treballen dia a dia per fer de Barcelona una gran ciutat i que 
contribueixen a la realització personal i col·lectiva, a la cohesió social i al compromís ciutadà. 
Posa en relleu el gran mèrit d’AMPES Unides de les Corts per haver aconseguit unir les AMPA 
de les escoles públiques del Districte (Ausiàs March, Barcelona, Duran i Bas, Ítaca, Lavínia, Les 
Corts i Pau Romeva), unió que durant molts anys s’havia intentat aconseguir, sense èxit. De 
l’Associació de Veïns de Pedralbes, en destaca la capacitat de diàleg, que posa en pràctica 
constantment en el marc d’una tasca complicada fruit de la seva ubicació entre dos Districtes, i la 
capacitat de treball, que dona servei a les aproximadament 1.300 persones associades. Felicita 
l’entitat en general i el Sr. Sanglas, la cara visible de l’Associació, en particular, i recorda el 
Sr. Joan Rosell, una gran persona que havia estat president de l’Associació i amb qui va tractar 
quan era conseller de Pedralbes. Per tot això, el seu vot és favorable. 

 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, felicita AMPES Unides i 

l’Associació de Veïns de Pedralbes per aquest reconeixement a la seva tasca a favor de la ciutat 
i dels barris, un reconeixement a uns col·lectius que treballen, que són crítics i amb els quals de 
vegades hi ha discrepàncies, com ha de ser, ja que aquest és el valor de la ciutadania 
organitzada. Tot seguit, posa en relleu el treball que fan les AMPA, a vegades suplint mancances 
del sistema educatiu o de l’organització de les escoles, que permet anar molt més enllà amb el 
treball amb la infància, i la gran tasca de l’Associació de Veïns de Pedralbes, que fa propostes 
de mobilitat, de convivència, culturals, etcètera, i és una associació molt representativa amb 
moltes persones associades —observa que mobilitzar tanta gent és complicat. Per tant, el seu 
vot és a favor. 
 

La consellera Míriam Casanova votarà a favor i comenta que la intervenció sobre la 
proposta de les medalles d’honor de la ciutat és la més emotiva que es fa al Districte cada any, i 
observa que no és una tasca fàcil, ja que hi ha moltes entitats i persones amb mèrits més que 
suficients per rebre aquest guardó. Quant a l’Associació de Veïns de Pedralbes, subratlla que fa 
quaranta anys que desenvolupa una feina constant orientada a solucionar els problemes del 
barri, i ha destacat en actuacions de millora de la mobilitat, manteniment de l’espai públic i 
conservació del patrimoni, així com en activitats rellevants purament solidàries. D’altra banda, el 
Grup Municipal del PP entén que no només és mereixedora d’aquest guardó pels beneficis que 
ha aconseguit per al barri, sinó també per com treballa: sempre amb voluntat de diàleg amb la 
resta d’entitats i amb el Govern del Districte, amb respecte i amb una correcció sempre 
exquisida. El seu grup està convençut que darrere aquesta gran entitat hi ha grans persones 
(tant el president, el Sr. Rafael Campillo, com el vicepresident, el Sr. Lluís Sanglas, i la resta de 
l’equip), gràcies a les quals s’han impulsat projectes clarament significatius per al barri al llarg 
dels anys. Espera que aquest reconeixement els animi a continuar desenvolupant una feina tan 
bona per al barri de Pedralbes. A continuació, posa en relleu la gran tasca que fa AMPES Unides 
en la defensa de l’educació pública de qualitat al Districte, així com per la igualtat d’oportunitats i 
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la millora de la societat, i celebra que aquesta entitat denunciï i reivindiqui al Consell tot allò que 
considera necessari per aconseguir l’adequat aprenentatge dels infants, així com que totes les 
AMPA estiguin unides —la unió fa la força—, com demostra el fet que a diverses sessions del 
Plenari del Districte hagin assistit AMPA que no estaven afectades per una determinada 
problemàtica en suport de les que sí que ho estaven. Anima l’entitat a continuar fent la bona 
feina que fa. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, diu: «Yo no me voy a 
extender, porque ya lo han hecho también mis compañeros. Las intervenciones anteriores las 
suscribimos todas a excepción de la intervención de la CUP, evidentemente. Igual que 
suscribiremos las que se hagan detrás nuestro, porque las medallas es una decisión que 
tomamos de forma casi unánime este año. Y no quiero extenderme, pero sí que quiero 
felicitaros. Tanto a la Asociación de Vecinos de Pedralbes, que ya se ha explicado 
suficientemente todo el trabajo que realizáis, como a las AMPAS Unidas. Y quiero felicitaros y 
daros las gracias además porque con el trabajo que hacéis, lo que hacéis es regalarnos algo que 
tenéis que nunca vais a recuperar y es vuestro tiempo, el tiempo que vosotros utilizáis y que 
gastáis de otras cosas, otras actividades que podríais dedicar a vuestra vida privada y que le 
regaláis a la comunidad, les regaláis a los vecinos del barrio, a la comunidad educativa y, por lo 
tanto, eso es muy, muy meritorio, porque ese tiempo regalado no lo vais a recuperar. Por lo 
tanto, muchísimas, muchísimas gracias por la labor realizada. Gracias.». Per tot això, el seu vot 
és favorable. 
 

La consellera Àngels Ventura anuncia el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata a 
ambdues propostes i felicita ambdues entitats. Pel que fa a AMPES Unides, comenta que 
agrupar les AMPA de les set escoles d’infantil i primària públiques del Districte és una bona 
iniciativa, ja que aquesta unió permet una millor coordinació a l’hora de fer propostes i 
demandes; defensar els valors, la llengua i el respecte envers els altres, i, en definitiva, vetllar 
pels drets dels infants i les famílies. Observa que els valors d’una societat es transmeten a través 
del seu sistema educatiu i les seves famílies, i l’educació és el mitjà pel qual s’incorporen els 
infants a la vida en comunitat. Per això, anima AMPES Unides a continuar duent a terme la noble 
tasca que fa. De l’Associació de Veïns de Pedralbes, una associació molt arrelada al Districte 
amb més de quaranta anys d’història, en destaca la gran capacitat per presentar propostes per 
millorar la qualitat, l’entorn i la vida dels veïns i les veïnes, així com el seu compromís amb els 
més necessitats i el patrimoni del barri. Esmenta activitats com la Fira Vintage, a la Casa 
Cantàbria, el mercat de Nadal, a la plaça del Monestir de Pedralbes, i la propera col·laboració 
amb el menjador social de la parròquia de Santa Maria Reina. Felicita l’Associació en general i la 
Junta en particular, encapçalada pel Sr. Rafael Campillo com a president i el Sr. Lluís Sanglas 
com a vicepresident, i els anima a continuar desenvolupant la gran tasca sòlida, constructiva i 
voluntària que fan pel barri i pel veïnat. 

 
El president explicita que ambdues propostes de medalla queden aprovades i cedeix la 

paraula al Sr. Gian Lluís Ribechini, representant d’AMPES Unides, que saluda tothom i dona les 
gràcies al Districte per haver proposat l’entitat que representa com a candidata a la medalla 
d’honor de Barcelona, una distinció que suposaria un reconeixement a la tasca que ha fet, fa i 
farà l’entitat per les escoles i pel barri, un treball desinteressat i una gran dedicació per part de 
persones que volen el desenvolupament d’una comunitat educativa que respongui a les 
demandes i necessitats dels infants i de llurs famílies, on també es promou una germanor entre 
les escoles i amb l’entorn directe al barri de les Corts, objectiu amb el qual es realitzen activitats 
conjuntes amb altres entitats del barri i amb els veïns i les veïnes. D’altra banda, subratlla que la 
defensa dels valors de l’escola pública catalana ha portat les AMPA que formen part de l’entitat a 
estar més unides que mai i a lluitar pel seu manteniment i la seva millora, i AMPES Unides ha 
esdevingut l’altaveu de totes les AMPA de les escoles públiques per tal d’exposar totes les 
mancances o problemàtiques que puguin afectar els infants escolaritzats del barri i ser un dels 
actors principals en la decisió de l’educació que es vol per a la canalla. Per acabar, dona les 
gràcies per contribuir a la visibilitat d’AMPES Unides entre la ciutadania del barri i de la ciutat, i 
per valorar el seu compromís amb uns valors democràtics, educatius i socials. 
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El president dona la paraula al Sr. Lluís Sanglas, representant de l’Associació de Veïns 
de Pedralbes, que saluda tothom i dona les gràcies a tots els grups municipals per la 
candidatura, que és un estímul per continuar treballant pel barri, pel Districte i per la ciutat. 
Confirma que l’Associació va néixer el 1978 —la distinció arriba justament l’any del quarantè 
aniversari—, actualment té 1.300 socis i és una associació apolítica, sense ànim de lucre, en 
defensa dels veïns, del barri, del seu patrimoni i de la seva cohesió que sempre actua amb 
consciència cultural i solidària, així com intentant fomentar la cohesió del barri, un barri que no té 
pràcticament botigues, comerços ni restaurants, i tampoc no té biblioteca, CAP ni centre cívic, de 
manera que la cohesió s’ha de fomentar organitzant esdeveniments que uneixin els veïns, com 
la Fira d’Art, la Fira Vintage, el Mercat de Nadal o la Cursa Solidària amb l’IESE i el Col·legi 
Major Universitari Pedralbes —tots els beneficis que se n’obtenen es donen al menjador social 
de Maria Reina, a Càrites i a l’Hospital Sant Joan de Déu. Subratlla que l’Associació és conscient 
de les desigualtats de la ciutat i de la seva situació econòmica i, per això, dintre de les seves 
possibilitats intenta ajudar la resta de la ciutat i anima el Districte i els polítics de l’Ajuntament a 
lluitar contra aquestes desigualtats. A continuació, esmenta tres àmbits de treball: defensa del 
patrimoni, mobilitat i seguretat. Pel que fa al primer, es vol que el monestir de Pedralbes, on es 
fan moltes activitats i s’han fet moltes propostes, sigui un dels emblemes del barri; pel que fa a 
mobilitat, una qüestió complexa atès que pel barri, el més dens d’Europa pel que fa a col·legis, 
passen 50.000 cotxes, celebra el diàleg amb l’Ajuntament sobre les propostes de l’Associació 
referents a carrils bici i millores del transport públic, i, pel que fa a seguretat, indica que, si bé és 
un barri segur, està molt aïllat i mal il·luminat, per la qual cosa a la nit de vegades fa una mica de 
por, qüestió que es treballa amb Mossos i amb els cossos de seguretat de la ciutat. 
 

Clou la intervenció reiterant el seu agraïment i manifestant l’emoció que sent. 
 

El regidor dona les gràcies a les dues entitats per la dedicació, l’esforç, el treball, el rigor i 
la defensa dels interessos tant dels veïns com de la comunitat educativa, i les anima a continuar 
en la mateixa línia. D’altra banda, assegura que el Govern intenta treballar en totes les propostes 
que plantegen, encara que no sempre arribi al nivell que se li exigeix, i que la feina d’aquestes 
entitats, imprescindible, l’esperona a continuar treballant i avançant. 
 

El president felicita AMPES Unides, un exemple de com s’actua davant de problemes, 
amb unitat per poder solucionar-los, i l’Associació de Veïns de Pedralbes, de la qual coneix bé la 
bona tasca que fa tant pel barri de Pedralbes com pel Districte, i dona les gràcies a totes dues 
per tot el que fan. Dit això, posa de manifest que les propostes de medalles a les Corts funciona 
de manera diferent de la resta de Districtes: a les Corts sempre hi ha consens de tots els grups, 
que es van alternant, s’accepten sempre per part de tots —l’abstenció d’avui de la CUP n’és una 
excepció— i són un gran honor no només per a qui les rep, sinó també per a qui les atorga. 
Comenta que ell personalment ha proposat un canvi del reglament a Casa Gran per unificar 
criteris a tots els Districtes. 

 
Amb el vot favorable de tots els grups amb l’excepció de l’abstenció del grup municipal de 

la CUP, el president declara aprovada la proposta d’acord següent: PROPOSAR I APROVAR la 
designació de candidats del Districte de les Corts per optar a les Medalles d’honor de Barcelona 

 

 
2. INFORMAR sobre la proposta a petició de la UB de denominar a la via pública 
situada entre l’Era de Cal Feliu i el carrer de Martí i Franquès amb el nom d’Oriol 
Riba i Arderiu, doctor en geologia i professor emèrit d’estratigrafia de la Facultat 
de Geologia de la UB (Barcelona 1923-2011). 
 

El conseller Antoni Coll recorda que aquesta proposta ja va ser portada al Plenari el 2014, 
però va ser informada desfavorablement per part de tots els grups atès que consideraven que 
calia donar un nom de dona a l’espai per tal d’afavorir l’equilibri de gènere al nomenclàtor. La 
Universitat de Barcelona, informada d’aquesta qüestió, posarà el nom de Dolors Aleu, la primera 
llicenciada en medicina de l’Estat espanyol (i que va ser alumna de la UB), a la residència 
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universitària de la zona, i ara torna a demanar que s’aprovi la proposta de denominar Oriol Riba i 
Arderiu la via situada entre l’Era de Cal Feliu i el carrer de Martí i Franquès, proposta amb la qual 
el Govern està d’acord. 
 

El conseller Marc Faustino, en nom del Grup Municipal de la CUP, informa favorablement 
a la reserva de nom proposada per la Universitat de Barcelona, per les aportacions que va fer a 
la geologia el Sr. Oriol Riba, que era fill de dues grans figures literàries catalanes: Carles Riba i 
Clementina Arderiu. 

 
Els consellers Carlos Hornero i Jordi Castellana expressen els vots favorables del Grup 

Municipal del PSC i del Grup Municipal d’ERC, respectivament. 
 
La consellera Míriam Casanova expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que 

entén que malgrat l’acord dels grups polítics de proposar la reserva de noms de carrers només a 
dones rellevants, atesa l’escassa quantitat de carrers amb nom de dona, en aquest cas es pot fer 
una excepció perquè el doctor Oriol Riba i Arderiu va ser un professor i investigador de gran 
rellevància de la facultat de geologia de la Universitat de Barcelona i un dels geòlegs més 
reconeguts de tot Espanya, i per la ubicació del carrer, un passatge situat al costat de la facultat 
de geologia de la UB entre els carrers Martí Franquès i l’Era de Cal Feliu. 
 

El conseller Jorge Feijóo, portaveu del Grup Municipal de Cs, saluda tothom i diu: 
«Últimamente el Gobierno Municipal nos sorprendió con algún cambio de calle que ha sido 
bastante vergonzante, aunque más sorprendente aún ha sido la argumentación para justificar 
este cambio. La vergüenza ajena es algo que durante unas semanas se ha instalado en la 
ciudadanía al comprobar como nuestra alcaldesa muestra su amplia cultura en historia al 
clasificar al almirante Cervera de fascista. Afortunadamente, la propuesta de la Universidad de 
Barcelona hace un contrapeso vital en la balanza al proponer el nombre a una calle al doctor 
Oriol Riba i Arderiu. Es de justicia conceder el nombre de una calle a un hombre de ciencia como 
el profesor Riba que, además de un gran profesor —que tuve el gusto de conocer— y científico, 
fue una gran persona. Supongo que ser hijo de escritor y de poetisa hizo que tuviera ese 
equilibrio entre científico y humanista que le permitió tener una visión del mundo amplia y 
equilibrada. Nos deja grandes legados en forma de diccionario de geología en el que participó, 
impulsó y promocionó con más de 24.000 términos de geología y su investigación sobre el 
subsuelo de Barcelona en el que conocemos, gracias a esta investigación, las formaciones 
geológicas que hay debajo de Ciutat Vella y Poblenou. Evidentemente, entre otros muchísimos 
estudios científicos que hizo, claro. A nosotros nos parece una muy buena idea que su nombre 
quede plasmado en una calle y que se le recuerde de una forma constante para que las 
generaciones que han de venir, que no lo vivieron, sepan de él. Muchas gracias.». El seu vot és 
a favor. 

 
El conseller Rodolf Mancho expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, que 

entén que aquesta acció ha de servir per recordar la vinculació del Sr. Oriol Riba i Arderiu, doctor 
en geologia i professor emèrit de la facultat de la Universitat de Barcelona, a aquest espai, i com 
a reconeixement acadèmic a la bona trajectòria docent en aquesta universitat. D’altra banda, 
dona les gràcies a la Universitat de Barcelona per haver atès les consideracions que van portar a 
la desestimació de la proposta la primera vegada que es va presentar al Plenari i haver apostat 
per un equilibri de gènere en les denominacions dels seus espais, com demostra el fet d’haver 
triat el nom de Dolors Aleu, la primera llicenciada en medicina de tot l’Estat i estudiant de la 
Universitat de Barcelona, per a la residència actualment en construcció, i l’encoratja a continuar 
en aquesta línia, que evidencia els valors i el compromís social de la universitat amb el conjunt 
de la societat. 

 
El president explicita que s’informa favorablement i per unanimitat la proposta d’acord 

següent: INFORMAR sobre la proposta a petició de la UB de denominar a la via pública situada 
entre l’Era de Cal Feliu i el carrer de Martí i Franquès amb el nom d’Oriol Riba i Arderiu, doctor 
en geologia i professor emèrit d’estratigrafia de la Facultat de Geologia de la UB (Barcelona 
1923-2011). 
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B. Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres 

 
INFORMAR sobre la modificació del Pla Especial d'ordenació dels establiments 
comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenir a la ciutat de 
Barcelona 18PL16533 
 

El conseller Antoni Coll explica que aquesta modificació, que es va aprovar inicialment al 
febrer, és una ampliació del planejament d’esdeveniments comercials destinats a la venda 
d’articles de record i souvenirs a Barcelona, ja vigent a la ciutat, que determina nous perímetres 
de regulació i n’amplia alguns de ja existents, ajusta i refon el planejament vigent, actualitza i 
clarifica la normativa, concreta els àmbits d’edificis catalogats que s’incorporen al Pla, prohibeix 
l’obertura i ampliació d’establiments especialitzats en souvenirs en l’àmbit d’ordenació i regula 
les condicions d’ubicació dels articles de record en comerços no especialistes.  

 
Assenyala que aquesta modificació no pot regular mesures disciplinàries ni 

sancionadores, no actua sobre la via pública i no és un pla de mobilitat ni de soroll, sinó que 
regula les condicions d’implementació en àrees de gran nombre de visitants turístics i impedeix 
acumulacions excessives amb la voluntat de millorar la coexistència entre l’activitat turística i la 
diària dels ciutadans i conveïns de cada zona com a mesura preventiva davant de l’augment de 
la pressió turística i la proliferació d’establiments d’aquest tipus en alguns punts. Indica que, en el 
cas de les Corts, delimita una zona a l’entorn del Camp Nou que bàsicament és el front de 
travessera, des de Joan Güell fins al terme municipal de l’Hospitalet, de manera que tot el frontal 
de travessera queda inclòs dintre d’aquest planejament. Per acabar, comenta que cada plenari 
de Districte ha d’informar sobre aquest planejament, un planejament discontinu que afecta nou 
dels deu Districtes de la ciutat, i s’ofereix per resoldre qualsevol dubte. 
 

El president agraeix, com a regidor adscrit al Districte de l’Eixample, on s’ha fet aquesta 
votació sense cap tipus d’explicació, les explicacions del conseller, i dona pas a les intervencions 
dels grups, que inicia el portaveu del Grup Municipal de la CUP, el Sr. Marc Faustino, informant 
favorablement aquest punt i expressant l’opinió del seu grup que la proposta de moratòria és 
insuficient i hauria d’ampliar-se més que a les façanes dels edificis de travessera de les Corts. 
Afirma que és una mesura pal·liativa d’una situació que afecta molt les Corts per la realitat del 
Camp Nou, i que calen actuacions per una regulació real d’aquest tipus d’activitat dins del model 
de turisme i comerç. 
 

El conseller Carlos Hornero expressa l’abstenció del Grup Municipal del PSC, que 
presentarà al·legacions a la ciutat sobre aquest pla que es desenvolupa a nou Districtes. 
 

El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, comenta que, en certa 
manera, aquesta mesura recull, una mica tangencialment, la primera al·legació que va fer el seu 
grup a la modificació del Pla d’Usos de l’Espai Barça, un dels objectius de la qual és limitar les 
botigues de souvenirs i garantir un teixit comercial plural, una de les tasques que està fent molt 
bé l’Associació 08028. Tanmateix, entén que la proposta té dues mancances: d’una banda, la 
zona d’afectació que engloba és insuficient, hi ha zones amb una elevada densitat de botigues 
de souvenirs que no es regulen i, si es marquen zones molt petites, hi ha el risc que el problema 
es traslladi a zones molt properes i que el Pla no compleixi el seu objectiu; d’altra banda, si les 
mesures no van acompanyades de mesures a l’Hospitalet, municipi fronterer amb la zona 
afectada, la pressió es traslladarà a l’altra vorera de Riera Blanca. Per això, i perquè entén que 
políticament hi ha molt marge per treballar i que s’ha estat poc valent, tot i valorar la bona feina 
feta pels tècnics i les explicacions del Sr. Coll d’avui i del Sr. Alió a la Comissió Consultiva, el seu 
grup s’hi abstindrà i seguirà el procediment. 
 

El conseller Xavier Cañigueral manifesta l’abstenció del Grup Municipal del PP, en espera 
de rebre la resposta a les al·legacions que ha presentat a Casa Gran, que van dirigides a 
resoldre alguns dubtes sobre l’eficàcia d’algunes de les mesures de la modificació del Pla, 
sobretot respecte a l’àmbit de protecció, que entén que pot ser insuficient o inútil si no va 
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acompanyat d’un augment de la inspecció. D’altra banda, recomana al Govern que, si realment 
vol ajudar el comerç de proximitat del Districte, recuperi el Pla de Comerç del Districte de les 
Corts, que ha estat guardat en un calaix des que el Govern anterior l’hi va deixar, i plantegi un 
debat sobre aquest pla, sobre mesures concretes i sobre recursos concrets. 

 
El conseller Jorge Feijóo, portaveu del Grup Municipal de Cs, diu: «Esta propuesta, que 

en principio podría parecer que tiene un cierto sentido para regular la actividad comercial en 
nuestra ciudad, tenemos la impresión de que una vez más se presenta como una medida con la 
que quieren seguir alimentando la turismofobia. Antes de aplicar cualquier plan de modificación 
se ha de tener en cuenta que el turismo es el 11% del PIB y que decisiones precipitadas pueden 
afectar negativamente otros negocios como bares, comercios, hoteles que se encuentran en la 
misma zona en el ámbito de actuación de esta modificación del Plan. Posiblemente, antes de 
realizar esta modificación deberían aplicarse otras medidas de estímulo —como bien comentaba 
el compañero Xavier—, promoción y ayuda al comercio de proximidad, que es el que nutre 
nuestros barrios de vida. Este estímulo es vital para evitar la desertización del comercio 
tradicional y esta es la primera causa de la proliferación de este tipo de negocios de artículos de 
recuerdo, de souvenirs. Cuando ustedes van en contra del turismo, convierten a Barcelona en 
una ciudad cerrada y dinamitan una de las principales fuentes de ingresos de los barceloneses. 
Por ello, por la falta de confianza en el objetivo que persiguen, nosotros nos vamos a abstener». 
 

El conseller Matías Ramon, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, diu al Sr. Cañigueral 
que el seu grup no va deixar res guardat en un calaix. Dit això, assenyala que a la zona del 
Camp Nou cada dia hi ha més negocis relacionats amb souvenirs, que aporten poc o molt poc 
als veïns del Districte i que ja no es limiten als grans carrers, sinó que es troben a la majoria de 
zones del Districte, sovint amb dos o tres negocis d’aquest tipus en un mateix tram de carrer. Per 
això, i perquè el seu grup vol fer de les Corts un barri on el comerç i els veïns puguin tenir la 
millor relació possible per a tots dos col·lectius, donarà suport a la mesura, que n’amplia una que 
es va fer al mandat anterior per regular zones amb potencial d’aquest tipus de botigues. 
Observa, però, que caldria discutir sobre on comencen i on acaben les zones que es regulen, ja 
que hi ha carrers que encara queden exposats a aquest tipus de negoci i, si bé els tècnics del 
Districte han fet una bona feina, també caldria escoltar més veïns, que han comentat que a 
carrers com Arizala hi ha alguns locals disponibles, i comerciants, com ara l’Associació 08028, i 
fer-los partícips de la decisió. D’altra banda, considera que caldria aclarir la qüestió del 20% de 
regulació dels negocis que poden dur a terme aquest tipus d’activitat, i coincideix que cal 
treballar amb l’Ajuntament de l’Hospitalet per fer polítiques conjuntes. En darrer lloc, assenyala 
que la proliferació de negocis d’aquest tipus, especialment accentuada al barri, ha coincidit amb 
el mandat de BCOMÚ, cosa que fa concloure que no s’estan duent a terme les polítiques 
necessàries per ajudar els comerciants del Districte, i això provoca que comerços que han estat 
tota la vida al barri es vegin obligats a tancar. Diu al Sr. Colom que és «el regidor del tancament 
dels negocis»: amb ell han tancat el Bulevard Rosa, el Pedralbes Centre i, ara, comerços de 
proximitat. 
 

El conseller Antoni Coll demana que les intervencions dels grups se centrin en l’objecte 
de debat de cada punt i deixin de banda la demagògia, i qualifica de lamentable que s’hagi 
aprofitat aquest punt per parlar de turismofòbia. Subratlla que, tal com recull avui La Vanguardia 
en una notícia, Barcelona ha tornat a esdevenir la primera ciutat en turisme de congressos, i 
assegura que la vitalitat de la ciutat es treballa dia a dia. 
 

Nega absolutament que s’estigui perjudicant el turisme de proximitat, i posa en relleu la 
feinada que es fa a les Corts en l’àmbit del comerç: en tres anys s’han creat dues noves 
associacions de comerciants en un Districte que havia estat desmembrat en dues zones, on el 
petit comerç i el comerç minorista havien estat absolutament desmembrats, i les consecucions 
són fruit d’un esforç tant polític com tècnic. Per acabar, insisteix que aquest planejament no 
regula les inspeccions. 
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El conseller Xavier Cañigueral diu al portaveu del Grup Municipal Demòcrata que els seus 
companys que hi eren el mandat passat li poden confirmar que el Govern del Sr. Trias estava 
treballant en un pla de comerç que no va arribar a presentar. 

 
El president explicita que s’aprova amb els vots favorables de la CUP, BCOMÚ i el Grup 

Municipal Demòcrata i l’abstenció de la resta de grups la proposta d’acord següent: INFORMAR 
sobre la modificació del Pla Especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la 
venda d'articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona 18PL16533 

 
 

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

 
2 Proposicions 
 
Com que no hi ha proposicions en aquest apartat, es passa a tractar el punt següent. 
 

   
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

 
1.- GMD: “Que el Govern del Districte de les Corts, en un període no inferior a 1 mes, 

instrumenti la creació d’un Òrgan específic per al Bari de Pedralbes que esdevingui 
una veritable Taula de Convivència, on Veïns, Comerciants i Comunitat Educativa 
en general puguin compartir un espai on els seus neguits i problemes recurrents en 
matèria de Mobilitat, de Civisme i de Convivència en general, siguin escoltats i 
debatuts, i que, fruit del debat es proposin les mesures corresponents que conciliï 
els interessos de tots els agents implicats” 

 
 TRANSACCIÓ: “Que el Govern del Districte de les corts, en un període no inferior a 

1 mes, instrumenti la creació d’un Òrgan específic per al Barri de Pedralbes que 
esdevingui una veritable Taula de Convivència, on Veïns, Comerciants i Comunitat 
Educativa en general i la participació dels Grups Municipals del Districte puguin 
compartir un espai on els seus neguits i problemes recurrents en matèria de 
Mobilitat, de Civisme i de Convivència en general, siguin escoltats i debatuts, i que, 
fruit del debat es proposin les mesures corresponents que conciliï els interessos de 
tots els agents implicats” 

 
El conseller Cristian Sais enuncia la proposició, que va néixer arran d’una reunió amb els 

veïns de Pedralbes en què aquests van compartir les seves inquietuds pel que fa a mobilitat, 
seguretat i educació, i es va veure la necessitat d’impulsar un òrgan on les parts intervinents 
poguessin debatre tots aquests temes, i agraeix la transacció del Grup Municipal de Cs, que 
consisteix a explicitar que els grups municipals també participaran en aquest òrgan. 

 
El conseller Marc Faustino expressa el vot favorable del Grup Municipal de la CUP a la 

proposició, que fa referència a molts dels problemes que reivindiquen les associacions de veïns 
de la Mercè, Zona Universitària i Pedralbes, barris residencials, sense teixit comercial —a 
excepció, potser, dels carrers Capità Arenes i Alfambra— i amb molt equipament publicoprivat 
que deixa zones desèrtiques en algunes hores i dies quan no s’utilitzen, i manifesta el desig que 
es debatin mesures que ajudin a integrar aquests barris a la trama urbana del Districte. 
 

El conseller Carlos Hornero expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC, que 
entén que, més enllà de l’exposició del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Lluís Sanglas ha fet 
una gran presentació del diagnòstic del barri de Pedralbes, un barri amb una població de 12.000 
persones, una de les densitats més baixes de Barcelona (45 habitants per hectàrea) i 
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característiques especials pel que fa als centres educatius, la manca de comerç i les distàncies 
entre diferents zones del Districte. 
 

El conseller Jordi Castellana expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, que 
sempre ha donat suport a la creació de mecanismes de participació que permetin treballar sobre 
els problemes que preocupen la ciutadania. En aquest cas, entén que, com molt bé ha dit el 
Sr. Lluís Sanglas, un dels reptes de Pedralbes és fer barri: la configuració de Pedralbes, tant 
urbanística com per ser un barri pràcticament només residencial, el converteix en un barri en què 
temes com convivència, cohesió, comerç de proximitat, entitats, moviment o espai públic són 
especialment rellevants. Malgrat les característiques del barri, però, la vida associativa és prou 
viva, gràcies a entitats com les associacions de veïns de Pedralbes, Zona Universitària i la 
Mercè, les AMPA de les escoles i instituts i l’Associació del Mirall de Pedralbes. D’altra banda, 
observa que per donar compliment a la proposició es podria crear una taula específica o bé dotar 
el Consell de Barri de Pedralbes de contingut i dels debats necessaris. 
 

El conseller Xavier Cañigueral expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que 
comparteix l’objectiu de la proposició i està d’acord que els principals problemes de Pedralbes, 
com ha dit el Sr. Sanglas, són la convivència, el civisme, la seguretat i la mobilitat, però 
coincideix amb el portaveu del Grup Municipal d’ERC que aquestes qüestions s’haurien de 
tractar al Consell de Barri de Pedralbes. D’altra banda, comenta que el seu grup al llarg del 
mandat ha presentat diverses iniciatives sobre aquests temes —el seu primer prec va ser que es 
creés un pla de mobilitat per al barri de Pedralbes— i retreu al Sr. Coll que encara no hagi donat 
resposta a la pregunta que va fer fa alguns plens sobre la seva valoració de les mesures de 
mobilitat que s’han dut a terme al barri de Pedralbes, com ara el carril bici, i observa que tampoc 
no s’ha dut a terme la mesura que es va acceptar a començaments de mandat per fer bilingües 
les comunicacions del Districte la pàgina web. 
 

La consellera Sonia Reina dona les gràcies al Grup Municipal Demòcrata per haver 
acceptat la transacció sobre la inclusió dels grups municipals, que el Grup Municipal de Cs 
entenia que era millor explicitar, atès que el Govern del Districte no acostuma a facilitar la 
informació als grups, i manifesta el vot favorable del seu grup. Tot seguit, posa de manifest que, 
tal com ja s’ha dit, les característiques de Pedralbes (concentració de vehicles, carències en 
transport públic i en atenció primària, etc.) fan necessària una taula de convivència en la qual 
tots els actors del barri trobin solucions de consens per millorar-lo. 
 

El conseller Antoni Coll subratlla que durant tot el mandat s’ha treballat amb diàleg obert 
amb les associacions de veïns, comerciants i la comunitat educativa de Pedralbes, l’únic barri on 
hi ha una taula de mobilitat, que es va crear en considerar que aquest tema era prou important 
per dedicar-hi un petit òrgan específic, i informa que, en veure la proposició del Grup Municipal 
Demòcrata, el Govern es va posar en contacte amb les associacions de Pedralbes i en 
converses amb elles es va arribar a l’entesa que el barri no necessita generar cap espai de 
participació i debat nou, ja que a les comissions de seguiment i els consells de barri es pot 
plantejar qualsevol tema sense necessitat de duplicar esforços. Per això, el Govern no donarà 
suport a la proposta, però portarà als consells de barri i a les comissions els temes que calgui. 

 
A continuació, comenta que els grups s’haurien de preguntar si assisteixen als òrgans de 

participació on tenen representació, i recorda que les comissions de seguiment dels consells de 
barri, per normativa, es poden ampliar amb temes determinats, i tant els grups com les 
associacions de veïns hi poden introduir temes de debat i punts de l’ordre del dia. 
 

El conseller Cristian Sais agraeix el suport dels grups i diu al Sr. Coll que el Govern mai 
no convida les forces polítiques a la Comissió de Mobilitat, malgrat la insistència dels grups, i 
puntualitza que aquesta proposició no demana una altra taula de mobilitat, sinó una taula de 
convivència, ja que els veïns van transmetre al seu grup la necessitat de crear-la i complementar 
el Consell de Barri, que no aprofundeix prou en determinades qüestions, i permetria que les 
forces polítiques tinguessin un fòrum on es poguessin tractar obertament entre tots. Per acabar, 
observa que algunes proposicions que s’aproven amb el vot a favor o l’abstenció del Govern —
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en aquesta ocasió, hi ha votat en contra— no es duen a terme i no s’avança en res, i, en aquest 
cas, els veïns han demanat la creació de la taula que planteja la proposició.  

 
El president explicita que s’aprova amb el vot favorable de tots els grups i l’únic vot 

contrari del grup del govern de BComú la proposició amb la transacció següent: TRANSACCIÓ: 
“Que el Govern del Districte de les corts, en un període no inferior a 1 mes, instrumenti la creació 
d’un Òrgan específic per al Barri de Pedralbes que esdevingui una veritable Taula de 
Convivència, on Veïns, Comerciants i Comunitat Educativa en general i la participació dels Grups 
Municipals del Districte puguin compartir un espai on els seus neguits i problemes recurrents en 
matèria de Mobilitat, de Civisme i de Convivència en general, siguin escoltats i debatuts, i que, 
fruit del debat es proposin les mesures corresponents que conciliï els interessos de tots els 
agents implicats” 

 
 

2.- PP: El Consell del Districte de Les Corts acorda: 
Adoptar el compromís polític de destinar els ingressos municipals derivats de 
l’Espai Barça a favor de la dotació d’equipaments al PERI Danubi, el nou 
poliesportiu d’Arístides Mallol, i al Recinte de la Maternitat, i de l’adquisició de 
l’interior d’illa del carrer Mejia Lequerica, 42, entre altres“ 

 
La consellera Míriam Casanova recorda que a la sessió del 27 d’abril del Consell Plenari 

de l’Ajuntament de Barcelona es va aprovar, amb el vot a favor de tots els grups polítics a 
excepció de la CUP, el projecte urbanístic de l’Espai Barça, un projecte que el Grup Municipal 
del PP considera positiu, especialment si es compara amb l’anterior, el Pla Laporta, que va ser 
molt qüestionat i que es va rebutjar. Entén, però, que perquè l’Espai Barça sigui un gran projecte 
de barri no n’hi ha prou amb l’augment de l’espai públic i de la zona verda i la reforma dels vials, 
sinó que cal garantir dues condicions: en primer lloc, tal com es va plantejar al Consell de les 
Corts el juliol de 2016, el Barça ha de sufragar el cost de les externalitats negatives que genera 
als veïns i les veïnes els dies de partit al Camp Nou, costejant l’augment de la freqüència del 
metro i l’autobús i les hores extres de seguretat i neteja de la via pública dels voltants, una 
proposta a la qual no s’ha donat compliment tot i que va ser aprovada. En segon lloc, 
l’Ajuntament ha de destinar els ingressos públics derivats de l’Espai Barça, especialment al 
voltant dels 7 milions d’euros d’aprofitament urbanístic i els 5 milions d’euros de la llicència 
d’obres i de l’impost de construccions —també, si calgués, l’IBI dels nous edificis d’ús terciari 
durant els primers anys de funcionament—, no només al que ja va anunciar el Govern, que és 
desencallar i començar a executar el PERI Danubi, dotant d’una nova escola bressol, sinó també 
a construir el nou poliesportiu d’Arístides Maillol, que ha de ser un centre esportiu municipal 
complet i dotat amb piscina; acordar amb la Diputació de Barcelona la cessió de l’edifici central o 
del solar que s’utilitza d’aparcament de la via pública al costat de la pista esportiva del recinte de 
la Maternitat, que s’ha de destinar a equipament de barri —està qualificat com a tal, i el seu grup 
considera que seria adequat destinar-lo a centre de dia per a la gent gran—, i també convindria 
adquirir la nau industrial de l’interior d’illa de Mejía Lequerica amb Gran Via de Carles III. 
Subratlla que és injust que el barri suporti els efectes negatius de la massificació de gent els dies 
de partit de futbol i que no se’l compensi i no disposi dels equipaments municipals que necessita. 
 

El president dona pas a les intervencions de les dues persones del públic que han 
demanat intervenir en aquest punt, que aniran seguides de les dels consellers. 

 
La Sra. F. M. agraeix les propostes del Grup Municipal del PP, referents a coses 

fonamentals per al barri que farien que el Barça aportés alguna cosa al barri que en compensés 
els inconvenients, i manifesta el desig que el regidor hi doni el vistiplau i, per tant, afavoreixi tots 
els veïns de les Corts. A continuació, dona les gràcies als grups que s’han mostrat sensibles 
amb el problema de la Maternitat i, també, al de Bonpreu: Grup Municipal Demòcrata, PP, Cs i la 
CUP, el grup que més clarament s’hi ha manifestat sempre (va visitar el pis i va afirmar que no 
s’hi podia viure), i lamenta la poca sensibilitat o manca de preparació de qui ha donat permís per 
a unes obres en què els camions han d’entrar fent marxa enrere i els veïns no podran sortir. 
Subratlla que, independentment de quants informes favorables de Bombers hi hagi, en un carrer 
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de quatre metres d’amplada no es pot planificar una sortida d’emergència, i sembla que es vulgui 
que en passi alguna de grossa. 
 

El Sr. Joan Hernández, de la Coordinadora Veïns Mejia Lequerica, recorda que es va fer 
un procés participatiu respecte a tot allò que haurà de fer l’Ajuntament fora de l’Espai Barça, del 
qual van sortint nombroses propostes, moltes de les quals es poden implementar molt 
ràpidament i sense cost, com ara que els veïns puguin passar amb el seu carnet perquè no 
hagin d’esperar abans i després per entrar al seu pàrquing durant mitja hora o tres quarts o que 
el carrer Mejía Lequerica no sigui un tap. Pregunta què es farà respecte d’aquest procés 
participatiu o si, com tot el que es fa, no servirà de res, i demana que es planifiquin les 
actuacions que es van acordar. 
 

El conseller Marc Faustino manifesta l’acord del Grup Municipal de la CUP amb totes les 
propostes per als barris de Sant Ramon i la Maternitat que ha exposat el Grup Municipal del PP, 
ja que són reivindicacions que tots els partits polítics han escoltat a les associacions veïnals 
durant el procés de participació del Barça. No està d’acord, però, que el superàvit extraordinari 
de l’Espai Barça sigui el que hagi de garantir-ne la realització, sinó que, independentment de 
l’existència d’aquest superàvit, aquestes mesures han de formar part del pressupost ordinari 
d’inversions del Districte. Per això, s’hi absté. 
 

El conseller Carlos Hornero expressa l’abstenció del Grup Municipal del PSC, que està 
d’acord amb les propostes que ha plantejat la consellera Míriam Casanova, però és conscient 
que els veïns de l’entorn de Sant Ramon i la Maternitat històricament n’han demanat d’altres, per 
la qual cosa entén que el més adient seria que els equipaments, proposats per totes les entitats, 
els definís la Comissió d’Equipaments a través d’un procés de participació. 
 

El conseller Jordi Castellana indica que el Grup Municipal d’ERC, tot i estar d’acord amb 
les mesures que planteja la proposició, s’hi abstindrà, pel que ha comentat el conseller Hornero 
sobre el procés participatiu i perquè considera que és una proposició trampa, que genera unes 
expectatives que no es corresponen amb la realitat, ja que parla d’uns ingressos estimats 
d’aproximadament 6 milions d’euros i de despeses que poden superar els 40 milions d’euros: 
l’execució del PERI Danubi, segons les dades del planejament, ascendiria a 19-24 milions 
d’euros més el 5% de premi d’afectacions, i a això caldria afegir la inversió de la nova escola 
bressol, equipament a determinar que ha d’anar a la banda del cantó de travessera, el centre 
esportiu municipal d’Arístides Maillol, la nau industrial de Mejía Lequerica, etcètera. 

 
El conseller Jorge Feijóo expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs. 
 
La consellera Lídia Gàllego expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata, que està 

d’acord que els ingressos que tindrà l’Ajuntament com a resultat de l’execució del projecte de 
l’Espai Barça cal reinvertir-los al barri —aquest és l’acord polític al qual es va arribar— i també 
està d’acord amb els equipaments esmentats pel grup proposant, però considera que les 
necessitats actuals del barri pel que fa a equipaments cal debatre-les més enllà d’una proposició 
en un plenari, a la Comissió de Seguiment del Pla d’Equipaments, que fa força que no es reuneix 
i que no només té el deure de fer el seguiment dels equipaments actuals, sinó també d’analitzar 
les demandes i les necessitats i proposar actuacions que hi donin resposta. Entén que la 
participació i les aportacions de totes les parts implicades —a la Comissió hi ha representats tant 
els grups municipals com el teixit associatiu i veïnal del Districte— són fonamentals per 
aconseguir un pla realista que respongui adientment a les necessitats existents. 

 
El conseller Antoni Coll subratlla que la presa de decisió aquí, sense parlar-ne primer 

amb els veïns, sobre els equipaments que s’han de fer amb el superàvit aniria totalment en 
contra de la participació: la decisió s’ha de prendre a la Comissió de Seguiment del Pla 
d’Equipaments o a la Comissió de Seguiment del Planejament de l’Espai Barça, de la qual 
formaran part tant els grups polítics com les entitats. Per aquest motiu, el Grup Municipal de 
BCOMÚ votarà en contra de la proposició. 
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D’altra banda, manifesta el seu acord amb l’afirmació que aquesta és una proposició 
trampa —amb 7 milions d’euros no es pot fer tot el que planteja la proposició— i que hi ha 
accions que no han de dependre d’un superàvit. En aquest sentit, comenta que el Pla Danubi 
s’ha tirat endavant sense esperar que estigués aprovat el planejament del Barça: amb el 
pressupost ordinari d’aquest mandat s’ha començat l’expropiació del que ha de ser la gran zona 
verda de dintre de Danubi (8 milions d’euros), que inclou també l’escola bressol —ja se n’està 
treballant el projecte executiu amb pressupost ordinari i ja hi ha previst el pressupost ordinari per 
tirar-la endavant a començaments del proper mandat. 

 
La consellera Míriam Casanova qualifica els arguments del Sr. Coll d’excuses; puntualitza 

que no ha parlat només dels 7 milions d’euros d’aprofitament urbanístic, sinó també dels 5 
milions d’euros de la llicència d’obres i de l’ICIO, així com de l’IBI dels primers anys sobre els 
edificis d’ús terciari (28.000 m²), i assegura que hi ha diners més que suficients. Dit això, subratlla 
que el Govern es va negar a fer un procés participatiu per definir els equipaments i la política de 
promoció del comerç al voltant del Barça quan li van demanar i, quant a la possibilitat de recórrer 
al pressupost d’inversions del Districte, observa que les inversions es fan des de Casa Gran a 
través del gran operador BIMSA, no pas des del Districte. Està d’acord que tot això convindria 
tractar-ho a la Comissió d’Equipaments, però, com s’ha dit, aquesta comissió no funciona, no es 
reuneix, i, d’altra banda, els grups tenen el dret de plantejar al Consell Plenari les propostes que 
considerin adequades per al barri. En aquest cas, la proposta fa referència a equipaments molt 
demanats pels veïns. En darrer lloc, assegura que no és una proposició trampa i remarca que les 
persones que formen part del PP són persones previsibles i sempre diuen clarament i amb la 
millor argumentació possible el que consideren que s’ha de fer, i continuaran exigint al Govern 
els equipaments que necessita el barri, i, al Futbol Club Barcelona, que compensi les 
externalitats negatives que genera als veïns els dies de partit de futbol. 

 
El president indica que la proposició s’aprova amb els vots favorables del PP i de Cs, el 

vot contrari de BComú i l’abstenció de la resta de grups la proposició del grup del PP següent: El 
Consell del Districte de Les Corts acorda: “Adoptar el compromís polític de destinar els ingressos 
municipals derivats de l’Espai Barça a favor de la dotació d’equipaments al PERI Danubi, el nou 
poliesportiu d’Arístides Mallol, i al Recinte de la Maternitat, i de l’adquisició de l’interior d’illa del 
carrer Mejia Lequerica, 42, entre altres“ 

 
 
3.- ERC: “El Districte de les Corts elaborarà un projecte de corredor verd que uneixi 

Collserola, els espais verds del Districte existents i pendents de disseny i la resta 
d’espais verds que envolten el Districte conjuntament amb tota la resta 
d’Administracions públiques afectades, la participació dels Grups Municipals del 
Districte i el teixit associatiu de la zona, en especial els entitats veïnals i les entitats 
ambientalistes”. 

 
El conseller Jordi Castellana posa de manifest l’afectació que té sobre la salut humana 

l’elevat nivell de contaminació que hi ha a la ciutat de Barcelona i a tota l’àrea metropolitana, un 
problema que augmenta per la densitat de la ciutat, el clima, l’orografia i, sobretot, l’impacte de 
l’activitat humana (excessiu ús del transport privat, etc.). Exposa que es calcula que unes 
3.500 morts anuals a l’àrea metropolitana són atribuïbles a la contaminació excessiva que hi ha a 
la ciutat, i que el problema ha estat molt analitzat: s’han fet molts estudis i hi ha moltes dades, i el 
seu grup entén que la tasca del Consell de les Corts és proposar millores que pal·liïn aquests 
efectes i que aconsegueixin que Barcelona sigui un lloc amb més qualitat per viure-hi. Considera 
també que cal aprofitar l’aprovació de la modificació del Pla General Metropolità dels terrenys del 
Barça al Districte de les Corts, un espai eminentment enquitranat que genera un efecte d’illa de 
calor i que té una qualitat ambiental pràcticament nul·la, i espera que el planejament derivat i els 
plans especials que s’han d’elaborar per definir com ha de ser la zona del voltant del Camp Nou 
(32.000 m² de verd) serveixin per pensar en un veritable corredor verd que uneixi Collserola, Can 
Rigal, el parc de la Maternitat, la nova zona verda generada a l’entorn del Camp Nou, l’espai 
verd que s’ha de generar a l’entorn de l’MPGM del carrer de Danubi i dels carrers de la zona, el 
Parc de Pedralbes, zones amb una densitat molt baixa o nul·la de població, com són la 
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universitat o grans equipaments esportius com el campus esportiu de la UB, el Club de Polo o 
altres clubs de la zona, i el Parc de Cervantes. Comenta que la voluntat del seu grup és generar 
nous espais de qualitat que siguin passejables, que siguin d’ús quotidià de veïns i veïnes i que 
siguin un pulmó verd al barri, per a la qual cosa cal començar de manera immediata un debat 
integral sobre com s’ha de fer: cal pensar com s’ha de dissenyar la zona verda que ha d’anar al 
voltant del Camp Nou pensant també en quina relació ha de tenir amb tots els espais esmentats, 
ja que en una ciutat altament densa com és Barcelona cal aprofitar totes les oportunitats d’espai 
verd que es generen per teixir corredors verds, petits pulmons urbans que donen lloc a una ciutat 
molt més saludable. Per acabar, observa que la proposició implica parlar amb l’Ajuntament 
d’Hospitalet i les entitats veïnals i ambientalistes. 

 
El president dona pas a les intervencions dels grups, que inicia el conseller Marc Faustino 

com a portaveu del Grup Municipal de la CUP. Assenyala que l’aposta per una ciutat més 
saludable inclou la connexió de parcs i jardins amb el teixit urbà i la redistribució de la 
infraestructura verda, i que qualsevol govern municipal hauria de prioritzar no només la protecció 
del verd, sinó també el seu increment. Observa que l’encaix de Collserola amb les Corts continua 
pendent, malgrat que és un gran espai per viure en harmonia amb la natura, i els diferents 
projectes presentats en altres etapes no han acabat de tenir èxit. Espera que aquesta proposició, 
a la qual el seu grup dona suport, sí que tiri endavant, i demana al Districte que projectes com el 
del mirador del barri de la Mercè —aquest el van conèixer per la premsa—, que s’ha de 
rehabilitar, no siguin petits canvis sinó que s’incorporin a aquesta proposició per tenir un corredor 
verd que uneixi la ciutat amb tots aquests espais verds al voltant. 

 
El conseller Carlos Hornero expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC a la 

proposició, relacionada amb un projecte del mandat anterior, del Sr. Vives, anomenat «Portes de 
Collserola», que volia que Barcelona, que ja s’havia obert al mar, s’obrís a la muntanya. 
Observa, però, que aquest projecte tenia el defecte que no modulava l’accés a la muntanya, i 
això representa un perill de massificació i destrucció. Tanmateix, entén que la proposició va més 
enllà de Collserola i fa referència a una inquietud que el Districte fa temps que té. 

 
La consellera Míriam Casanova expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, 

conscient de la importància que tenen els espais verds en la reducció de la contaminació i la 
millora de la qualitat de vida de grans i petits, i observa que fa anys que es parla del projecte del 
corredor verd, que, de fet, està inclòs en el Pla del Verd i la Biodiversitat 2012-2020. A 
continuació, assenyala que el seu grup considera que cal prioritzar l’ampliació de la zona verda, 
dotant-ne les zones que estan qualificades urbanísticament com a espais verds. En aquest 
sentit, entén que, a banda del procés per dotar l’espai verd de la Colònia Castells, cal dotar 
l’espai verd de Maria Barrientos, 6-14, actualment ocupat a precari per naus industrials; la finca 
de Benavent, 36, que actualment s’utilitza com a aparcament a la via pública; completar el Parc 
de Can Rigal mitjançant un acord amb l’Ajuntament de l’Hospitalet; reformar el Parc de les Corts, 
que actualment el Govern té en projecte, però sempre previ consens amb els veïns, i, sobretot, 
preservar els arbres del recinte de la Maternitat i cuidar els arbres de l’Espai Barça. 

 
La consellera Sonia Reina manifesta el vot favorable del Grup Municipal de Cs, que està 

d’acord amb tot el que s’ha comentat a excepció del que ha comentat el Sr. Hornero respecte de 
la massificació de la muntanya: entén que el plantejament que s’ha fet és per tenir un pulmó verd 
a Barcelona i poder gaudir de zones verdes i no pas per massificar aquestes zones. D’altra 
banda, demana al Govern que garanteixi la neteja i el manteniment de l’arbrat i les zones verdes, 
actualment en unes condicions bastant dolentes. 

 
El conseller Matías Ramon expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, que 

entén que, per reduir la contaminació —a les Corts hi ha un dels punts de concentració més 
grans de partícules levitants de la ciutat, l’entrada a Barcelona per l’avinguda Diagonal—, no 
només és important implementar un model de mobilitat sostenible, sinó també augmentar i 
millorar els pulmons verds de la ciutat, qüestió que, en gran part, depèn del Districte de les Corts. 
Posa de manifest que, comparada amb altres grans metròpolis europees, Barcelona té pocs 
pulmons verds, i és important disposar-ne de més, atès que aporten molt tant des del punt de 
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vista mediambiental (netegen l’aire de la ciutat) com des del punt de vista de l’oci (la natura obre 
la porta a dur a terme tota mena d’activitats i esports), i confirma que aquesta proposició va molt 
en la línia del projecte presentat durant el mandat del seu grup anomenat «Portes de Collserola», 
amb què es va fomentar el nexe entre la muntanya i la ciutat. En darrer lloc, subratlla que el seu 
grup considera molt interessant la proposta d’ERC d’aprofitar que el Districte disposa de grans 
parcs i punts verds per fer un barri més sostenible on famílies, joves, gent gran i tothom en pugui 
gaudir, i comenta que per dur a terme les rutes verdes caldria implicar les entitats de comerç del 
Districte. 

 
El conseller Antoni Coll indica que fa temps que la xarxa de corredors verds a la ciutat 

està dibuixada, i enllaça espais verds del municipi amb els quatre grans àmbits naturals que 
l’emmarquen (Collserola, el litoral, el riu Besòs i el riu Llobregat). Afegeix que els corredors verds 
posen en contacte les àrees naturals perifèriques amb la trama urbana i vertebren la 
infraestructura verda de la ciutat a partir d’incorporar-hi els espais verds, i potencien la 
biodiversitat. 
 

Exposa que, tal com es planteja a la mesura de govern de programa d’impuls de la 
infraestructura verda urbana i a la mesura de renaturalització de la ciutat, l’Ajuntament ha 
endegat una revisió i actualització d’aquesta proposta global de ciutat, una tasca que està fent 
Ecologia Urbana en coordinació amb els Districtes, i manifesta el vot favorable del Grup 
Municipal de BCOMÚ, conscient que cal trobar l’espai en què es puguin lligar els interessos de 
trama verda interna del Districte, com poden ser el Pla Director de Marquès de Sentmenat o 
l’Espai Barça; lligar el camí de Finestrelles; el mirador de la Mercè —nega que els grups se 
n’assabentessin per la premsa, ja que abans s’havia explicat al Consell de Barri de Pedralbes—; 
Can Rigal, sobre el qual caldrà parlar amb l’Ajuntament de l’Hospitalet, o la Font del Lleó a 
Pedralbes, que el Govern voldria poder obrir i que necessita una qüestió de planejament per tal 
d’expropiar-ne un tram. 

 
El conseller Jordi Castellana agraeix el suport de tots els grups i manifesta el desig que 

es doni compliment a la proposta, que, d’una banda, té un objectiu ambiental (reducció de la 
contaminació i augment de la biodiversitat) i, d’altra banda, té un objectiu d’ús veïnal i de 
generació d’espai públic per a ús de tota la ciutadania, i observa que l’essència de la proposició 
és generar un nou espai de 32.000 m² que ara mateix és quitrà, que no es dissenya de manera 
aïllada i sense sentit, sinó tenint en compte tots els espais verds que hi ha al voltant i totes les 
oportunitats que això genera. 

 
El president indica que s’aprova per unanimitat la proposició següent: “El Districte de les 

Corts elaborarà un projecte de corredor verd que uneixi Collserola, els espais verds del Districte 
existents i pendents de disseny i la resta d’espais verds que envolten el Districte conjuntament 
amb tota la resta d’Administracions públiques afectades, la participació dels Grups Municipals del 
Districte i el teixit associatiu de la zona, en especial els entitats veïnals i les entitats 
ambientalistes” 

 
4.- PSC:” El Consell Municipal del Districte acorda: Instar a la Comissió de la ponència 

del Nomenclàtor es tramiti el canvi de nom del carrer Institut del Frenopàtic, pel nom 
de carrer Juan Miguel Gervilla. 

 
El conseller Carlos Hornero agraeix la col·laboració dels tres sindicats de la Guàrdia 

Urbana (SAPOL, UGT i CCOO) en la proposició, que vol restituir la memòria d’una víctima del 
terrorisme d’ETA. Posa de manifest que, després d’un llarg procés i d’un conflicte que ha deixat 
més de 800 víctimes, ETA ha arribat a la seva fi com a organització armada: portaveus de la 
banda van escenificar aquest fet després d’un comunicat en què es reconeixia públicament el 
dolor provocat i s’expressava la voluntat d’incorporar el moviment a les dinàmiques polítiques i 
institucionals de la democràcia representativa que actualment està ajudant a reconstruir la 
convivència pacífica a Euskadi, cosa que celebra. Subratlla, però, que cal recordar el camí 
recorregut per la societat basca en un procés dolorós i inútil, i el seu grup continuarà apostant, 
com ha fet sempre, pel diàleg i la reconciliació com el millor camí: cal reconstruir ponts i 
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conquerir cotes més altes de llibertat en pau, així com obrir pas a les iniciatives que, sense 
oblidar el passat ni renunciar-hi, ajudin a construir un relat just perquè les noves generacions 
puguin gestionar la continuïtat d’un nou escenari. Exposa que el Sr. Juan Miguel Gervilla, al qual 
es proposa dedicar un carrer a les Corts, pertanyia al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona i 
estava estretament vinculat al Districte, i observa que els noms dels carrers, a més d’ordenar la 
ciutat i facilitar-hi l’orientació, són coordenades simbòliques i semàntiques que situen el ciutadà 
en un marc ideològic particular. En aquest cas, un carrer dedicat a Juan Miguel Gervilla seria un 
homenatge pòstum, així com un reconeixement i un agraïment públics, a un testimoni vital del 
compromís amb el Districte i la ciutat, a la trajectòria exemplar d’una persona que representa la 
vocació de servei públic i el cost que pot arribar a tenir la defensa de la seguretat i la 
convivència, i a una tasca que l’Ajuntament té l’obligació de defensar. Juan Miguel Gervilla, 
agent de l’autoritat democràtica destinat al Districte de les Corts des de feia molt de temps, era 
un destacat membre de la Guàrdia Urbana que va perdre la vida en un acte de servei, mentre 
complia les seves funcions com a garant de l’ordre públic, la seguretat, la convivència i l’exercici 
dels drets i les llibertats al carrer, una trista víctima circumstancial d’una acció terrorista fatal i 
irreversible perpetrada de manera improvisada l’any 2000 pel comando Barcelona d’ETA quan 
l’agent es disposava a assistir els conductors d’un vehicle avariat a la cruïlla de l’avinguda 
Diagonal amb el carrer Numància, que era un cotxe bomba de l’organització terrorista destinat a 
cometre un atemptat que hauria provocat la pèrdua de moltes vides. Assenyala que la proposició 
vol estendre el reconeixement a totes les víctimes del terrorisme d’ETA, als seus entorns i a una 
societat que durant molt de temps ha patit aquesta xacra irracional i que ara ha començat a 
recuperar la normalitat, i manifesta el desig que el procés de reconciliació es consolidi i 
esdevingui durador, així com que sigui una trobada que ajudi a construir a partir del diàleg polític 
i la convivència pacífica sense renunciar a la memòria. 

 
El conseller Marc Faustino expressa l’abstenció del Grup Municipal de la CUP, que en 

part comparteix l’exposició que ha fet el Sr. Hornero —està d’acord a reconèixer la vinculació de 
l’agent Juan Miguel Gervilla amb el Districte de les Corts, així com la seva professionalitat i el 
seu acte de servei públic, mitjançant el canvi de nom de carrer proposat—, però aposta per actes 
de reconciliació, reconstrucció, no oblit i restitució en què totes les víctimes del dolor terrorista 
tinguin el seu espai. 

 
El conseller Jordi Castellana expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, que 

sempre ha defensat i defensarà que els projectes polítics s’han de defensar mitjançant la política 
i mitjançant vies pacífiques, apostant pel diàleg amb tothom encara que hi hagi grups, de 
vegades, que no vulguin parlar i s’entestin a trobar altres vies per solucionar els problemes que 
han de ser polítics, i observa que totes les morts perpetrades per ETA, els GAL, el Batallón 
Vasco Español i altres organitzacions d’extrema dreta que han sembrat la por, totes les tortures, 
els segrestos, les famílies trencades per totes les bandes, etcètera, no han servit per donar cap 
solució política a un conflicte que és polític i que no pot entrar en cap altra derivada. Indica que 
ETA, que la setmana passada va anunciar la seva dissolució, ha impactat diverses vegades en 
veïns de les Corts, amb especial duresa, per exemple, en els casos d’Ernest Lluch i l’agent de la 
Guàrdia Urbana Juan Miguel Gervilla, funcionari municipal que, com a tal, es va dedicar 
professionalment al servei de la ciutadania i que, lamentablement, va ser assassinat durant 
l’exercici de les seves funcions públiques, i mereix l’homenatge que planteja la proposició. Per 
acabar, comenta que la memòria històrica no només es construeix amb persones, sinó també 
amb llocs i altres referents com ara ubicacions d’antigues fàbriques i equipaments, per la qual 
cosa el seu grup considera que caldria buscar la manera de mantenir la memòria de l’Institut 
Frenopàtic, una institució que va tenir un gran impacte a les Corts i que va tenir com a director 
Martí Julià, republicà innovador en psiquiatria d’inicis de segle. 

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

convençut que tant el Districte de les Corts com la ciutat de Barcelona estan en deute amb Juan 
Miguel Gervilla, que va ser assassinat mentre es trobava en acte de servei pel comando 
Barcelona d’ETA, que dies abans havia matat l’exministre Ernest Lluch i el regidor del PP a 
Viladecavalls Francisco Cano. Subratlla que Gervilla va ser assassinat quan es disposava a 
assistir els ocupants d’un vehicle avariat que es volia emprar per a un atemptat que hauria 
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causat nombroses víctimes, i recorda que el PP va presentar una proposta al Ple del Districte el 
2010 que va ser aprovada amb el suport de tots els grups excepte l’abstenció d’ERC i va tenir 
com a resultat que es posés el nom de Lluch-Gervilla a la comissaria de la Guàrdia Urbana. 
Entén, però, que hauria calgut fer un reconeixement més gran a la seva figura. Celebra que, 
gràcies a aquesta proposició, es faci un pas més en l’honrament de la memòria de les víctimes 
d’ETA a Barcelona, direcció en què, malauradament, encara queda molt per fer, i lamenta que es 
mantingui un carrer amb el nom de Sabino Arana, origen de moltes de les idees del nacionalisme 
basc radical conegut, a més, pel seu racisme i masclisme, i que, en canvi, el Govern de Colau no 
acceptés la petició del PP de posar plaques commemoratives en els punts de Barcelona on 
s’han produït assassinats per terrorisme: a les Corts, a més de Juan Miguel Gervilla i Ernest 
Lluch, ETA va matar dos policies (Javier Delgado i José Antonio Garrido) al carrer Caballero i 
dos militars (Virgilio Mas i Juan Antonio Querol) davant la caserna del Bruc. Observa que la 
proposta d’honrar la memòria de Juan Miguel Gervilla amb un lloc al nomenclàtor de la ciutat és 
una proposta de dignitat i justícia que té un ampli suport social i el dels seus companys de la 
Guàrdia Urbana, que també s’honren mitjançant aquest reconeixement. En darrer lloc, lamenta 
que la CUP i, en certa manera, ERC, participin en el blanquejament que fa ETA de la seva 
història de massacre i terror, i subratlla que no hi va haver un conflicte, sinó una colla 
d’assassins que matava innocents. 

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

«Nosotros vamos a votar a favor siempre de rendir homenaje y mostrar respeto por las víctimas 
de la banda criminal ETA que, de sus más de 850 asesinatos, 55 fueron perpetrados en nuestra 
comunidad autónoma y seis de ellos en nuestro Distrito de Les Corts. Y queremos rendir 
homenaje a todas y cada una de las víctimas de esa banda criminal recordando a las que fueron 
asesinadas en Les Corts. El 13 de diciembre de 1991, los etarras asesinaron a los policías 
nacionales José Garrido y Francisco Javier Delgado en el interior de un comercio de Les Corts. 
El 16 de enero de 1992, asesinaron a dos suboficiales del ejército de tierra, Mas Navarro y 
Querol Queralt, cerca del cuartel del Bruch. El 21 de noviembre del 2000, ETA asesina con dos 
tiros en la nuca a Ernest Lluch en el garaje de su domicilio. Y el 20 de diciembre del 2000, ETA 
asesina al guardia urbano Juan Miguel Gervilla Valladolid con dos tiros cuando intentaba 
neutralizar a los etarras a los que había descubierto con un coche cargado de explosivos 
destinados a atentar contra el periodista Luis del Olmo. Luis del Olmo, que también es vecino de 
Les Corts y al que el comando intentó matar hasta en ocho ocasiones. Los periodistas eran 
señalados por publicaciones como Ardi Beltza, donde casualmente aparecían como enemigos 
de la causa vasca y casualmente los asesinos pasaban a incluirlos en su lista de objetivos. 
Algunos de esos artículos se escribían desde Barcelona, pero sin firma, porque no en balde para 
llevar a cabo las actividades de la banda terrorista en Cataluña los etarras contaron con el apoyo 
de numerosos miembros legales pertenecientes al movimiento ocupa de Barcelona y a los 
grupos independentistas más radicales. Y esto es también memoria histórica. La banda criminal 
fue derrotada y vencida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por la sociedad 
española, que, unida, plantó cara a los violentos, sobre todo después del vil secuestro y 
asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un asesinato radiado que tuvo a todo el país estremecido 
durante 48 horas con la esperanza de que les quedara a los asesinos un ápice de humanidad, y 
la esperanza fue en vano. Mientras el país estaba conmocionado, mientras todos estábamos 
atentos a las noticias deseando su liberación, etarras como Otegi se encontraban tranquilamente 
pasando el día en la playa, esperando la noticia —él sí conocía el desenlace— del asesinato de 
Miguel Ángel. No debemos perder la memoria de quiénes fueron todos y de qué hicieron. No 
debemos, una vez vencida la barbarie, perder el relato literario de lo que realmente ocurrió. No 
hubo bandos, sino una sociedad contra unos asesinos. No hubo disolución por voluntad propia, 
sino que fue la presión de la sociedad y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes 
acabaron con ETA. Y no, Sr. Hornero, ETA no ha pedido perdón a las víctimas. ETA justifica los 
asesinatos, entre ellos el de Juan Miguel Gervilla, porque eran objetivos de su conflicto 
imaginario. ETA solo pide perdón a los que ella considera que no formaban parte del conflicto. 
Pero no olvidemos que bombas como la del Hipercor fueron colocadas para causar una 
masacre. Queremos un fin de ETA, sí, pero sin impunidad. Gracias.» 
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El conseller Rodolf Mancho subratlla que el Grup Municipal Demòcrata rebutja 
absolutament tota mena de violència que malmeti els fonaments de la convivència i de la 
democràcia. Dit això, exposa que l’agent de la Guàrdia Urbana Juan Miguel Gervilla va ser 
assassinat a les Corts en un acte de servei que anava més enllà de les funcions que 
s’acostumen a veure del cos en el dia a dia de la ciutat, un acte de servei en què comprometia la 
seva seguretat personal per protegir i garantir la de la ciutadania. Comenta que aquesta és 
l’autèntica funció que té encarregada la Guàrdia Urbana com a cos de seguretat a la ciutat, però, 
malauradament, avui dia no se la veu desenvolupar-la en plenitud i això no ajuda la ciutadania a 
tenir una percepció de seguretat i confiança en el cos. Remarca que no es pot permetre que es 
trenqui aquest vincle de confiança, i que l’agent Gervilla va salvar una persona o potser més 
d’una en un acte de servei i d’entrega que ha de ser valorat i reconegut. Per això, el seu grup 
dona suport a la proposició, que entén com a reconeixement pòstum a l’agent de la Guàrdia 
Urbana i, per tant, servidor públic, Juan Miguel Gervilla, un reconeixement que representa i 
simbolitza els millors valors en la defensa de la pau, el diàleg i la convivència. 

 
El regidor del Districte expressa el vot favorable del Grup Municipal de BCOMÚ, que 

entén que les víctimes de qualsevol terrorisme mereixen un homenatge i un reconeixement, que 
durant molts anys Barcelona —també el país en general— ha tingut dificultats per fer. Per 
exemple, no va ser fins el 2003 que es va fer un homenatge de prou dimensió a les víctimes de 
l’atemptat de l’Hipercor (1987), i fins al juny del 2017, trenta anys després de l’atemptat, no hi va 
haver un acte d’homenatge i reconeixement per part del conjunt de les administracions.  
 

A continuació, observa que l’Ajuntament de Barcelona hauria de ser capaç de donar un 
tracte equitatiu a les víctimes del terrorisme —malauradament, a la ciutat n’han estat moltes— 
atenent totes les especificitats. D’altra banda, se suma a la proposta del Sr. Castellana de 
mantenir la memòria de l’Institut Frenopàtic. 

 
El conseller Carlos Hornero també es mostra d’acord amb la idea de mantenir la memòria 

de l’Institut Frenopàtic. Dit això, agraeix el suport a la proposició dels grups municipals i també 
dels tres sindicats que hi han col·laborat, i diu al regidor que li ha semblat entendre que en la 
seva intervenció al·ludia el PSC —demana disculpes si ho ha entès malament— i subratlla que 
ell personalment és bastant sensible amb la manca d’acompanyament a les víctimes que hi ha 
hagut a la ciutat, i creu que al seu grup no se li poden donar lliçons en aquest sentit. Per acabar, 
manifesta el desig que es doni compliment a la proposició ben aviat. 

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

excepció de l’abstenció de la CUP, la proposició del PSC següent: El Consell Municipal del 
Districte acorda: Instar a la Comissió de la ponència del Nomenclàtor es tramiti el canvi de nom 
del carrer Institut del Frenopàtic, pel nom de carrer Juan Miguel Gervilla. 

 
Celebra que s’hagi aprovat i manifesta el desig que es dugui a terme al més aviat 

possible, i desitja salut, honor i glòria per als companys de la Guàrdia Urbana i, en particular, per 
a l’agent Gervilla. 

 
 
5.- CUP: “Que el Districte de les Corts afirma el seu compromís amb la necessitat 

d’enriquir la vida comunitària a l’aire lliure i en un espai públic més esportiu i per tal de 
fomentar-lo l’equip de govern presentarà en el plenari del mes de desembre de 2018 
una proposta d’un nou espai de lliure ús esportiu, sense comptar nous patis oberts a 
les escoles, per cada un dels barris del Districte de les Corts“. 
 

El conseller Marc Faustino posa en relleu la importància de l’ús lliure de l’espai públic per 
a la infància, l’adolescència i la joventut, i observa que, d’acord amb les reivindicacions del 
manifest que han llegit avui els infants, malgrat que hi ha molts espais infantils de joc de 0 a 12 
anys a l’espai públic, aquests es poden millorar. A més, els espais esportius per a adolescents i 
joves queden reduïts a la pista de bàsquet dels Jardins de Magalí, la pista de futbol dels Jardins 
de la Maternitat i la pista poliesportiva del barri de la Mercè, molt allunyada d’on viu la majoria de 
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la població del barri. Per això, el Grup Municipal de la CUP considera que s’ha de pensar a 
incrementar aquests espais aprofitant que molts parcs i jardins del Districte s’han de repensar i 
que el Districte ha de donar suport a la pràctica esportiva lliure però ordenada dins la ciutat. El 
conseller Carlos Hornero manifesta el vot favorable del Grup Municipal del PSC, que a l’informe 
del regidor ha preguntat per l’espai d’ús esportiu lliure a la plaça Bederrida (al costat de les 
instal·lacions d’Arístides Maillol), un espai amb 7.000 m² disponibles. 

 
El conseller Jordi Castellana expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, que en 

la seva proposició també incloïa la generació d’espai públic per a ús ciutadà. Manifesta la 
convicció del seu grup que l’espai públic és de tothom i per a tothom i ha de ser un espai de 
relació en què es pugui fer barri i es teixeixin xarxes socials amb contacte personal, que són la 
base de la cohesió social juntament amb altres condicionants com l’habitatge i l’educació, i 
observa que l’espai públic també ha de ser divers i tenir, per tant, multiplicitat d’usos. En aquest 
sentit, considera que a l’espai públic hi ha una manca d’espais en què es pugui practicar l’esport 
lliurement; recorda que l’esport, a més de transmetre valors, és una font de salut, i agraeix la 
presentació de la proposició, que fa referència a valors, salut i espai públic. 

 
La consellera Míriam Casanova afirma que el Grup Municipal del PP comparteix la idea 

general de disposar de més espai lliure per a la pràctica esportiva. Observa, però, que per a 
algunes pràctiques esportives, com ara córrer, patinar o anar amb bici, el Districte té prou espais 
molt adequats. Entén que per a la pràctica esportiva del futbol o del bàsquet, els millors espais 
són els patis oberts a les escoles i les pistes o centres esportius municipals, i assenyala que el 
Districte no té pràcticament finques municipals sense ús i, per tant, és complicat destinar-les a 
activitats d’esport, però sí que es pot plantejar quines activitats esportives podrien tenir cabuda 
en els nous espais verds, com ara el que s’està definint a la Colònia Castells o en la reforma del 
Parc de les Corts. D’altra banda, manifesta que la principal preocupació del seu grup quant a 
pràctica esportiva és la mancança de piscines municipals —només un dels centres esportius 
municipals del Districte té piscina—, motiu pel qual ha proposat que part dels ingressos de 
l’Espai Barça es destinessin a fer una piscina al nou poliesportiu d’Arístides Maillol. Dit això, 
manifesta el vot favorable del seu grup. 

 
La consellera Sonia Reina expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs. 
 
El conseller Èric Manzano expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata a la 

proposició, que agraeix, i manifesta la convicció del seu grup que el Districte no proporciona prou 
espais per atendre tots els joves que practiquen alguna activitat lúdica als barris i podria fer més 
a favor de la pràctica esportiva a l’aire lliure i en espais públics. 

 
El conseller Antoni Coll expressa el vot favorable del Grup Municipal de BCOMÚ, la 

filosofia del qual d’anar guanyant espai públic a la ciutat inclou el guany per tal que la pràctica 
esportiva lliure a l’espai públic sigui possible. Subratlla que a les Corts hi ha molt poc espai 
d’aquest tipus i, per tant, cal fer un esforç perquè això millori, així com perquè els patis oberts 
tinguin més capacitat i s’arribi a acords amb les escoles per tal que aquestes instal·lacions 
estiguin obertes més temps al servei de la ciutadania. 
 

Dit això, indica que ja es treballa en diversos punts del Districte per fer realitat la 
proposició, com també en el projecte —iniciat quan el Sr. Hornero formava part del Govern del 
Districte— de fer una proposta perquè la plaça de Bederrida tingui una instal·lació esportiva 
d’aquest tipus, que durant aquest any serà una realitat. 

 
El conseller Marc Faustino dona les gràcies a tots els grups municipals i s’assegura que 

tothom havia entès que la proposició demana un nou espai de lliure ús esportiu per a cada un 
dels barris del Districte (Pedralbes, Sant Ramon i la Maternitat i les Corts). Tot seguit, explica 
que la proposició no incloïa els patis oberts perquè aquests requereixen una persona que vagi a 
obrir-los el cap de setmana, i l’objectiu és aconseguir espais d’ús esportiu lliure i totalment 
espontani, on qualsevol pugui anar per exemple amb una pilota de bàsquet i posar-s’hi a jugar. 
Entén que hi ha molts espais on hi podria haver un espai de lliure ús esportiu, com ara els 
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esmentats (Parc de les Corts, Parc de la Colònia Castells i Bederrida), i manifesta el desig que 
l’ampli termini ofert (fins al desembre del 2018) permeti que els tres nous espais esportius que 
planteja la proposició siguin una realitat el 2019. 

 
El president explicita que s’aprova per unanimitat la proposició del grup municipal de la 

CUP següent: Que el Districte de les Corts afirma el seu compromís amb la necessitat d’enriquir 
la vida comunitària a l’aire lliure i en un espai públic més esportiu i per tal de fomentar-lo l’equip 
de govern presentarà en el plenari del mes de desembre de 2018 una proposta d’un nou espai 
de lliure ús esportiu, sense comptar nous patis oberts a les escoles, per cada un dels barris del 
Districte de les Corts 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
1- Cs: «El Consejo del Distrito de Les Corts, acuerda: 
 

Manifestar su defensa de la libertad de cátedra y docencia, dentro de los 
parámetros marcados por nuestra Constitución, como derecho fundamental del 
individuo 
 
Expresar nuestra máxima preocupación por el acoso que sufren tanto profesores 
con plaza definitiva como, especialmente, los profesores con plaza interina o en 
prácticas, en el ejercicio de sus funciones 
 
Expresar la condena más absoluta a toda intromisión o limitación de la libertad de 
cátedra, especialmente la provocada por discrepancia ideológica tanto desde la 
Dirección de los centros educativos como desde la Dirección de Inspección.» 

 
La consellera Sonia Reina diu: «Consta en la pantalla el texto de la proposición con 

contenido de declaración institucional. La libertad de cátedra que se extiende más allá de la 
educación universitaria es el derecho de quienes llevan a cabo profesionalmente la función de 
enseñar a desarrollar esta función con libertad, dentro de los límites del puesto docente que 
ocupan. La libertad de cátedra es un derecho fundamental recogido en la Carta Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, recogido también por nuestra Constitución, que recoge todos y 
cada uno de los derechos fundamentales de 1948. En los últimos años, en nuestra comunidad 
autónoma, se han dado diferentes vulneraciones de esta libertad de cátedra y, siendo el Distrito 
de Les Corts un Distrito especialmente vinculado con la enseñanza, hemos considerado 
imprescindible realizar esta proposición con contenido de declaración institucional a fin de 
proteger el derecho a la libertad de cátedra en el ámbito de la enseñanza pública tanto 
universitaria como no universitaria. El objeto de la función del docente es la transmisión al 
alumnado de conocimientos científicos siempre con arreglo a un criterio serio y objetivo y, 
consecuentemente, bajo el ejercicio de la libertad de cátedra no se pueden proteger supuestas 
libertades de propagandas políticas en el centro docente quedando excluida de la misma el 
dogmatismo y el adoctrinamiento. Nuestro Tribunal Constitucional se ha referido a que este 
límite impone a los docentes la renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico y es, 
por tanto, uno de los límites al ejercicio del derecho fundamental. Otro de los límites es el 
necesario respeto a la libertad de conciencia de los alumnos, dado que los derechos de los niños 
y los jóvenes como destinatarios directos del ejercicio de esa libertad de cátedra suponen un 
claro límite a la misma. Y todo ello siempre de acuerdo con los derechos recogidos en nuestra 
Constitución». 

 
Dit això, llegeix la proposició. 
 
El president dona pas a les intervencions de les tres persones del públic que han 

demanat la paraula, que aniran seguides de les intervencions dels grups. 
 
El Sr. Joan Enric Bellet, president de l’AMPA de l’IES Joan Boscà, agraeix el suport que 

han donat abans tots els grups a l’institut. Observa, però, que les declaracions no es fan mai en 
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abstracte, i entén que la declaració del Grup de Cs concerneix l’institut, sobretot després d’haver-
ne sentit el tercer paràgraf, que parla especialment de la discrepància ideològica tant des de la 
direcció dels centres educatius com des de la direcció de la Inspecció. Per això, demana a 
aquest grup que retiri la proposició, que es basa en un fet que no existeix al Joan Boscà i, per 
tant, parteix d’una falsedat. Subratlla que en aquest institut no hi ha hagut un problema de 
discrepància ideològica, sinó un conflicte referent a la metodologia i a la programació, i observa 
que per exercir la llibertat de càtedra primer s’ha de fer càtedra. Exposa que els alumnes opinen 
que cadascú pot tenir les seves idees i estan indignats, com tota la comunitat educativa, perquè 
no fan classe i per totes les mentides que s’han dit i els atacs que ha rebut el director, i afirma 
que normalment a l’institut no es parla d’adoctrinament perquè no n’hi ha —no entén que algú 
n’hi pugui veure—, i que, generalment, al Consell Escolar sobre els punts de l’ordre del dia 
primer parlen els alumnes, després els pares i les mares, després el professorat i el personal 
d’administració i serveis, i finalment la direcció. Clou la intervenció reiterant que a l’institut no hi 
ha adoctrinament i lamentant molt profundament que es construeixi sobre la manipulació un relat 
fals sobre una educació de qualitat en el sistema públic del Districte. 
 

El Sr. Ignasi Abad afirma que, després de la intervenció de Cs, el motiu pel qual avui 
assisteixen a la sessió representants del Front en Defensa del Joan Boscà agafa més força, ja 
que, com a front, no pot tolerar la manipulació a la qual està sotmès el sistema educatiu català. 
Explica que el Front ha demanat la paraula per denunciar la situació viscuda des de l’inici 
d’aquest curs a causa de l’arribada del nou professor Francisco Oya, qui ha creat una guerra 
oberta plena de descrèdits, difamacions i escarni. Indica que Oya és el president de l’associació 
Profesores por el Bilingüismo, i tant ell com l’associació mantenen vincles estrets amb 
organitzacions i ens d’ultradreta com ara Somatemps, Dolça Catalunya, Libertad Digital o El 
Catalán. En darrer lloc, assenyala que el Front en Defensa del Joan Boscà, format per alumnes, 
exalumnes i veïns del barri, està totalment desvinculat del centre i de qualsevol entitat política, i 
en destaca el caràcter assembleari amb què les companyes han format el front, ja que es tracta 
d’una lluita comuna amb un objectiu molt clar: erradicar el feixisme. 

 
La Sra. Berta Martínez aclareix que l’objectiu del Front no és denunciar que el Sr. Oya 

imparteixi les classes en castellà, fet que no representa cap problema —altres professors del 
centre també ho fan i mai no hi ha hagut cap recriminació—, sinó denunciar els comentaris 
xenòfobs, homòfobs, masclistes, discriminatoris i feixistes realitzats a les aules, així com el fet 
que el temari que imparteix no és el reglamentari de la Generalitat per a les PAU —temari que no 
imparteix perquè, segons ell, el llibre està polititzat—, i la filtració de correus electrònics tant 
d’alumnes com de professorat, acció que viola la Llei de protecció de dades, amb correus que 
contenen articles difamatoris que pretenen embrutar la imatge de l’institut i posar en el punt de 
mira el director del centre. Remarca que l’associació Profesores por el Bilingüismo, presidida per 
Francisco Oya, va convocar davant del Joan Boscà una manifestació per denunciar el suposat 
adoctrinament del centre amb la finalitat de boicotejar la jornada de portes obertes que s’havia 
de dur a terme i que va ser anul·lada a causa de la por que la situació va generar al centre. El 
Front va decidir organitzar una contramanifestació per donar suport al centre arran de les 
acusacions infundades per part d’alguns mitjans de comunicació amb vincles amb la ultradreta. 
Subratlla que els actes del Front són pacífics i apolítics, ja que el principal objectiu és, 
simplement, fer fora el feixisme de les aules i de la quotidianitat, així com defensar l’escola 
pública tal com la coneix, per aconseguir que professors que aprofiten les classes per transmetre 
idees feixistes, com és el cas de Francisco Oya, deixin d’impartir classes als centres educatius, i 
clou la intervenció amb el lema «fora el feixisme de les nostres aules». 
 

El conseller Marc Faustino manifesta el suport total del Grup Municipal de la CUP a la 
comunitat educativa de l’institut Joan Boscà, al claustre del professorat, a l’equip de direcció, a 
l’alumnat i exalumnat, així com als pares i mares que pateixen la situació actual, i critica els 
gravíssims elements externs que van causar la suspensió de la jornada de portes obertes i que 
volen distorsionar la bona marxa d’un centre educatiu molt important per a les Corts. Subratlla 
que els comentaris masclistes i racistes d’un professor, que han estat denunciats pel conjunt de 
la comunitat educativa, no poden tenir cap empara social ni poden considerar-se llibertat de 
càtedra, i que la situació l’han generada persones que volen destruir la bona feina que fan les 
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escoles i els instituts. Expressa el suport del seu grup al model d’escola catalana, democràtica i 
cohesionadora, així com a tota la comunitat educativa, davant dels intents de descrèdit i 
manipulació malintencionada, i defensa la professionalitat dels equips educatius i de l’exercici de 
la professió docent. Així mateix, rebutja l’escarni practicat contra els nou docents de l’institut El 
Palau de Sant Andreu de la Barca per part d’algunes organitzacions polítiques i alguns mitjans 
de comunicació, accions que només fan que atiar l’odi, tal com demostren les pintades que van 
aparèixer a les parets de l’institut El Palau o del Joan Boscà. Remarca que, en tots aquests 
casos, la millor resposta és la unitat de tota la societat amb plataformes com Som Escola o la 
Taula d’Emergència Docent. 

 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, subscriu les paraules 

del president de l’AMPA del Joan Boscà i observa que els grups, a l’hora d’emetre els vots a les 
proposicions, també tenen en compte el moment en què es presenten. En aquest cas, entén 
que, encara que la proposició no esmenti explícitament el que ha succeït les darreres setmanes, 
no hi és aliena. D’altra banda, subratlla que la llibertat de càtedra no dona un marge infinit 
perquè un professor o una professora digui tot allò que vulgui dins l’aula. Expressa el vot contrari 
del seu grup a la proposició de Cs, vot motivat sobretot pel moment en què es presenta i pel 
patiment que ha tingut la comunitat educativa del Joan Boscà, que té tot el suport del seu grup, 
com també el té el director, que al llarg de l’any ha hagut de gestionar diferents situacions 
complicades al centre. Per acabar, manifesta el seu acord que no existeix adoctrinament a 
l’institut; posa de manifest que l’alumnat ha denunciat el professor que s’ha excedit amb 
comentaris masclistes i xenòfobs, i expressa el desig que a tots els centres educatius hi hagi 
calma i no se’n polititzin cap.  

 
El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, agraeix les paraules 

del Sr. Joan Enric Bellet i dels representants del Front en Defensa del Joan Boscà, així com que 
hagin assistit a aquesta sessió per defensar l’institut, i se suma a la petició del Sr. Bellet que es 
retiri la proposició, que considera una absoluta vergonya, darrere de la qual entén que hi ha o 
desconeixement o mala fe —no sap què és pitjor— i que té una intencionalitat molt concreta per 
molt que s’hagi volgut fer creure que és genèrica. Subratlla que a l’institut Joan Boscà hi ha 
hagut pintades amb amenaces i diaris i entitats d’extrema dreta s’han dedicat a amenaçar la 
comunitat educativa, el director, la inspecció i tothom qui no comprava el seu relat de mentides i 
notícies falses. A més, l’entitat presidida pel professor Oya va convocar una manifestació el dia 
de les portes obertes de batxillerat. Pregunta quin és l’objectiu d’aquesta gent, ja que l’única 
conseqüència que poden tenir tots aquests actes és l’enfonsament de l’institut Joan Boscà. 
Lamenta que algunes persones parlin molt d’educació pública, de comunitat educativa i de com 
es resolen els conflictes i, després, fomentin la confrontació, com fa aquesta proposició, però 
assegura al Grup de Cs que no ho aconseguiran, perquè els directors i les directores del 
Districte, el cos docent, l’alumnat, les AMPA, la comunitat educativa en general i la immensa 
majoria de representants de la ciutadania no permetran un atac —vol pensar que per 
desconeixement— a cap centre educatiu. 
 

La consellera Míriam Casanova, portaveu del Grup Municipal del PP, observa que la 
proposta és una proposició amb contingut de declaració institucional, de manera que pretén 
arribar a un compromís en un àmbit superior al de les Corts, i subratlla que caldria centrar el 
debat en el que hi ha escrit i en el que ha exposat la proposant. Entén, però, que la proposició 
s’ha presentat en un moment totalment inapropiat, fet que ha provocat que el debat s’hagi centrat 
en el que ha passat a l’institut Joan Boscà quan ni la proposició hi fa referència ni la proponent 
l’ha esmentat. D’altra banda, recorda que, a l’inici de la sessió, tots els grups polítics han 
denunciat el que ha passat a l’institut, hi han donat suport i s’han mostrat disposats a fer el que 
calgui per recuperar el bon funcionament de l’institut i l’adequat aprenentatge dels joves, avui 
representats a la sala. Demana que es faci política clara i que no s’intenti desvirtuar per deixar 
malament un grup polític. Comenta que al seu grup no li consta que hi hagi hagut casos 
d’assetjament contra professors a les Corts, un Districte referent tant en educació secundària 
com, sobretot, en educació universitària, però està d’acord amb el que diu la proposició: que es 
garanteixi la llibertat de càtedra i que no hi hagi casos d’assetjament, que, malauradament, 
existeixen, per la qual cosa cal protegir aquests professors. 
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Per acabar, explicita que vota a favor de la proposició, perquè vota a favor del que 

realment diu. 
 
El conseller Cristian Sais, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, agraeix les 

intervencions del president de l’AMPA de l’institut Joan Boscà i de les dues persones que han 
parlat en nom del Front en Defensa del Joan Boscà, molt aclaridores; subscriu els arguments 
dels companys de la CUP, d’ERC i del PSC, i coincideix que la proposició s’ha presentat en un 
moment inoportú. Llegeix un fragment de la part expositiva de la proposició: «L’educació és el 
mitjà gràcies el qual la societat incorpora els seus infants a la vida en comunitat. El sistema 
educatiu és, per tant, el reflex dels valors d’una societat. Si la societat valora la llibertat i l’esperit 
crític, les escoles esdevenen espais de pensament creatiu. Ara bé, si la societat valora el 
pensament únic, les escoles esdevenen espais d’adoctrinament. Malauradament, estem veient 
cada cop més com des d’alguns sectors i alguns partits polítics cada cop es veu pitjor la 
diversitat de pensament, l’esperit crític i, en resum, els principis propis d’una educació en 
democràcia», i afegeix que un dels principis rectors del sistema educatiu català és la transmissió 
i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica, la llibertat personal, la 
responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat i, també, el foment de la pau i el respecte 
dels drets humans. Subratlla que el seu grup sempre defensarà l’esperit lliure que ha de tenir 
l’educació, ja que la llibertat i la democràcia rauen a defensar que cadascú pugui pensar diferent 
mentre ho expressi amb respecte, i recorda que durant quaranta anys, a les escoles es va 
adoctrinar, només tenia valor el pensament únic de qui manava, mentre que, quan es va assolir 
la democràcia, alguns van estar d’acord —entén que els membres de Cs també—que l’educació 
podia ser diferent i que la funció de l’escola no era imposar opinió ni pensaments, sinó apoderar 
els alumnes perquè tinguessin esperit crític, perquè poguessin formar-se una opinió pròpia a 
partir de les opinions del voltant. Remarca que els infants, a part d’aprendre a sumar o a llegir, 
han d’aprendre a pensar de manera crítica, i que la societat democràticament madura és la que 
veu com una fortalesa un sistema educatiu basat en el pensament crític i anima l’alumnat a 
elaborar un discurs basat en el raciocini i la reflexió. Lamenta els casos en què no es condemna 
la destrossa de centres educatius ni l’atac a gent indefensa, gran i petita, a cops de porra i, 
alhora, es prejutgen professors difonent fotografies a les xarxes amb acusacions vergonyants 
que només busquen la confrontació, com ha fet el líder màxim de Cs. Diu a la Sra. Reina que la 
proposició que ha presentat és, com a mínim, incoherent amb la manera d’actuar del seu partit. 
Celebra que hagi denunciat la violència que hi ha hagut al Joan Boscà i la violència d’ETA, però 
subratlla que el seu grup al Parlament demana medalles per a uns guàrdies civils que han estat 
capaços de donar cops de cap i cops de peu a gent indefensa que l’únic que intentava era 
exercir el seu dret a vot. Subratlla que el seu grup no entén que Cs hagi presentat aquesta 
proposició, que es podria qualificar d’immoral, i manifesta el vot contrari del seu grup. 
 

El regidor del Districte, Sr. Agustí Colom, assenyala que el dret a la llibertat de càtedra, 
reconegut a l’article 20.1 de la Constitució, sempre s’havia entès que feia referència al món 
universitari, però diverses sentències la van ampliar als espais educatius inferiors, i l’any 1996 
una sentència del Tribunal Constitucional assenyalava que la llibertat estava condicionada, per 
exemple, pels plans d’estudi. Afegeix que la LOMCE estableix que els agents competents per 
controlar quina és l’adequació i el compliment d’aquests plans d’estudi són el sistema d’inspecció 
i, per tant, les autoritats educatives les formen tant els serveis d’inspecció com els serveis 
docents des de la direcció dels centres. A parer seu, el Grup Municipal de Cs és conscient que la 
seva proposició fa referència a un fet que s’està vivint al Districte i, amb ella, volen fer veure, 
mitjançant falsedats, que una situació laboral interna és un problema de manca de llibertat de 
càtedra, quan els alumnes han dit que precisament el professor mencionat adoctrinava, ja que 
predicava la seva ideologia, que, a més, té aspectes anticonstitucionals (misogínia, feixisme, 
etc.). Entén que el grup proposant, com a constitucionalista, hauria de ser el primer a denunciar 
aquesta situació. 

 
D’altra banda, afirma que el Grup de Cs no és creïble, ja que en diverses ocasions ha 

atemptat contra de la llibertat de càtedra, per exemple amb propostes al Congrés dels Diputats 
en què es planteja que sigui l’alta inspecció de l’Estat qui limiti la capacitat dels llibres de text que 
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han elaborat professors i que forma part, precisament, de l’expressió més natural de la llibertat 
de càtedra. Subratlla que l’única manera que té Cs per ser creïble és retirar del Congrés 
determinades propostes. 

 
La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, diu: «Yo creo que al 

principio del pleno me he dirigido directamente al presidente del AMPA y he condenado los actos 
que han ocurrido en el Joan Boscà, ¿cierto? En ningún momento, ni en esta proposición ni en mi 
exposición de motivos no consta nada, ni siquiera de los libros de texto ni de los planes 
educativos que dice el Sr. Coll. En la proposición no se menciona para nada ni el Joan Boscà, ni 
al Sr. Oya ni a nadie del instituto ni de lo que haya podido ocurrir o dejado de ocurrir, porque lo 
hemos dicho al principio: es un expediente interno. Yo no sé quién a ustedes les ha llenado la 
cabeza diciendo que aquí se presentaba una declaración o una proposición de defensa del Sr. 
Oya o de ataque al IES del Joan Boscà, porque eso es mentira. Directamente mentira. O sea, si 
ustedes ven y si leen el texto… y yo entiendo que, además, han venido con los textos 
preparados también, igual que han venido otros compañeros, porque me han dicho, por ejemplo, 
me han hablado del tema de los límites de la libertad de cátedra que yo he explicado, que no 
están en el expositivo, pero yo he explicado. Entonces, como vienen con el texto preparado, yo 
entiendo que luego tengan estas confusiones porque no tiene nada que ver con lo que tiene que 
decir. Y repito, que quede bien claro: no tiene nada que ver esta declaración con el Joan Boscà. 
Y los adjetivos y los calificativos que nos han dicho desde ERC, desde el PSC, desde la CUP y 
desde el Grup Municipal Demòcrata… que, por cierto, les recuerdo que el tuit de Albert Rivera 
citaba una noticia en la que se mencionaba que nueve profesores estaban imputados en 
procedimiento penal, citaba la noticia de El Mundo. Ya está. Pero, vamos, que quede claro.» 
 
El president demana silenci i explicita que amb els vots a favor dels grups del PP i de Cs, i en 
contra de la resta de grups es rebutja la proposició amb contingut de declaració institucional 
següent: «El Consejo del Distrito de Les Corts, acuerda: Manifestar su defensa de la libertad de 
cátedra y docencia, dentro de los parámetros marcados por nuestra Constitución, como derecho 
fundamental del individuo. Expresar nuestra máxima preocupación por el acoso que sufren tanto 
profesores con plaza definitiva como, especialmente, los profesores con plaza interina o en 
prácticas, en el ejercicio de sus funciones. Expresar la condena más absoluta a toda intromisión 
o limitación de la libertad de cátedra, especialmente la provocada por discrepancia ideológica 
tanto desde la Dirección de los centros educativos como desde la Dirección de Inspección.» 
 

c) Precs 
1.- GMD: Que el govern del Districte informi de la situació actual del 

desenvolupament del Pla Buits al Districte de les Corts i quin calendari d’inici hi 
ha previst per a l’activitat guanyadora del concurs al solar del carrer Montevideo, 
facilitant aquesta mateixa informació als veïns i veïnes del Districte i al web 
municipal i duent a terme totes les gestions necessàries per a que aquest inici 
d’activitat sigui efectiu al més aviat possible 

 
La consellera Lídia Gàllego formula el prec i recorda que el Pla Buits va néixer el 2012 

amb l’objectiu de dinamitzar espais urbans en desús amb caràcter temporal sota la gestió 
d’entitats sense ànim de lucre i buscant la implicació social. Afegeix que a les Corts hi ha 
l’exemple del Bicipark del carrer de Numància i que, atesos els bons resultats obtinguts, el febrer 
del 2015 hi va haver una segona convocatòria per al solar de Montevideo, que va guanyar el 
projecte «Hort ciutat». L’activitat, però, continua sense haver-se desenvolupat. 
 

El president dona pas a les tres persones del públic que han demanat intervenir en 
aquest punt. 

 
La Sra. M.A.M proposa que on hi ha Talleres García i previsiblement hi haurà un 

supermercat Bonpreu, es faci un interior d’illa —sembla que a les Corts no n’hi ha cap de 
previst—, on es podrien fer els espais d’esports que s’han reclamat i es podrien potenciar el 
comerç minorista i els corredors verds. Subratlla que el supermercat no compleix els requisits 
legals —no entén com l’Ajuntament ha pogut autoritzar les obres—; convida els representants de 
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tots els grups a visitar casa seva per comprovar la distància que hi ha entre el futur supermercat i 
la seva terrassa —potser la persona que ha concedit el permís no coneix la situació i les 
distàncies reals—, i es mostra totalment en contra a la instal·lació de res que no compleixi les 
normes. D’altra banda, tampoc no entén que l’Ajuntament concedeixi un permís d’obres sense el 
consens del barri.  

 
La Sra. F. M. demana que no es fantasiegi amb grans projectes que poc beneficien el veí 

quan les coses més senzilles no es fan bé; demana que es tingui cura de les zones verdes ja 
designades i que estan ocupades per edificis, naus o altres elements, i es recuperin per a la 
proximitat del veí; subratlla que el projecte del tramvia va destruir molts arbres, a la Maternitat se 
n’estan tallant molts, el Barça en traurà la meitat dels que té i els parcs estan deteriorats, i 
observa que es podrien aplicar idees progressistes com ara posar zones verdes a sobre dels 
poliesportius i moltíssimes altres actuacions útils en espais propers a la gent. D’altra banda, 
comenta que es podria haver tingut sensibilitat amb les zones verdes en el cas de l’illa de Mejía 
Lequerica, que podria haver estat l’illa emblemàtica de les Corts, i remarca que els diners per als 
equipaments no han de sortir del Barça sinó de l’Ajuntament, que per a això cobra impostos a la 
gent. 
 

El Sr. Joan Hernández, de la Coordinadora Veïns Mejia Lequerica, subratlla que és molt 
important tenir en compte els espais buits (solars, edificis, la masia Can Planes, etc.) que es 
podrien restaurar i recuperar per al barri i actuar en conseqüència per evitar problemes com els 
que han sorgit, i demana més sensibilitat a tots els partits. Entén que si algun dels representants 
polítics es trobés en la situació en què es troben alguns veïns, també demanarien sensibilitat. 
 

El president dona la paraula al conseller Antoni Coll, que indica que el prec no s’accepta, 
atès que demana que es facin les gestions necessàries perquè iniciï l’activitat que hi havia 
prevista a l’espai de Montevideo, però l’entitat a la qual es va adjudicar la licitació del sòl va 
renunciar a fer el projecte perquè, un cop el tenia atorgat, no va veure’s amb cor de tirar-lo 
endavant, de manera que en aquests moments al Districte no hi ha cap projecte del Pla Buits —
el projecte Bici Amiga, de Formació i Treball, ocupava el solar d’Anglesola on, en aquests 
moments, es treballa per fer-hi la nova escola pública del Districte. 
 

Tot seguit, explica que enguany s’obrirà una tercera edició del Pla Buits però no serà en 
concurrència oberta de projectes, sinó que tots els espais en què hi ha possibilitat de crear un 
espai d’hort i de defensa de la biodiversitat i fomentar els horts i els jardins comunitaris estan 
sobre el mapa i si arriba algun projecte al Districte, es trasllada al Pla Buits per tal d’ubicar-lo en 
un d’aquests espais. El solar de Montevideo és un dels espais disponibles i, en el moment en 
què hi hagi alguna proposta que es pugui ubicar en aquest espai, es traslladarà al projecte. 

 
La consellera Lídia Gàllego entén que, en part, el prec s’ha acceptat, ja que s’ha informat 

sobre la situació, i demana que la informació que s’ha facilitat es faci pública i accessible per a 
tothom —ara mateix no està penjada enlloc, i al web únicament es diu que el projecte no està 
iniciat, però no s’explica que hi ha hagut una renúncia ni com funcionarà a partir d’ara. 

 
2.- GMD: Que el govern del Districte ens faci arribar l’informe d’enllumenat públic relatiu 

a l’estudi aprovat en el plenari de desembre de 2015 i presenti un calendari que 
reculli les actuacions dutes a terme, el detall de les actuacions pendents i una 
previsió d’execució de les mateixes que els doni màxima prioritat 

 
El conseller Matías Ramon formula el prec i recorda que en el plenari del desembre del 

2015 es va aprovar per unanimitat una proposició del seu grup que feia referència a la revisió de 
l’enllumenat públic del Districte i demanava que, en un període no superior a tres mesos, es 
procedís a esmenar totes les diferències existents per tal de millorar en termes de seguretat, 
eficiència energètica i qualitat de vida. Un any més tard (desembre de 2016), el seu grup va 
demanar el seguiment d’aquesta proposició, ja que veia moltes mancances en aquest tema, i en 
el Pla de Renovació d’Enllumenat Públic es van indicar les matèries que es van proposar al 
Plenari. Afegeix que queden moltes zones i carrers amb actuacions pendents al barri de 
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Pedralbes, les Corts i Sant Ramon, molts punts que encara caldria revisar, i que el Pla afecta 
també els eixos comercials del Districte que, com estableix el Pla Director d’Il·luminació del 
2012, són espais d’il·luminació amb un paper molt important. 
 

El conseller Antoni Coll indica que el prec s’accepta i, per tant, es facilitarà la informació 
sobre en quines zones hi ha previst actuar i la planificació que hi ha fins al 2020. 

 
El conseller Matías Ramon agraeix l’acceptació del prec i subratlla que és molt important 

disposar d’aquesta informació i solucionar els problemes, ja que és de vital importància que els 
carrers estiguin ben il·luminats. 

 
 

3.- Cs: “Que, por parte de este Gobierno se proceda a : 
 

Retirar los adhesivos que han aparecido en las placas de las calles con la frase 
“República Catalana”, así como a limpiar es espacio público de pintades y carteles. 
Incoar expediente de sanción por incumplimiento de la normativa de civismo a los 
responsables de la pegada de carteles, pintades, adhesivos y cualquier otro 
elemento que se encuentre en mobiliario o lugar de titularidad pública”. 
 

La consellera Sonia Reina diu: «El ruego no está en la pantalla. Es una petición más de 
normativa de civismo. Esta vez solicitamos la retirada de los adhesivos. Aquí en la plaza Comas 
tenemos varios que han aparecido en las placas de las calles con la frase “República Catalana”, 
es un adhesivo que está enganchado a la placa. Así como la limpieza del espacio público de 
pintadas y de carteles. Está el barrio, como muchas otras zonas de Barcelona, lleno. Establece 
también la normativa de civismo la capacidad de incoar expedientes de sanción por 
incumplimiento de la normativa y además la limpieza a cargo o cobrarle el coste de lo suyo. Es 
evidente que de muchas de las acciones conocemos los autores —antes de que me diga el 
regidor que desconocen los autores— porque lo publican en redes sociales. De hecho, algunos 
de ellos se reúnen todos los jueves en el hotel d’entitats de Anglesola, en Cristalerías Planell. 
Por lo tanto, entendemos que sí que procede abrir los expedientes de sanción correspondientes. 
Y la limpieza, claro. Gracias». 

 
El conseller Antoni Coll exposa que els serveis de neteja de pintades i retirada de 

diferents elements que embruten les parets i el mobiliari urbà ja treballen de manera rutinària i 
d’acord amb una planificació, a banda de les actuacions que duen a terme en funció de 
demandes o denúncies particulars en moments concrets, i, en el cas de les plaques de 
nomenclàtor, un element específic de marbre, una brigada específica que depèn del 
Nomenclàtor fa el seguiment de les plaques per anar-les netejant i anar-ne traient els elements 
als quals fa referència el prec. Afegeix que són aquestes mateixes brigades les que aixequen 
actes en el moment en què van a netejar i, a partir de les actes i de les incidències, si es troba el 
responsable de l’actuació, es comencen a incoar els expedients sancionadors corresponents.  

 
Conclou que el prec no es pot acceptar perquè dona a entendre que no s’està duent a 

terme una actuació que és rutinària. 
 
La consellera Sonia Reina respon: «Gracias al conseller por explicarnos el 

funcionamiento de la limpieza. Ya nos lo explicó una vez el Sr. Hornero cuando era conseller. 
También me dijo que iba a enviar el contrato de limpieza con todas las especificaciones por mail 
y no me lo envió jamás, jamás de los jamases. Entonces, le vuelvo a hacer la petición ahora al 
Sr. Antoni Coll para que alguien, por favor, nos lo envíe. Porque se lo dije entonces al Sr. 
Hornero, se lo vuelvo a decir ahora, si entonces y ahora hay un protocolo de actuación de los 
servicios de limpieza y siguen estando los adhesivos en las placas y las pintadas en el suelo es 
porque no se está cumpliendo ese contrato». 
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4.- Cs: “Que, desde el Gobierno del Distrito se inste a los miembros del Gobierno 
Municipal a que el trato al ciudadano recupere el mayor respeto y se vuelva a la 
sensatez y sensibilidad hacia nuestros vecinos, que no debería haberse perdido 
nunca, promoviendo la convivencia pacífica y la concordia”. 

 
El conseller Jorge Feijóo, portaveu del Grup Municipal de Cs, llegeix el prec i hi afegeix la 

petició concreta que «no se señale a los vecinos críticos y discrepantes con su gestión de 
gobierno, como sucedió en la pasada audiencia pública el pasado 10 de abril». 

 
El regidor del Districte observa que el prec demana que s’insti a si mateix, i nega que hagi 

perdut el respecte o la sensibilitat envers els veïns, de manera que no el pot acceptar. Afegeix 
que, si bé tot és millorable, és una persona amb molta paciència. 

 
El conseller Jorge Feijóo respon: «Yo comprendo que usted conteste esto. Ustedes se 

autoproclaman como el partido del pueblo como si el resto de los votantes del resto de los 
partidos fueran extraterrestres los que nos votan y cuando este pueblo es crítico con su gestión 
ustedes reaccionan, sienten esta frustración en sus carnes y llevan al señalamiento de estos 
vecinos. Y todo porque opinan de forma diferente a ustedes, políticamente hablando. Yo insisto: 
le ruego que pida usted disculpas a los que se sintieron afectados por ese señalamiento y que 
reconozca que, de alguna manera, hubo este señalamiento. Gracias». 

 
El regidor del Districte diu al Sr. Feijóo que, si vol parlar d’assenyalar veïns, pensi en un 

tuit que titlla uns professors, dels quals fins i tot s’han publicat fotos, de covards i infames, i 
subratlla que no té credibilitat per exigir res ni per donar lliçons de comportament. 

 
El conseller Jorge Feijóo pregunta si parla d’un tuit seu. 
 
El regidor del Districte li demana al president que exerceixi com a tal. 
 
El president li diu que es llegeixi el text. 

 
 

5.- PP: “Que el Govern de Les Corts sigui pioner en la bona gestió dels recursos 
públics a partir, especialment, d’evitar despeses innecessàries i de garantir que 
l’adjudicació de contractes de serveis o obres públiques sigui a favor de l’empresa o 
entitat que ho pugui realitzar de forma adequada, eficaç i més econòmica per a 
l’administració”. 

 
La consellera Míriam Casanova dona el prec per substanciat. 
 
El regidor del Districte pregunta a quins casos es refereix. 
 
La consellera Míriam Casanova recorda que al desembre de 2015, el Consell Plenari de 

les Corts va aprovar una proposició —amb els vots contraris del Govern, ERC i la CUP— en què 
es va acordar que no es contractarien empreses o entitats per dinamitzar òrgans de participació 
perquè es considerava que era una despesa innecessària, ja que el tècnic municipal 
corresponent podia dirigir les sessions de treball perfectament. Recentment, però, es va 
contractar la mateixa entitat per dinamitzar la participació de l’espai verd de la Colònia Castells i 
és la mateixa entitat que estan contractant a dit la gran majoria de Districtes per fer serveis de 
dinamització. Observa que aquesta «entitat amiga del Govern d’Ada Colau» —hi treballava la 
parella d’un membre del Govern— al llarg del mandat ha facturat a l’Ajuntament, arran de 
contractacions a dit —només se li ha demanat oferta—, prop de 200.000 euros. Afegeix que, a 
conseqüència de l’abús de la contractació menor, hi ha despeses municipals excessivament 
cares, com ara el sobrecost del milió d’euros a la biblioteca del Districte, just al límit legal, que 
ningú no ha explicat; l’arranjament de l’espai interior de la Colònia Castells, de 60.000 euros, 
més 14.000 euros de l’hort urbà com a ús provisional; la reforma de l’àrea de jocs infantils de la 
plaça Ignasi Barraquer, que fa poc es va reformar per 24.000 euros, o despeses poc eficaces 
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com la dels sanitaris dels Jardins de Pedralbes, que paga l’Ajuntament i estan tancats per als 
veïns. 

 
El regidor del Districte acusa la Sra. Casanova d’haver fet un exercici de demagògia i li 

diu que sap on s’ha d’adreçar en cas de tenir algun dubte sobre algun contracte, i que no li 
permet cap acusació en què qüestioni els serveis tècnics. 

 
La consellera Míriam Casanova nega rotundament haver posat en qüestió els serveis 

tècnics. 
 
El regidor subratlla que amb aquest prec s’estan posant en dubte les taules de 

contractació i els informes, i diu a la Sra. Casanova que si conegués la Llei de contractació i 
s’hagués mirat els expedients, sabria que tot és correcte. En el cas de l’expedient de la 
biblioteca, assegura que el va mirar exhaustivament abans de signar-lo, i hi havia tots els 
informes jurídics i els informes econòmics justificatius necessaris. Demana insistentment a la 
portaveu del PP que retiri el prec i reconegui que la contractació al Districte s’està fent 
perfectament. 

 
El president explicita que el prec no s’accepta. 
  

6.- PP: “Instar a l Govern del Districte a que, mitjançant els organismes municipals, 
elabori un Pla d’impuls de l’activitat cultural i turística en el Monestir de Pedralbes i 
els seus voltants, que inclogui principalment el reforç de l’activitat museística al 
monestir, la gestió de la restauració i l’ús d’acord amb la qualificació urbanística de 
les casetes ubicades a la Baixada del Monestir, i la instal·lació d’un quiosc-bar en 
l’esplanada del Prac dels Jardins de la Creu de Pedralbes per donar servei als del 
Monestir, i que aquest Pla es presenti en el termini de 3 mesos”. 

 
El conseller Xavier Cañigueral formula el prec, que vol impulsar l’activitat museística i 

turística de la zona del monestir de Pedralbes, així com l’activitat veïnal —el prec recull algunes 
mesures que els veïns del barri van fer arribar als grups durant el darrer plenari. 

 
El conseller Antoni Coll assenyala que el prec no s’accepta perquè demana una cosa que 

ja s’està fent de manera intensa: al monestir de Pedralbes hi ha una programació museística 
absolutament rica i plena d’activitats —la farà arribar al portaveu del PP— i es potencia el treball 
conjunt entre el Districte i el Palau de Pedralbes a través del conveni que hi ha amb l’ICUB i de 
l’acord que es va treballant concretament amb temes amb ells des del Districte. 

 
Especifica que, per exemple, la restauració de la capella de Sant Miquel és una proposta 

que es va fer des del Districte i que s’està pagant amb taxa turística perquè va ser un projecte 
que va presentar el Districte perquè s’elaborés en el monestir de Pedralbes; la guingueta de bar 
del jardí del davant del monestir es va presentar en el darrer consell de barri de Pedralbes com 
un projecte que es volia treballar amb entitats d’inclusió social amb l’objectiu de tenir-la 
instal·lada els propers mesos, i les casetes situades al carrer de la Baixada del Monestir van ser 
incorporades el 2005 en l’acord de ciutat amb el monestir de Pedralbes i es van recuperant a 
mesura que les persones que hi vivien, antics porters i masovers de la finca del monestir, van 
deixant de ser-hi (ara mateix se n’han incorporat dues que estan incorporades en la planificació i 
la vida interna del Museu Monestir de Pedralbes). 

 
El conseller Xavier Cañigueral entén que el prec es rebutja per raons polítiques i celebra 

que s’hi estigui donant compliment encara que formalment no s’hagi acceptat. 
 

 
7.- ERC:” El Districte de les Corts executarà les reformes necessàries en el nou espai 

per a gossos situat als Jardins de Bacardí que garanteixin que aquest Espai 
compleixi les característiques de seguretat, accessibilitat i confort necessàries tant 
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per als propis gossos com per a les persones que els hi acompanyen en un termini 
màxim d’un mes”. 

 
 TRANSACCIÓ: El Districte de Les Corts que instarà i promourà una trobada entre 

usuaris de l’Espai per a Gossos situat als Jardins Bacardi i responsables municipals 
per analitzar el funcionament de l’espai i estudiar possibles millores que garanteixin 
que aquest Espai compleixi les característiques de seguretat, accessibilitat i confort 
necessàries tant per als propis gossos com per a les persones que els hi 
acompanyen en un termini màxim d’un mes. 

 
El conseller Jordi Castellana explicita que el prec fa referència a l’àrea d’esbarjo per a 

gossos situada als Jardins Bacardí; indica que el seu grup valora positivament el projecte de les 
noves àrees d’esbarjo per a gossos que s’està implantant a Barcelona, que al llarg de bastants 
anys ha anat demostrant que és una ciutat animalista, i agraeix la transacció que s’ha fet amb el 
Govern per acabar d’adaptar un prec que espera que s’accepti. 

 
El president dona la paraula al Sr. A. P., que explica que, quan l’Ajuntament es va posar 

en contacte amb l’Associació Gossos de les Corts per recollir les necessitats que hi havia 
respecte al disseny de l’espai per a gossos, aquesta associació es va adreçar a ell i el va posar 
en contacte amb l’Ajuntament, al qual va aportar recomanacions etològiques sobre l’espai. 
Malauradament, l’execució del projecte no ha respectat les necessitats que es van plantejar en 
les reunions i ha acabat sent una cosa molt diferent del que hauria d’haver estat, tant pel que fa 
al disseny dels elements com pel que fa a la localització, a la forma i al mateix espai, i s’hi han 
afegit elements que no estaven plantejats en el disseny original, com ara baranes de ferro, que 
són molt perilloses tant per als usuaris com per als gossos. Pels motius exposats, entén que 
caldria redissenyar l’espai. 

 
El conseller Antoni Coll indica que el prec, que ha estat transaccionat després que tant 

ERC com el Govern haguessin parlat amb els usuaris de l’àrea de gossos, s’accepta. Afegeix 
que la setmana passada el Govern va parlar amb un representant d’un dels grups d’usuaris de 
l’àrea de gossos i es va comprometre a parlar amb Parcs i Jardins —ja ho ha fet— i amb els 
responsables de la construcció amb l’objectiu de resoldre allò que calgui —si cal canviar el sauló, 
les tanques de metall, que podrien arribar a tallar, etc.— al més aviat possible. 

 
El conseller Jordi Castellana agraeix la intervenció del Sr. A. P. i l’acceptació del prec, i 

subratlla que hi ha mancances —algunes, greus— que cal solucionar, com ara els obstacles al 
mig, que han provocat algun accident amb gossos; l’accés des de travessera, que és l’únic amb 
doble porta, patina molt i les baranes estan fetes de tal manera que un gos pot xocar; els 
protectors metàl·lics dels arbres, que tallen; la sorra gruixuda que hi ha, que malmet la planta 
dels peus dels gossos, i un llarg etcètera. D’altra banda, observa que es podria aprofitar per fer 
altres coses, com ara fer, a l’espai de l’antiga zona per a gossos de Bacardí, un espai per a 
nens, per exemple, i aprofitar l’espai per instal·lar un dispensador de bosses, instal·lar informació 
i fer una campanya sobre les ampolles per regar amb aigua els orins dels gossos. Per acabar, 
demana que es faci una bona difusió de la trobada que s’ha de fer, que arribi a tothom i que 
entre tots s’aconsegueixi que aquest espai per a gossos, que ha de ser exemple per a la resta 
d’espais per a gossos del barri, es faci tan bé com sigui possible. 

 
 

8.- PSC: “Que el Govern del Districte de les Corts convoqui, en un temps no superior a 2 
mesos, el Consell Sectorial extraordinari de salut, per tractar el futur del CAP de les 
Corts – Maternitat” 
 

El conseller Carlos Hornero formula el prec, motivat pel fet que, des de fa un temps, el 
CAP de la Maternitat ha anat perdent alguns serveis d’especialitat —sempre per millorar el 
servei—, que s’han anat enllaçant cap al CAP de Montnegre (primer pediatria, després 
ginecologia i darrerament otorrinologia) i la zona de Sant Ramon queda aïllada d’alguns serveis 
pels quals havia lluitat. 
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El conseller Antoni Coll indica que el prec s’accepta i, per tant, es convocarà un consell 

extraordinari de Salut per analitzar quin ha de ser el futur del CAP de la Maternitat. Aclareix que 
el CAP de la Maternitat no perilla, però cal estudiar el traspàs d’especialitats que hi ha hagut. 

 
 
9.- PSC: “Que el Govern del Districte de les Corts convoqui, en un temps no superior a 1 

mes, la Comissió de seguiment del Pla d’Equipaments per treballar sobre aquest nou 
Pla. Així com, especialment sobre els futurs equipaments que estaran situats a 
l’entorn de l’Espai Barça” 
 

El conseller Carlos Hornero formula el prec. 
 
El conseller Antoni Coll reconeix, com ha reconegut altres vegades al Plenari, el retard 

que hi ha en el Pla d’Equipaments, que entén que, en certa manera, està justificat per les 
dificultats tècniques que hi ha hagut en el desenvolupament de l’aplicació que s’ha elaborat i per 
la voluntat d’incloure els nous espais i les noves possibilitats d’espais que genera l’execució del 
planejament que s’ha anat desenvolupant els darrers mesos. No obstant això, ara l’aplicació està 
molt avançada i ja hi ha data per a la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pla 
d’Equipaments, que es reunirà l’11 de juny (d’aquí a un mes i tres dies), i en aquesta reunió es 
presentarà l’aplicació i s’especificarà de manera coordinada quin ha de ser el calendari de treball 
de la Comissió. Per tant, accepta el prec. 

 
10.- CUP: “Que l’equip de govern presenti un informe al Consell d’Economia sobre la 

tipologia de supermercats al nostre Districte i la seva afectació sobre els comerços 
minoristes amb la necessària participació de les associacions de comerç per al seu 
debat” 

 
El conseller Marc Faustino formula el prec i comenta que la proliferació d’establiments 

d’autoservei de tot tipus requereix un debat al Consell de Comerç en què es plantegi si són 
sostenibles i si són compatibles amb altres tipus de comerç. 

 
El president dona la paraula a les dues persones del públic que intervindran abans que 

ho faci el representant del Govern. 
 
La Sra. F. M. subratlla que a les Corts han tancat molts comerços i ara tancarà el Mercat 

de les Corts, quan el comerç minorista és l’essència dels barris. Remarca que amb les 
actuacions que s’estan fent no s’està protegint ni el comerç, ni els veïns ni la vida de les Corts. 
D’altra banda, observa que la durada excessiva de les sessions del Plenari fa que molt poques 
persones s’hi quedin fins al final i, potser, que hi deixin d’assistir, de manera que caldria 
replantejar-se l’organització de les sessions, que haurien d’incloure menys punts —entén que, 
per democràcia, en cada punt pugui intervenir tothom— en benefici d’una millor comunicació 
amb la ciutadania. 
 

El president diu a la Sra. F. M. que si les sessions són tan llargues és perquè hi ha moltes 
intervencions i perquè sovint no es respecten els temps. 

 
El Sr. Joan Hernández, de la Coordinadora Veïns Mejia Lequerica, posa de manifest que 

en poc temps s’ha donat permís per a tres supermercats (primer, el de Mejía Lequerica, després, 
el Lidl i, a continuació, l’Aldi); subratlla que les botigues tanquen perquè no hi ha gent i que cal 
pensar en les conseqüències de cada acció, i demana al Govern que faci govern i que realment 
intenti protegir el comerç del Districte. D’altra banda, li demana que informi tots els veïns de tot i 
no es limiti a informar la Coordinadora d’Associacions de Veïns de les Corts, ja que els veïns que 
no hi són no reben cap informació. 

 
El regidor del Districte indica que el prec s’accepta parcialment perquè algunes de les 

coses que demana no es poden fer: sí que es farà una anàlisi sobre l’evolució del comerç al 
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Districte en relació amb els supermercats els últims mesos, però és pràcticament impossible 
analitzar els efectes sobre el comerç si no es fa un seguiment, i tampoc no se sabria quins són 
els factors. 

 
Dit això, subratlla que, d’acord amb els estudis, hi ha molta més complementarietat entre 

el comerç de proximitat i els supermercats de la que se sol pensar: les persones, amb els seus 
hàbits de consum, escullen supermercat i comerç de proximitat per criteris diferents, i sovint els 
supermercats són un element d’atracció i afavoreixen el comerç de proximitat, com s’ha vist en 
tots els mercats que s’han rehabilitat, des de fa anys, en què l’encert d’haver posat un 
supermercat ha fet que molts mercats que estaven en una situació molt deficient hagin rebrotat. 

 
Assegura que el Govern treballa intensament per protegir i fomentar el comerç de 

proximitat, però no es pot oblidar que aquesta feina es fa en el marc d’una economia capitalista 
en la qual hi ha unes lleis de mercat que no permeten decidir segons quines coses, com ara 
quants supermercats es volen al Districte, perquè no es pot limitar la capacitat econòmica. 
Tanmateix, està d’acord que els ajuntaments haurien de disposar d’alguna eina que els permetés 
ordenar millor i corregir algunes coses que el mateix mercat genera. 

 
El conseller Marc Faustino puntualitza que el prec no demanava un estudi, que entén que 

requereix moltes dades, sinó un informe que donés lloc a un debat al Consell de Comerç amb les 
associacions de comerciants en què els serveis tècnics puguin aportar dades rellevants sobre la 
proliferació de supermercats, i felicita el Govern per les accions relacionades amb el compliment 
del prec.  

 
 

11.- CUP: “Que l’equip de govern presenti una proposta per al debat en el marc de la 
Taula de la Memòria Històrica de reconeixement de la història de Les Corts en els 
entorns dels Jardins de Magalí” 

 
El conseller Marc Faustino assenyala que el seu grup, tal com diu a la part expositiva del 

prec, entén que la restitució dels noms dels Jardins de Magalí aprovada fa un any va més enllà 
del nom en si mateix. Subratlla que tot l’espai té una gran importància humana, i que l’exemple 
més clar és quanta gent de les Corts sap que la segona escola del Districte és l’escola Duran i 
Bas i que fa 83 anys que educa la infància de les Corts. Comenta que a la part expositiva també 
es parla sobre l’espai del creuament entre Marquès de Sentmenat i Vallespir. 

 
El conseller Antoni Coll indica que el prec s’accepta i manifesta l’opinió del Govern que 

els Jardins de Magalí són un espai històric del barri de les Corts i un bon lloc per col·locar una 
referència memorial respecte al que havia estat i al que significa tot l’entorn dels jardins. 
 

El conseller Marc Faustino agraeix l’acceptació del prec. 
 

 
d) Preguntes 

 
 

1.- ERC: Quines mesures prendrà el Govern dels Districte de Les Corts per, un cop 
executada definitivament la nova fase I de la MPGM de la Colònia Castells, 
assignar amb la màxima celeritat els habitatges que quedaran buits del carrer 
Entença amb veïns i veïnes afectats de la nova fase II? 

 
El conseller Jordi Castellana formula la pregunta i exposa que a l’edifici del carrer 

Entença de la Colònia Castells hi haurà 14 habitatges assignats definitivament i un pendent de la 
resolució del contenciós, però quedaran 17 habitatges buits. Afegeix que a les Corts des del 
2007 no hi ha cap promoció d’habitatge públic. 
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El regidor del Districte respon que a Colònia Castells hi ha un protocol que especifica que 
tots els habitatges han de destinar-se primerament als reallotjaments i que hi haurà habitatges 
buits i no n’hi haurà suficients per generar més reallotjaments de manera immediata, perquè cal 
respectar les fases. No obstant això, el Govern està pensant la manera de treballar aquesta 
qüestió i, quan hi hagi propostes sòlides, es compartiran i es treballaran conjuntament, ja que el 
tema de la Colònia Castells és un tema de ciutat sobre el qual al Districte tots els grups han de 
prendre una decisió per donar continuïtat i que es pugui resoldre la situació. 
 

El conseller Jordi Castellana assenyala que, precisament perquè és un tema de ciutat, al 
seu grup el preocupa i per això ha presentat la pregunta. D’altra banda, mostra el seu total acord 
amb el fet que, amb el protocol, aquests habitatges s’han de destinar a persones afectades d’un 
pla urbanístic que ja fa més de quinze anys que està en marxa, i manifesta el desig que el 
Govern presenti les opcions en què està treballant al més aviat possible. 

 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups  
 

1. GMD: Que el Govern del Districte de les Corts informi sobre les accions que s’han 
dut a terme des de l’aprovació de la proposició (Consell de Districte de 6 de març) 
fins la data d’avui, en relació a la creació de la Comissió de Estudi de la Mobilitat 
General del Districte de Les Corts, atès que no en tenim cap notícia.” 
 

El conseller Cristian Sais enuncia la proposició de la qual demana seguiment, i explicita 
que la comissió que es va aprovar que es creés ha de servir per avaluar quines seran les 
conseqüències dels canvis projectats, així com per detectar les disfuncions potencials que 
puguin afectar els ciutadans i intensificar la participació de les entitats veïnals, les entitats de 
comerciants, les forces polítiques representades al Consell Plenari i altres agents arrelats a les 
Corts, amb l’objectiu de dinamitzar la participació d’aquests en el futur pla de mobilitat del 
Districte. 
 

El conseller Antoni Coll assenyala que el Govern no va acceptar la proposta perquè 
entenia que no era de rigor crear una comissió de mobilitat en aquell moment, però sí que es va 
comprometre a anar analitzant i fent balanç del que s’ha anat implantant fins ara, i comenta que 
el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, un pla heretat, està caducat i, per això, actualment es 
treballa en el Pla de Mobilitat Urbana 2019-2026 i s’està a punt d’iniciar un procés de balanç de 
tot el que s’ha anat fent. Observa que, tot i la celeritat amb què s’han anat implementant els 
projectes, no s’ha donat del tot compliment al PMU que hi havia pendent. 

 
Resumeix que és ara quan s’ha de començar a fer balanç i fer el disseny del proper PMU 

i, per tant, quan es començarà a treballar amb entitats, associacions i grups polítics a escala de 
ciutat a través de l’Àrea de Mobilitat sobre la manera d’anar elaborant el proper planejament. 
 

El conseller Cristian Sais entén que únicament es treballarà a escala de ciutat però no de 
Districte i que el Govern s’acull a la seva facultat de no complir el que aprova el Plenari de les 
Corts, i observa que ja és la tercera proposició en què el Grup Municipal Demòcrata demana que 
els grups participin en una taula per parlar de mobilitat amb els veïns i el Govern no hi dona 
compliment encara que s’aprovi. 

 
El conseller Antoni Coll respon que aquest pla ha de ser necessàriament un pla de ciutat, 

però que es faran debats en el Districte per parlar d’accions que l’afecten. D’altra banda, 
puntualitza que si la Comissió de Mobilitat de Pedralbes és sense grups polítics és perquè les 
mateixes entitats del barri van demanar que fos una comissió molt tècnica, sense polítics. 

 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

Declaració institucional de suport als CDR 
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El president manifesta que aquesta declaració institucional ha estat signada per tots els 

grups excepte Cs, el PP i el PSC, i dona la paraula a la consellera Àngels Ventura perquè la 
llegeixi: 

 
«El Districte de les Corts considera una forma d’acció política absolutament legítima la 

protesta, les mobilitzacions, la desobediència i resistència civil activa i no violenta pròpia d’una 
democràcia madura.  
 

El Districte de les Corts denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de 
l’Estat dirigides per diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions dels 
Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit, insta la Fiscalia a retirar les acusacions 
contra activistes dels Comitès de Defensa de la República i en l’exercici del dret de la protesta de 
caràcter pacífic.  
 

El Districte de les Corts denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la 
violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica, la 
llibertat de manifestació i la llibertat popular a favor del dret d’autodeterminació.  
 

Manifestar el compromís del Districte de les Corts en col·laborar en la defensa dels 
cortsencs i cortsenques que vegin vulnerats els seus drets polítics. Comunicar aquests acords al 
Parlament de Catalunya, l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana 
de Municipis, l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.  
 

Manifestar el compromís del Districte de les Corts amb els drets humans i amb la 
resolució pacífica dels conflictes.» 

 
Declaració Institucional relativa al Posicionament davant la sentència judicial de 
l’Audiència Provincial de Navarra en l’anomenat cas de «la Manada». 
 

El president manifesta que aquesta declaració institucional ha estat signada per tots els 
grups i dona la paraula a la consellera Àngels Ventura, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, 
perquè la llegeixi: 
 

«Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a la modificació del Codi penal per revisar el 
supòsit d’abús sexual, així com la consideració jurídica de la violència en casos d’agressió 
sexual i violació. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les 
agressions sexuals. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’aquesta 
sentència judicial. Fer arribar aquesta declaració a l’Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri 
de Justícia i al Consell General del Poder Judicial.» 

 
 Finalitzades les intervencions i en no haver-hi més temes a tractar, el president, senyor 
Francisco Sierra, aixeca la sessió, el contingut de la qual certifico, a les 23.55 hores. 

 

 Vist-i-plau 

El regidor president del       La secretària  

Consell del Districte     

    

 

Francisco Sierra López Meritxell Cusí i Pérez 


