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ACTA Núm. 1/2020 
 
 
 

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

 
 

El dia 10 de març de 2020, a les 18.00 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts de 
l’Ajuntament de Barcelona a la sala de Plens, a la plaça Comas, 18 planta soterrani 1 de Barcelona, 
sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor president, i l’assistència del regidor 
l’Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol; el regidor adscrit senyor Jordi Castellana Gamisans, la regidora 
adscrita senyora Francina Vila Valls i els consellers i conselleres senyores i senyors Carlos Hornero 
Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén Sarrat, Mario Fco. Campelo 
Castro, Lucia García Carretero, Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial 
Fernández, Sonia Reina Sánchez, Javier Edrosa Pérez, Ivan Condés Sangenís, Sergi Mariné Santos, 
Xavier Cañigueral González i Javier Erausquin Marsal, assistits per la secretària, la senyora Meritxell 
Cusí Pérez. 
 

Excusen la seva absència la regidora adscrita senyora Janet Sanz Cid i la gerent del districte, 
senyora Sara Jaurrieta Guarner. 

 
El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió ordinària per tractar els punts de l’ordre 

del dia de la convocatòria, remesa en temps i forma, punts que es transcriuen a continuació: 
 

 
A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I 

EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2019. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 

tramitats durant els mesos novembre i desembre 2019 i gener 2020. 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 2 de 
desembre de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en la Junta de 
Portaveus 

 
3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 2 de 

desembre de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en el Consell 
Ciutadà 

 
4. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de dates 2 de 

desembre de 2019, 30 de gener de 2020 i 20 de febrer de 2020 de modificació 
dels membres del grup de JxCat en els Consells de Barri. 

 
5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 2 de 

desembre de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en les 
Comissions Consultives 
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6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 2 de 
desembre de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en els 
Consells Sectorials 

 
7. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de dates 2 de 

desembre de 2019 i 20 de febrer de 2020 de modificació dels membres dels 
grups de JxCat i ERC en els Consells d’Equipament del Districte 

 
8. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de data 2 de 

desembre de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en les 
Comissions de Treball. 
 
 

b) Mesura de govern 
 
1. Les Corts més inclusiu 

 
2. Declaració d’emergència climàtica a Les Corts 
 

c) Informes.  
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

 
C. PART DECISÒRIA 

 
1 Propostes d’acord: 

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

 
PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts per 
optar a les Medalles d’honor de Barcelona 
 
APROVAR, de conformitat amb allò previst a l’article 47 de les NRFD i a l’article 45 
del RIOFDC, la constitució de la Comissió de Treball d’Esports en substitució del 
Grup de Treball d’Esports 
 
APROVAR el canvi de nom del Consell sectorial de Salut i Equipaments sociosanitaris 
constituït en el Consell de Districte de cartipàs del dia 10 d’octubre de 2019 pel nom de 
Consell Sectorial de Salut  

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

 
INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la MPGM de l’Illa delimitada pels carrers de 
Danubi, Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de les Corts i MPE de protecció del 
patrimoni arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona, Districte de les Corts. 

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

 
 

2 Proposicions 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1. Proposició d’impuls d’iniciativa ciutadana 
 

Única- INFORMAR de conformitat amb la proposta d’iniciativa ciutadana “Retorn cap als nostres 
noms” el canvi de denominació de l’actual Gran Via Carles III per la de Ronda de les Corts 
i elevar la proposta a la Ponència del Nomenclàtor 
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D.2. Impuls i control dels Grups municipals 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, conjuntament amb la Facultat de 
Belles Arts de la Universitat de Barcelona, a impulsar en el recorregut de l’Avda. 
Diagonal (Parc Cervantes fins Francesc Macià) l’exposició de les obres creades 
durant el curs acadèmic pels alumnes, durant els dies i horaris que es convinguin 
amb la mateixa Facultat de Belles Arts 
 

2. JxCat: El Consell de Districte de Les Corts acorda instar el govern del districte i el 
govern municipal de la ciutat a estudiar la revisió de l’actual regulació referent als 
clubs cannàbics- Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i 
Associacions de Consumidors de Cannabis a l’Ajuntament de Barcelona- i a 
elaborar i aprovar una ordenança que reguli les condicions sanitàries i de salubritat 
d’aquests clubs (aprofitant els treballs elaborats durant l’anterior mandat municipal) 
per a racionalitzar la seva distribució i reduir-ne el nombre. 

 
3. BComú: Instar al Nomenclàtor a realitzar una revisió d’aquests carrers que res tenen 

a veure ni amb els valors que reflecteix la ONU en la seva Declaració Universal dels 
Drets Humans ni amb els valors democràtics ni segueixen els valors de la ciutat que 
defensa el govern, i que, considerant-ho oportú proposi canvis nominals de 
persones que hagin destacat en aquests valors donant preferència a una visió en 
clau feminista incloent processos informatius al conjunt del veïnat afectat.  

 
4. Cs: El Consell del Districte de les Corts acorda: 

- adaptar tots els parcs infantils i àrees de joc del districte per a persones amb 
discapacitat funcional per tal que tots els nens tinguin el seu espai de joc sense 
barreres que hi impedeixin l’accés o el dificultin o dificultin la seva mobilitat dins del 
parc, així com el dels seus pares o guardadors 
- adaptar els espais de l’entorn dels parcs infantils i àrees de joc per a persones 
amb discapacitat funcional perquè tots els nens puguin accedir al seu espai de joc 
sense barreres que hi impedeixin l’accés o el dificultin, així com el dels seus pares o 
guardadors 
- adaptar tots els parcs infantils i àrees de joc del districte implementant elements de 
joc per a l’ús per part de persones amb discapacitat funcional 
- adoptar el compromís que tots els parcs infantils i àrees de joc que s’instal·lin al 
districte de les Corts, així com els entorns d’aquests parcs i aquestes àrees, es 
desenvolupin tenint en compte que han de ser accessibles per a persones amb 
discapacitat funcional, tant per als nens com per als pares o guardadors 
 

5. PP: El Consell de Districte de les Corts acorda: Instar al Govern Municipal a 
engegar una modificació del Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorials dels 
clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona que 
inclogui: 

 

 L’increment de la distància mínima d’aquests establiments respecte dels usos 
col·lectius protegits pel Pla especial urbanístic, així com entre els locals on es 
desenvolupa la mateixa activitat. 

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

 
6. BxCanvi: El Consell Plenari de les Corts acorda: 

Instar al govern municipal a que reclami al govern de la Generalitat la construcció 
pendent de la llar d’avis al carrer Benavent, i dugui a terme totes les accions 
necessàries perquè els veïns del districte i les seves famílies puguin gaudir d’aquest 
equipament abans de finalitzar el mandat municipal. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
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c) Precs 

 
1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a realitzar les gestions oportunes per 

tal de que una entitat de caire inclusiu gestioni i mantingui els parterres ubicats al C/ 
Benavent entre els C/ Felipe de Paz i Avda. Madrid 

 
2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a instal·lar, en el termini de dues 

setmanes, els faldons “Excepte bicicletes” en els senyals de direcció prohibida dels 
carrers de vianants de plataforma única del districte 

 
3. JxCat: Crear, en el termini màxim de 3 mesos, un grup de treball on participi el 

veïnat, entitats, associacions, grups municipals i Generalitat, per aportar una solució 
que garanteixi el pas de vianants i bicicletes (si s’escau, canvi d’ubicació) per aquest 
tram de la Diagonal. 
Així mateix, aquest mateix grup de treball, format pels mateixos integrants, haurà de 
valorar un canvi d’ubicació de la parada de bus dels autocars que estacionen davant 
l’escola Anglesola. 

 
4. JxCat: 1. Demanar al Govern del districte que valori la reubicació d’aquest lavabo 

públic per tal de mantenir la intimitat dels menors d’edat que fan ús d’aquest 
poliesportiu, així com reduir els robatoris d’objectes personals. 
En el nou plec de clàusules es previngui la seguretat i vigilància a l’entrada de 
l’equipament. 

 
5. Cs: Que el Govern del Districte impulsi la implantació del programa «Baixem al 

carrer» als tres barris de les Corts per reduir els casos que puguin detectar-se de 
soledat i aïllament en persones de més de 65 anys i així millorar la seva qualitat de 
vida. 

 
6. Cs: Que el Districte de les Corts iniciï els tràmits corresponents per elevar a la 

Ponència del Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona la substitució de la denominació 
Sabino Arana per la nova denominació de carrer de Concepción Llaguno Marchena 
 

7. BxCanvi: Que el govern del Districte de les Corts elabori un projecte de caràcter 
social o cultural en un termini de nou mesos per a donar un ús a la Casa Hurtado, 
seguint en la dinàmica d’anar incrementant la diversitat i oferta sociocultural per als 
ciutadans de Les Corts. 
 

8. BxCanvi: Que el govern del Districte de les Corts elabori un estudi per a determinar 
la millor manera d’augmentar la participació dels ciutadans als òrgans de 
participació del Districte, millorant la comunicació de l’administració amb el veïnat 
dels nostres barris. 

 
d) Preguntes 

 
1. PP: Quines actuacions té previst dur a terme el Govern del Districte per a millorar la 

connexió en transport públic amb les zones comercials del Mirall de Pedralbes i 
Sarrià? 

 
2. PP: Quines accions té previst dur a terme el Govern Municipal per afavorir el gaudi 

dels Jardins dels Pavellons Güell per part dels veïns del districte? 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

1. Cs: Que el Govern del Districte de les Corts informi de les accions dutes a terme en 
relació amb la proposició presentada al Consell de Districte del 10 d’octubre de 
2019 i la situació actual d’aquesta: «El Districte de les Corts acorda: Dotar el 
districte, de manera immediata, de mesures per garantir la seguretat dels ciutadans, 
consistents en: - Incrementar els efectius de la unitat territorial de la Guàrdia Urbana 
de les Corts i, per tant, la presència policial als tres barris del districte tant en 
vehicles logotipats com en patrulles a peu, amb especial atenció a les zones més 
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conflictives, les properes a locals d’oci nocturn i, molt especialment, a les zones en 
què la il·luminació deficient propicia espais insegurs amb més risc per a dones, 
persones grans i menors. - Instar la Conselleria d’Interior del Govern de la 
Generalitat a incrementar la dotació de patrulles de vigilància al districte de les 
Corts, tant en vehicles logotipats com a peu, especialment les nocturnes». 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 
Declaració Institucional de la Lluita Ecofeminista 

   Declaració Institucional sobre la concesión de licéncias  a los Clubs Cannábicos 
 

El president, senyor Francisco Sierra, saluda tothom i dona inici a la sessió informant que les 
persones que vulguin rebre la convocatòria de les sessions del Consell del Districte han d’omplir i 
presentar a l’Ajuntament el formulari d’autorització (s’entreguen a l’entrada), i també han d’autoritzar 
el tractament de les dades personals, atès que la sessió es grava i es difon en directe per streaming i 
en diferit a través de les xarxes socials. D’altra banda, informa que el nom i cognom de les persones 
que intervenen en la sessió, així com l’interès manifestat durant aquesta, constaran a l’acta, de la qual 
també es farà divulgació. Si algú no presenta l’autorització, les seves dades no constaran a l’acta, i si 
algú no vol que se’l gravi, es pot situar a la zona zero de la sala (l’assenyala). Afegeix que, tret 
d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop acabada la sessió, i 
indica que per a més informació es pot consultar el web de l’Ajuntament. 
 

Tot seguit, llegeix el que diuen els cartells col·locats a l’entrada i als laterals de la sala 
respecte a la possibilitat que alguna persona del públic faci fotos o vídeos de la sessió que es puguin 
penjar a xarxes socials o a internet: «La gravació i difusió d’imatges d’aquest acte haurà de realitzar-
se donant compliment a la normativa de protecció de dades. Si us plau, respecteu el dret dels 
assistents i no enregistreu la seva imatge ni veu ni la difongueu a través d’internet o de xarxes socials 
sense tenir la seva autorització». 
 

A continuació, informa que el punt corresponent a la iniciativa ciutadana «Retorn cap als 
nostres noms», dins l’apartat d’impuls i control, serà gravat per la televisió pública Betevé. 
 

Informa també que l’article 38 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes 
estableix que les entitats i els ciutadans i ciutadanes assistents a la sessió poden intervenir sobre els 
temes concrets dels punts que figuren a la part d’impuls i control de l’ordre del dia, i la Junta de 
Portaveus, en la reunió del 3 de març de 2020, va acordar, amb l’objectiu d’agilitzar la sessió, que 
cada persona disposés de dos minuts per intervenció. 
 

Dit això, dona la benvinguda a tothom i excusa l’absència de la gerent, la Sra. Sara Jaurrieta, 
que està confinada a casa per prevenció, com tot l’entorn que ha tingut relació amb el gerent de 
l’Ajuntament de Barcelona que ha donat positiu en coronavirus. Manifesta el desig que la situació es 
contingui aviat i envia una salutació a la gerent, especialment per la pèrdua del seu pare la setmana 
passada. 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2019. 

 
El president constata que ningú no vol fer cap objecció sobre l’acta de la sessió del 16 de 

desembre, que resta aprovada. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
El president dona compte dels extrems següents: 

 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 

tramitats durant els mesos novembre i desembre 2019 i gener 2020. 
 
 



 

6 
 

 
a) Resolucions corresponents als mesos novembre i desembre de 2019 i gener 2020 
 

Concepte Quantitat 

Aixecament suspensió obres 3 

Devolució ingressos indeguts 6 

Llicència excepcional 10 

Llicència relativa al paisatge urbà 1 

Llicència terrasses 16 

Llicències d’obres 28 

Llicències guals 11 

Llicències ocupació via pública 66 

Llicències modificació no substancial 1 

Llicències reserva d’estacionament 135 

Responsabilitat patrimonial 5 

Retorn d’avals i dipòsits 5 

Llicències habitatge d’ús turístic 50 

  

 
 
b) Adjudicacions corresponents als mesos de novembre i desembre de 2019 i gener 2020 
 

MENOR A-GENÈRICA 

     

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

19004654 novembre ADQUISICIÓ MATERIAL D'OFICINA NO 
ESTÀNDARD 

      
1.000,00 €  

  

19002094 novembre REAJUST IMPORT DESPESA PER LA 
GESTIÓ ACTIVITATS INCLUSIÓ 

PERSONES DISCAPACITAT 

-  13.227,90 
€  

  

18005999 desembre REAJUST IMPORT DESPESA PER 
EXECUSIONS SUBSIDIARIES DTE DE 

LES CORTS ANY 2019 

-  13.391,83 
€  

  

20000104 gener DESPESES PROTOCOLÀRIES 2020     
10.000,00 €  

  

20ALT00001 gener DIETES CONSELLERS 2020     
60.000,00 €  

  

MENORS (AD) 

         

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 
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19004656 novembre SERVEIS DE SUPORT CONSELLS DE 
BARRI 

      
1.415,70 €  

E1DOS 
DINAMITZACIÓ 

SOCIAL SL 

19004768 novembre ACTUALITZACIÓ BASE DE DADES 
DIRECTORI 

      
1.320,41 €  

BENET FERRUS 

19000925 novembre REAJUST IMPORT PER SERVEI 
PREVENCIÓ ACCIDENTS A LA VIA 

PÚBLICA 2019 

-     
1.323,29 €  

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

19000423 novembre REAJUST IMPORT PER SERVEI DE 
DISTRIBUCIÓ, ENGANXADA I RETIRADA 

-     
4.300,00 €  

FUNDACIÓ PRIVADA 
JOIA JOVENTUD 

19000024 novembre REAJUST IMPORT PER SERVEIS 
SUPORT GUARDIA URBANA ACTES 

FESTIUS 2019 

-     
1.770,53 €  

BARNA PORTERS SL 

19004877 novembre GESTIÓ DE L’ACTE D’ENCESA DE LLUMS 
DE NADAL 

      
8.000,00 €  

ROSELAND MUSICAL 
SL 

19004969 novembre ADQUISICIÓ DE CONSUMIBLES PER A 
PLÒTTER 

      
1.599,50 €  

SERVICIOS 
MICROINFORMATICA 

SA 

19004492 novembre DIRECCIÓ OBRA I COORDINACIÓ S/S DE 
5 OBRES AL DTE. 

      
4.950,49 €  

BETO & ROSCAN SL 

19004987 novembre REPARACIO DEFICIENCIES VORERES 
DEL DTE D'AUDITORIA 

    
35.983,48 €  

SERV. INTEGRALS 
MANTENIMENT 

RUBATEC 

19004983 novembre INSTAL·LACIÓ PANTALLES LED 
VESTÍBUL TOMASA CUEVAS 

    
14.652,50 €  

SERVEIS INTEGRALS 
VICDAMA, SLU 

19004988 novembre GESTIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 
CONCERTS DE NADAL 2019 

      
5.203,00 €  

VENTILADOR 
CULTURAL SL 

19005001 novembre PRODUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ 
SENYALITZACIÓ DISTRICTE 

      
4.199,99 €  

TAS IMAgen y 
COMUNICACION SL 

19005032 novembre OBRES SUBSTITUCIO PORTES 
ASCENSOR AL C. GUITARD 92 

    
19.200,29 €  

ASCENSORES 
ERSCE, S.A. 

19003555 desembre ADQUISICIÓ EQUIPS PROTECCIO 
INDIVIDUAL (EPI) 

            
72,28 €  

ITURRI, S.A. 

19005213 desembre REDACCIÓ TEXT GUIA DISPENSACIÓ 
RESPONSABLE BEGUDES 

          
762,30 €  

CONTEXTUALIA 
GESTIÓ DE 

CONTINGUTS 

19005214 desembre ADQUISICIÓ MATERIAL ACTIVITATS 
ESPORTIVES 2019 

      
1.550,31 €  

LOPEZ NOVELL 

19005288 desembre PROD. I INSTAL·LACIÓ SENYALITZACIÓ 
CEM LES CORTS 

          
265,72 €  

TAS IMAgen y 
COMUNICACION SL 

19005309 desembre GESTIÓ ACTE DE REBUDA DELS REIS 
MAGS 2020 

    
11.300,01 €  

ROSELAND MUSICAL 
SL 

19005310 desembre MANTENIMENT CATIFES EQUIPAMENTS 
2020 

          
901,62 €  

LOGOMAT SL 
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19005269 desembre PRODUCCIÓ DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

      
4.406,82 €  

LOPEZ NOVELL 

19005382 desembre PROJECTE TURISME i COMERÇ 
RESPONSABLE I ACCESSIBLE 2019 

      
2.783,00 €  

FUNDACIO PRIVADA 
XAVIER 

19005382 desembre PROJECTE TURISME i COMERÇ 
RESPONSABLE I ACCESSIBLE 2020 

      
8.228,00 €  

FUNDACIO PRIVADA 
XAVIER 

19005574 desembre SERVEIS DE SUPORT GUARDIA URBANA 
2020 

    
17.425,57 €  

WAKEFUL 
SEGURETAT S.L 

19003981 gener ANUL·LACIÓ DESPESA PER GESTIÓ DE 
GUIATGE DE LES RUTES TURISTIQUES 

2019 

-     
4.827,90 €  

CONTRAPUNT, SCCL 

19003981 gener GESTIÓ DE GUIATGE DE LES RUTES 
TURISTIQUES 2019 

      
4.827,90 €  

SAPIENS SCCL 

20000069 gener SERVEI TRASLLAT 5 OBRES D'ART AL 
MNAC 

          
314,60 €  

SIT EXPEDICION 
ARTE Y SEGURIDAD 

SL 

20000109 gener TRACTAMENT ANTITÈRMITS CENTRE 
CÍVIC JOAN OLIVER 

          
518,30 €  

RENTOKIL INITIAL 
ESPAÑA SA 

20000327 gener SERVEI PREVENCIÓ ACCIDENTS A LA 
VIA PÚBLICA 2020 

    
12.000,00 €  

LA PAU SCCL 

20000326 gener SANITARIS PORTÀTILS ACTIVITATS 
ESPAI PÚBLIC 2020 

    
14.520,00 €  

ALKIRENT SERVI SL 

20000335 gener SUBMINISTRAMENT PAPER RAIMA 
RECICLAT 

          
831,88 €  

CANON ESPAñA, S.A. 

20000408 gener CARNESTOLTES DE LES CORTS 2020       
9.801,00 €  

ATIPIC 2007 SL 

20000431 gener SERVEIS DE COMUNICACIÓ 
ACCESSIBLE  LES CORTS 2020 

    
16.445,00 €  

FUND. PRIVADA 
DESENV.COMUNITARI 

20500007 gener SUBMINISTRAMENT AIGUA 
EQUIPAMENTS DISTRICTE 2020 

    
27.966,91 €  

AIGÜES DE 
BARCELONA 

 

RESOLUCIONS CONTRACTACIÓ PROCEDIMENTS OBERTS I DERIVATS D'ACORD MARC 

     

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

17003604 novembre BAIXA PER ALLIBERAMENT CONTRACTE 
SERVEIS AUXILIARS  DISTRICTE 2019 

-     
7.500,00 €  

INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE 

MINUSVÁLIDOS 

19004226 novembre APROVACIÓ DE LA DESPESA PER SERVEIS 
DE DISSENY I MAQUETACIÓ DE 

COMUNICACIÓ 2020 

    
16.531,02 

€  
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19004227 novembre APROVACIÓ DE LA DESPESA PER SERVEIS 
D'IMPRESSIÓ MATERIAL COMUNICATIU 

2020 

    
46.985,63 

€  

  

19003866 novembre BAIXA PER ADJUDICACIÓ D'OBRES 
MILLORA C.C. LES CORTS I C.C. TRIAS I 

PEITX 

-     
8.450,42 €  

  

19003866 novembre ADJUDICACIÓ LICITACIÓ D'OBRES MILLORA 
C.C. LES CORTS I C.C. TRIAS I PEITX 

    
30.581,54 

€  

OSERMA 1992 
OBRAS Y SERVICIOS 

SL 

17005081 novembre BAIXA PER EL SERVEI IMPRESSIÓ 
ESCANEIG I CÒPIA DTE LES CORTS 

-     
5.000,00 €  

SERVICIOS 
MICROINFORMATICA 

SA 

19003068 novembre ADJUDICACIÓ LICITACIÓ LOT1 DE 
PRODUCCIÓ DE PECES AUDIOVISUALS 

2019-2020 

       
6.854,65 €  

SORTKAT ESTUDIOS 
S.L. 

19003068 novembre ADJUDICACIÓ LICITACIÓ LOT2 DE SERVEI 
DE FOTOGRAFIA 2019-2020 

    
10.781,10 

€  

GIRALT JONAMA 

18005049 novembre APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL 
SUBMINISTRAMENT I ARRENDAMENT 11 

EQUIPS IMPRESSIÓ PER 2020 

    
13.997,28 

€  

SERVICIOS 
MICROINFORMATICA 

SA 

18C00002 novembre PAGAMENT 3º TRIMESTRE 2019 DE LA 
GESTIÓ CC JOAN OLIVER "PERE QUART"  

    
38.164,21 

€  

CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

16C00024 novembre PAGAMENT MES DE SETEMBRE DE 2019 
PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 

PAVELLÓ ILLA 2016-2019 

       
3.138,33 €  

CLUB JOVENTUT LES 
CORTS 

16C00002 novembre PAGAMENT 3º TRIMESTRE 2019 GESTIÓ CC 
J.M. TRIAS I PEITX 2016-2019 

    
41.701,00 

€  

CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

16C00009 novembre PAGAMENT 3º TRIMESTRE 2019 GESTIÓ CC 
CAN DEU 2016-2019 

    
33.750,00 

€  

CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

19005047 desembre APROVACIÓ DE LA DESPESA PER LA 
DINAMITZACIÓ ESPAI ESPORTIU URBÀ 

PARC BEDERRIDA 

    
44.795,60 

€  

  

19005467 desembre APROVACIÓ DE LA DESPESA PER LA 
DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ FESTIVAL 

CIRCORTS 2020-2021 

    
88.217,71 

€  

  

19003426 desembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL DERIVAT D'ACORD MARC DE 

SUBMINISTR. I SERVEIS ASSOCIATS 4 
DESFIBRIL·LADORS 2019 

    
11.465,96 

€  

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

19003426 desembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL DERIVAT D'ACORD MARC DE 

SUBMINISTR. I SERVEIS ASSOCIATS 4 
DESFIBRIL·LADORS 2021 

       
2.265,12 €  

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

19003426 desembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL DERIVAT D'ACORD MARC DE 

SUBMINISTR. I SERVEIS ASSOCIATS 4 
DESFIBRIL·LADORS 2022 

       
3.296,04 €  

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

19004458 desembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL DERIVAT D'ACORD MARC SUBMINIST. 

CONS. INFORMÀTICA ESTÀNDARD 2019 

          
512,62 €  

PMC GRUP 1985 SA 

19004458 desembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL DERIVAT D'ACORD MARC SUBMINIST. 

CONS. INFORMÀTICA ESTÀNDARD 2020 

       
1.537,85 €  

PMC GRUP 1985 SA 

17003604 desembre APROVACIÓ PRORROGA CONTRACTE DE 
SERVEIS AUXILIARS  DISTRICTE 2020 

    
20.315,42 

€  

INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE 

MINUSVÁLIDOS 
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19004015 desembre ADJUDICACIÓ LICITACIÓ PER PROGRAMA 
DE PROMOCIÓ DE LES PERSONES GRANS 

2020-2021 

    
18.318,19 

€  

FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS 

19004015 desembre BAIXA PER ADJUDIACIÓ A PROGRAMA DE 
PROMOCIÓ DE LES PERSONES GRANS 

2020-2021 

-     
3.348,48 €  

  

16C00035 desembre PAGAMENT MES DE JULIOL I AGOST DE 
2019 PER LA GESTIÓ CC TOMASA CUEVAS 

    
24.284,96 

€  

PROGESS 
PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIA 

16C00024 desembre PAGAMENT MES DE OCTUBRE DE 2019 PER 
LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME PAVELLÓ 

ILLA  

       
3.138,33 €  

CLUB JOVENTUT LES 
CORTS 

16C00024 desembre PAGAMENT MES DE NOVEMBRE DE 2019 
PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 

PAVELLÓ ILLA 

       
3.138,33 €  

CLUB JOVENTUT LES 
CORTS 

16C00024 desembre PAGAMENT MES DE DESEMBRE DE 2019 
PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ IME 

PAVELLÓ ILLA  

       
3.138,37 €  

CLUB JOVENTUT LES 
CORTS 

19S00024 desembre PAGAMENT MES D'OCTUBRE DE 2019 
D'APORTACIÓ SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

  
310.150,00 

€  

INST. MPAL. SERVEIS 
SOCIALS 

19S00025 desembre PAGAMENT MES D'OCTUBRE DE 2019 
D'APORTACIÓ SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL 

I NETEJA 

  
330.600,00 

€  

INST. MPAL. SERVEIS 
SOCIALS 

18C00002 desembre PAGAMENT 4º TRIMESTRE 2019 PER LA 
GESTIÓ CC JOAN OLIVER "PERE QUART"  

    
38.164,22 

€  

CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

16C00002 desembre PAGAMENT 4º TRIMESTRE 2019 PER LA 
GESTIÓ CC J.M. TRIAS I PEITX 2016-2019 

    
41.701,00 

€  

CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

16C00009 desembre PAGAMENT 4º TRIMESTRE 2019 PER LA 
GESTIÓ CC CAN DEU 2016-2019 

    
33.750,00 

€  

CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA 

20000207 gener APROVACIÓ DE LA DESPESA PER 
L'AMPLIACIÓ VESTIDORS POLIESPORTIU 

ARISTIDES MAILLOL 

  
252.590,43 

€  

  

19004226 gener ADJUDIACIÓ LICITACIÓ PER SERVEIS 
D'IMPRESSIÓ MATERIAL COMUNICATIU 

46.985,63 
€ 

VILAR ABELLA SL 

          

ALTRES RESOLUCIONS 

         

CONTRACTE MES OBJECTE IMPORT ADJUDICATARI 

         

19S17935 novembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU 

CONSORCI COLLSEROLA 

    
25.229,79 

€  

CONSORCI DEL 
PARC NATURAL DE 

COLLSEROLA 

19S16937 novembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL CONVENI ESTUDIANT EN PRACTIQUES 

UPC (ETSAB) 2019 

          
900,00 €  

MARTINEZ MARIN 

19S16937 novembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL CONVENI ESTUDIANT EN PRACTIQUES 

UPC (ETSAB) 2020 

       
7.200,00 €  

MARTINEZ MARIN 
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19S16939 novembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL CONVENI ESTUDIANT EN PRACTIQUES 

UPC (ETSAB) 2019-2020 

       
1.271,70 €  

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 

CATALUNYA 

19S16939 desembre PAGAMENT DEL CONVENI ESTUDIANT EN 
PRACTIQUES UPC (ETSAB) 

       
1.271,70 €  

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 

CATALUNYA 

19S18299 desembre APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DEL CONVENI PROJECTE DE REFORÇ 

ESCOLAR 2019 

    
15.279,17 

€  

BANC SOLIDARI 

19S18299 desembre PAGAMENT DEL CONVENI PROJECTE DE 
REFORÇ ESCOLAR 2019 

    
15.279,17 

€  

BANC SOLIDARI 

19S17935 desembre PAGAMENT DEL CONVENI 
INTERADMINISTRATIU CONSORCI 

COLLSEROLA 

    
25.229,79 

€  

CONSORCI DEL 
PARC NATURAL DE 

COLLSEROLA 

18S10208 desembre PAGAMENT DEL CONVENI PIS DE 
TRANSICIÓ VIDA INDEPENDENT 2019 

    
20.000,00 

€  

FEDER.PLATAFORMA 
ENTIT.PERS.DISCAPA 

18S10211 desembre PAGAMENT DEL CONVENI PIS DE 
TRANSICIÓ VIDA INDEPENDENT 2019 

    
20.000,00 

€  

COORD.ENTITATS 
PRO PERSONES 

DISCP.C 

 

 
 
 

c) Expedients de matrimonis civils corresponents als mesos novembre i desembre 2019 i gener 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 2 de desembre 
de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en la Junta de Portaveus 
 

3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 2 de desembre 
de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en el Consell Ciutadà 
 

4. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de dates 2 de 
desembre de 2019, 30 de gener de 2020 i 20 de febrer de 2020 de modificació dels 
membres del grup de JxCat en els Consells de Barri. 
 

5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 2 de desembre 
de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en les Comissions Consultives 
 

6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 2 de desembre 
de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en els Consells Sectorials 

 
7. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de dates 2 de 

desembre de 2019 i 20 de febrer de 2020 de modificació dels membres dels grups de 
JxCat i ERC en els Consells d’Equipament del Districte 

 

Mes Quantitat 

Novembre 2019 5 

Desembre 2019 3 

Gener 2020 3 
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8. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de data 2 de 
desembre de 2019 de modificació dels membres del grup de JxCat en les Comissions 
de Treball. 

 
El president constata que ningú no vol fer cap observació sobre el despatx d’ofici. 

 
b) Mesura de govern 

 
1. Les Corts més inclusiu 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Govern, comenta que aquesta mesura vol 

reconèixer el treball fet els darrers anys per entitats, Districte i Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat i donar-hi continuïtat. 

 
Agraeix aquesta feina, especialment a les entitats, als professionals i a les famílies, i indica 

que es vol fer de les Corts, districte que ja es considera inclusiu, un territori socialment responsable. 
D’altra banda, observa que aquesta mesura no es podria fer si no hi hagués la del 2011, que és un 
compromís per la inclusió que va aconseguir fer de les Corts un districte inclusiu, sobretot amb la 
posada en marxa el 2013 de l’Espai d’Inclusió 20+20+20. 
 

Explica que, si bé en la mesura anterior es parlava de «360 º d’un barri inclusiu», perquè 
arribés a tots els àmbits, ara el que es vol és que arribi també a altres parts, sobretot a tots els 
sectors, i fer-la als espais més vulnerables per a la ciutat, amb la idea de consolidar el territori com 
socialment responsable i en coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible proposats 
per Nacions Unides, dels quals s’escullen sis: aliances per assolir els objectius, reducció de les 
desigualtats, consum i producció responsables, ciutats i comunitats sostenibles, treball digne i 
creixement econòmic i salut i benestar. A més, es vol fer un salt important en la mesura incorporant-hi 
com a destinataris altres col·lectius en risc d’exclusió, cosa que no implica rebaixar el treball fet 
anteriorment, sinó donar-li una altra intensitat (persones amb discapacitat, infància, joves, dones en 
situació de vulnerabilitat, aturats de llarga durada, persones migrades, etc.). 
 

Per acabar, assenyala que, amb l’objectiu marc de la mesura (arribar a tots aquests 
col·lectius per contribuir a millorar-ne la qualitat de vida), es treballarà amb cinc eixos de treball 
(impuls de les accions que faciliten i afavoreixen el pas cap a una vida independent, accessibilitat 
universal, ampliació de la xarxa d’agents que formen part de l’Espai d’Inclusió 20+20+20, promoció i 
potenciació de les accions orientades a la lluita contra el canvi climàtic i promoció de la mesura als 
òrgans de participació) i en dotze àmbits d’intervenció (mobilitat i espai públic, educació i lleure, 
comerç i turisme, inserció laboral, veïnatge i vida comunitària, equipaments i serveis, administració, 
cultura i oci, salut, esports, habitatge i participació), i, atesa la varietat d’àmbits i col·lectius 
destinataris, es proposa una metodologia de treball a partir de grups d’interès per ser molt més 
eficients. 
 

El conseller Javier de Erausquin manifesta el suport del Grup Municipal de BxCanvi per fer de 
les Corts un territori més sostenible, i diu que és necessari que el conjunt de la societat, juntament 
amb l’Administració i les diferents forces polítiques, sumin esforços perquè els barris, tant del districte 
com de la ciutat, siguin espais més inclusius i, per tant, reconeguin els drets de les persones en 
especial risc de vulnerabilitat o d’exclusió social. D’altra banda, valora molt positivament la 
col·laboració amb associacions que fa anys que treballen per fer de Barcelona aquest territori més 
sostenible. 

 
Dit això, qualifica d’encertada la mesura, que segueix el camí cap a un territori socialment 

més responsable i fa una anàlisi de la situació detallada, correcta i extensa amb una bona 
metodologia, té en compte la gran majoria de possibles destinataris i recull bastant bé, a través dels 
eixos plantejats, tota la situació que es vol corregir. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, felicita tothom per haver 
aconseguit que les Corts sigui un referent a la ciutat pel que fa a la millora de la inclusió de les 
persones amb diversitat funcional i agraeix la tasca de tots els agents que els darrers vuit anys han 
estat implicats en aquesta missió (tècnics de l’Administració, Govern, empreses, universitats, 
associacions del tercer sector, entitats de persones amb discapacitat i, molt especialment, els més de 
mil destinataris i participants dels projectes que s’han dut a terme). Subratlla que s’ha generat un 
impacte molt positiu en la vida d’aquestes persones, com s’ha comprovat a les trobades anuals de 
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l’Espai d’Inclusió 20+20+20, i es mostra d’acord amb l’informe que el gran èxit de la tasca duta a 
terme aquests anys ha estat la creixent sensibilització envers les persones amb diversitat funcional (a 
parer seu, també la incorporació de l’accessibilitat universal a l’acció quotidiana de l’Administració). 
 

Observa, però, que el repte és molt gran, ja que el nombre de persones amb discapacitat i el 
percentatge respecte al total de la població augmenten any rere any, especialment a les franges 
d’edat més elevades: a les Corts el 2016 —lamenta que no hi hagi dades més actualitzades— hi 
havia 6.028 persones amb algun tipus de discapacitat, el 7,33% de la població, de manera que queda 
molta feina per fer per arribar a totes les persones amb diversitat funcional, especialment en l’àmbit 
de la inserció laboral i el pas a una vida independent, així com en la captació de nous agents privats, 
especialment empreses, que vulguin col·laborar en aquesta missió. En aquest sentit, considera que 
caldria aprofitar encara més la fortalesa que suposa tenir al Districte un teixit fort d’entitats de 
persones amb discapacitat. 

 
Insisteix que queda molt per atendre les seves demandes i necessitats, especialment pel que 

fa a recursos i inversions. N’és un clar exemple la construcció i posada en marxa de la llar residència 
per a persones amb discapacitat intel·lectual pendent des de fa anys.  
 

Valora positivament que es vulgui establir una metodologia de treball que ajudi a facilitar la 
feina i la implicació de més agents, així com la voluntat de transparència de presentar informes per fer 
balanç de les diverses actuacions, però entén que aquesta mesura és més un punt de partida que 
una mesura, ja que hi manquen objectius concrets, indicadors d’èxit i pressupost orientatiu. 
 

Agraeix, però, la presentació de l’informe, i manifesta la disposició del seu grup per treballar 
per enriquir la mesura i assegurar-ne l’èxit. 

 
La consellera Sonia Reina comenta que, si bé el Grup Municipal de Cs celebra que a les 

Corts hi hagi una altra mesura d’inclusió, hauria agraït que aquesta anés acompanyada d’una 
memòria econòmica i d’accions concretes, en lloc de ser una mera declaració d’intencions. El seu 
grup, tot i estar d’acord amb les necessitats que recull la mesura, no voldria que es quedés en això i 
que passés com amb mesures que han presentat els grups de l’oposició en relació amb la inclusió 
que no han estat dutes a terme. 

 
Respecte de l’ampliació de les persones destinatàries de la mesura, el seu grup hi troba a 

faltar les persones grans, quan les Corts és un dels districtes més envellits de la ciutat, amb un 25% 
de persones de més de 65 anys i un 29% de persones de més de 75 anys que viuen soles (dades del 
2018, ja que no se n’han facilitat les del 2019). 

 
D’altra banda, el seu grup espera que es tinguin en compte mesures de mobilitat, com ara la 

reinstauració de les línies d’autobús suprimides, la supressió de les quals ha perjudicat un sector 
vulnerable de la població. 
 

El conseller Sergi Mariné indica que el Grup Municipal de JxCat considera positiu que 
s’impliquin en la mesura persones del teixit associatiu, així com que la mesura tracti la inserció laboral 
per a persones en risc d’exclusió, i observa que, tal com reflecteix l’informe, la iniciativa del 20+20+20 
ha crescut any rere any, un símptoma que les coses s’han anat fent bé al llarg d’aquests anys, la qual 
cosa és positiva per al barri. 
 

D’altra banda, se suma a les felicitacions per fer de les Corts un dels districtes més inclusius 
de la ciutat, i comenta que l’augment del nombre de persones amb alguna discapacitat a la ciutat 
(unes 137.000, aproximadament el 8,5% del total de la població) és un motiu de pes per engegar una 
mesura de govern que les ajudi. 
 

Per acabar, qualifica de fonamental que els agents promotors protagonitzin aquesta inclusió i 
que hi participin l’Administració pública, les empreses privades o entitats i associacions, entre altres, i 
manifesta el suport del seu grup a la mesura. 
 

La consellera Mercè Garrigosa, portaveu del Grup Municipal d’ERC, agraeix la tasca feta en 
matèria d’inclusió i assenyala que la mesura, ambiciosa, va molt en la línia del que el seu grup ha 
demanat a l’Ajuntament de Barcelona durant els últims temps. També considera, però, que és una 
mesura poc concreta. 
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Assenyala que ERC vol un districte inclusiu que, alhora que respecta la diversitat i facilita el 
desenvolupament en igualtat d’oportunitats, posi al centre de les seves polítiques públiques la 
sostenibilitat de la vida i la cura de les persones, i subratlla que, per poder acompanyar una persona 
amb discapacitat, primer cal ser conscients que no existeix una única realitat, que cada persona pot 
estar en una situació diferent i tenir unes necessitats diferents, així com veure la persona com un tot 
integrat en el seu entorn, amb què constantment interactua. Amb l’objectiu d’assegurar l’equiparació 
d’oportunitats, cal treballar a través de suports complementaris diversificats i de l’eliminació dels 
obstacles existents. 
 

Remarca que cal passar de dissenyar serveis i recursos estàtics on la persona s’adapta al 
servei a dissenyar serveis pensats per a tot tipus de persones i prioritzant l’objectiu de vida 
independent, i observa que la mesura no especifica res, per exemple, sobre els serveis destinats a 
garantir l’accessibilitat comunicativa i cognitiva de totes les persones de la ciutat. Pregunta si això 
s’ha tingut en compte i, en cas afirmatiu, de quina manera, ja que per poder ser autònoms cal tenir 
garantida l’accessibilitat i la comprensió que ens permeti interactuar i desenvolupar-nos de forma 
autònoma a tots. Per això és fonamental una senyalització clara i comprensible per a grups de 
col·lectius no majoritaris en la senyalització estàndard de la ciutat. 
 

En darrer lloc, celebra que es treballi amb les entitats del sector i que s’ampliïn els actors 
participants, així com que es plantegi treballar de manera transversal, cosa que el seu grup fa temps 
que demana, i anuncia que seguiran atentament l’avaluació quantitativa i qualitativa de la mesura. 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Govern, agraeix totes les aportacions i demana la 

participació de tots els grups per tirar la mesura endavant. D’altra banda, aclareix que el col·lectiu de 
la gent gran ja està inclòs en els col·lectius destinataris. Concreta que la mesura, tal com consta al 
document, s’emmarca en l’objectiu de promoure, garantir i reivindicar la inclusió de les diversitats 
existents en el districte com a vehicle de garantia de drets i millora de la convivència i la cohesió 
social: diversitat funcional i discapacitat, diversitat afectiva sexual i de gènere, diversitat d’origen, 
diversitat d’edat i de cicles de vida (infància, adolescència, joventut, edat adulta i gent gran) i diversitat 
de classe. 
 
 

2. Declaració d’emergència climàtica a Les Corts 
 

La consellera Lucía García, portaveu del Govern, indica que aquesta mesura està vinculada a 
la mesura de ciutat d’emergència climàtica, i tenen l’objectiu de fer una Barcelona i un districte de les 
Corts més sostenibles i més respirables per donar una resposta contundent a l’augment d’emissions, 
així com a la crisi climàtica, adaptada a la realitat del territori. 
 

Tot seguit, dona l’enhorabona a tothom pels bons resultats de la marató d’emergència 
climàtica a la seu del Districte; comenta que les rutines sostenibles s’han d’interioritzar també a la vida 
quotidiana, i subratlla que la lluita contra l’emergència climàtica és responsabilitat de tots i totes, de 
manera que cal treballar conjuntament tant des de les administracions com amb totes les persones 
implicades (veïns i veïnes, entitats, associacions i empreses), amb corresponsabilitat per part de 
tothom, ja que no hi ha un «planeta B». 
 

Posa de manifest que la mesura segueix la línia de treball de l’Acord de París, el Pla clima 
2018-2030 o les quatre sessions de la Taula d’Emergència Climàtica de Barcelona; continua l’objectiu 
principal de protegir la salut dels cortsencs i les cortsenques i millorar la qualitat de l’aire que es 
respira, i recull actuacions concretes per aconseguir, en primer lloc, un nou model de ciutat repensant 
el model urbà, la mobilitat i les infraestructures, i, en segon lloc, l’ús racional de l’energia i de l’aigua; 
potenciar l’economia responsable vinculada a una estratègia d’economia verda, blava i circular; 
desplegar tota l’estratègia de residu zero a partir del model de consum i d’alimentació de proximitat i 
sostenible amb el mercat de les Corts i els ajuts comercials, i la inclusió de la mirada verda també a 
l’àmbit de la cultura, l’educació i la vida. 
 

De totes aquestes actuacions, en destaca tres que considera especialment rellevants: 
 
- Dur a terme un pla de sostenibilitat en col·laboració amb Ecologia Urbana basat en el 

desplegament territorial del projecte «Barris més sostenibles» amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida de les persones implicant tothom (administracions, veïns i veïnes, col·lectius i entitats). 
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- Treballar per un canvi de model de consum i residus vinculat a una alimentació de 
proximitat, saludable i sostenible implicant els eixos comercials del districte i el mercat de les Corts 
amb alternatives de reaprofitament alimentari. 
 

- Treballar pel canvi de l’espai públic amb zones més verdes, façanes verdes i un disseny de 
l’espai públic destinat en part al lleure educatiu, com l’espai provisional de Colònia Castells, 
reimpulsant les activitats al voltant de la superilla de Maternitat i Sant Ramon, i la identificació d ’altres 
espais adequats per a aquest lleure. 
 

Per acabar, subratlla que això no és un simulacre i que aquesta mesura és un document viu 
que cal treballar conjuntament amb la implicació de tothom, i de la qual es farà seguiment i avaluació 
semestralment a la Comissió de Transició Ecològica, Contaminació i Benestar Animal, i anualment 
aquí, al Consell Plenari del Districte. 
 

El conseller Javier de Erausquin posa de manifest que el Grup Municipal de BxCanvi sempre 
ha considerat l’emergència climàtica una qüestió urgent i rellevant per al futur de la societat, que seria 
responsable de les conseqüències negatives de no participar en la lluita contra aquesta emergència, i 
qualifica de bona la mesura de govern, que s’afegeix a altres iniciatives que a poc a poc es van fent 
per garantir una societat més neta i sostenible, en aquest cas a les Corts. 

 
A continuació, posa èmfasi en el fet que, tal com s’indica en la declaració d’emergència 

climàtica, les conseqüències climàtiques negatives afecten més les classes treballadores, les que 
disposen de menys mitjans per fer-hi front, de menys recursos i de menys capacitat adquisitiva. Per 
això, caldria evitar que les mesures que s’adoptessin perjudiquessin aquestes classes, com ha passat 
per exemple en el cas de la substitució de determinats cotxes no per contaminació, sinó per antiguitat. 

 
D’altra banda, mostra l’acord del seu grup amb l’augment gradual de les zones verdes de la 

ciutat per millorar la salut dels veïns, i demana que la reformulació de la mobilitat i les infraestructures, 
que també comparteix, i la transició cap a aquesta reformulació, no afectin la mobilitat general dels 
veïns. 
 

El conseller Xavier Cañigueral posa de manifest la convicció del Grup Municipal del PP que 
cal prendre mesures per reduir l’impacte de la contaminació en els ciutadans, així com millorar el medi 
ambient i la qualitat de l’aire que es respira, cosa que comportarà una millora en la salut i el benestar 
de tothom. 
 

Per això, desitja molta sort i encerts al Govern en el relat que ha creat per a aquest mandat 
entorn de l’emergència climàtica, i recorda que aquest en el mandat passat, davant l’emergència 
habitacional, després d’haver promès solucionar el problema, va acabar traspassant la seva 
responsabilitat al sector privat. 
 

Sobre la mesura, demana al Govern que afronti el problema amb rigor i sense populismes. En 
aquest sentit, critica que hagi proposat eliminar el pont aeri i que s’oposi a l’ampliació de la tercera 
pista de l’aeroport sense haver dialogat prèviament amb el sector ni amb l’ens competent i sense cap 
informe que mesuri l’impacte d’aquestes mesures; que l’alcaldessa vulgui reduir el nombre de creuers 
i que el Govern menteixi sobre les emissions del port, o que s’hagi inclòs una nova taxa de recollida 
domèstica de residus que es recaptarà en funció del consum d’aigua —no hi troba la relació—, i li 
demana que reformuli la seva política d’inversions en transport públic per tal d’oferir una alternativa al 
vehicle privat; que no continuï la connexió dels tramvies per la Diagonal, que té comerciants enfadats; 
que posi en marxa la línia D30 d’autobús; que replantegi el Bicing ampliant-lo allà on calgui i 
eliminant-lo on els veïns no el facin servir, i que pressioni la Generalitat per avançar en les obres de la 
línia 9 del metro. 
 

Conclou que cal impulsar les mesures necessàries per reduir la contaminació, impulsar la 
renovació de vehicles privats per uns de més ecològics i potenciar l’ús del transport públic amb una 
xarxa més àmplia i eficient, però el seu grup no està d’acord que la millora ambiental hagi de suposar 
una criminalització del vehicle privat, la instauració d’un model de decreixement econòmic, la 
persecució i criminalització del turisme i la pujada d’impostos i la creació de nous tributs amb què es 
carrega els veïns de Barcelona: hi ha altres camins que no impliquen prohibició i recaptació. 
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La consellera Sonia Reina diu que al Grup Municipal de Cs li agrada aquesta mesura, però no 
és més que una declaració d’intencions, sense memòria econòmica, dotació pressupostària ni 
mesures concretes. 

 
Tot seguit, assegura que els parcs i jardins de les Corts, en un estat deplorable de 

manteniment, no incorporen la mirada verda de què ha parlat la Sra. García, i subratlla que el districte 
hauria de tenir una zona verda de qualitat. 

 
D’altra banda, remarca que les mesures necessàries per pal·liar el canvi climàtic s’han 

d’allunyar d’ideologies i partidismes i no han de voler imposar cap ideologia i cap economia als 
ciutadans. 

 
Critica que la implantació dels carrils bici, que ha generat conflictes, s’hagi fet únicament en 

vies on s’entorpeix el trànsit de vehicles, i que s’hagin limitat les llicències de les motocicletes 
elèctriques, que contribuirien a la reducció de la contaminació, i pregunta com es pretén incentivar l’ús 
de vehicles elèctrics si els escassos llocs de recàrrega que hi ha a la ciutat estan en mal estat, 
destrossats, i no hi ha dotació pressupostària per a aquesta qüestió, com tampoc no hi ha incentius 
fiscals ni altres mesures per erradicar patrons altament contaminants i facilitar el pas dels ciutadans a 
conductes més sostenibles. Concreta que no hi ha una xarxa de transports adequada amb les 
freqüències de pas i els autobusos suficients, ni tampoc ajuts perquè els edificis esdevinguin 
sostenibles. 

 
Malgrat les mancances de la mesura, però, el seu grup hi dona suport. 

 
El conseller Ivan Condés posa de manifest que la necessitat d’adoptar mesures per fer front a 

l’emergència climàtica és una prioritat per al Grup Municipal de JxCat; ho va ser en la campanya 
electoral i ho ha estat durant aquests mesos de legislatura (de fet va ser la primera proposta que va 
presentar quan es va constituir l’Ajuntament i es va configurar el Govern municipal), però considera 
que aquesta mesura parteix d’una base errònia: el decreixement econòmic. Explicita que JxCat 
aposta per un model absolutament diferent, pel creixement basat en el creixement intel·ligent, en el 
Green New Deal, que implica aprofitar la lluita contra el canvi climàtic per innovar creant nous llocs de 
treball. Malgrat que l’enfocament inicial no és el mateix, però, el seu grup sempre donarà suport a 
qualsevol política que serveixi per fer front a la crisi climàtica i per canviar el model de ciutat. 

 
Tot seguit, expressa l’acord del seu grup que a la mesura falten propostes concretes, 

temporalitzades i pressupostades, i recorda que al gener el Plenari de l’Ajuntament va aprovar una 
proposta seva per crear una comissió de seguiment de les mesures del Pla d’emergència climàtica. 
Subratlla que aquestes mesures han de ser efectives, que el Govern n’ha de retre comptes i que se 
n’ha de poder avaluar l’impacte real, per a la qual cosa calen temporalitats i pressupostos. 
 

A continuació, diu que el Govern de vegades «fa trampa», per exemple amb la inclusió de 
mesures com l’impuls de la línia 9, que és competència de la Generalitat però que no pot impulsar, 
perquè el Ministeri de Foment li deu 3.700 milions d’euros, perquè no es volen traspassar els 400 
milions d’euros d’IVA del 2017 i perquè el Govern no està disposat a posar fi al dèficit fiscal de 16.000 
milions d’euros, o amb la inclusió de mesures que en realitat són mesures de ciutat, com ara la de les 
zones 30 (fa setmanes que es va anunciar que tots els carrers secundaris de Barcelona serien zona 
30). 
 

D’altra banda, observa que a la mesura hi ha inconcrecions: no s’especifica quins carrers es 
pacificaran ni quines voreres s’ampliaran, ni amb quin calendari i amb quin pressupost es faran 
aquestes actuacions, i no es concreten mesures per naturalitzar les Corts (amb la plataforma única 
entre la biblioteca Montserrat Abelló i jardins de Magalí no es pot naturalitzar les Corts) ni per 
fomentar hàbits saludables i fer prevenció i promoció de la salut entre els adolescents (a més, es van 
reduir les beques esportives per als infants de famílies més vulnerables el 2018-2019 i es continuen 
endurint les condicions perquè la gent faci esport, un greu error). 
 

Malgrat totes aquestes mancances, però, el seu grup entén que la mesura és imprescindible 
per al districte, per a Barcelona i per a totes les ciutats d’Occident. 

 
Per acabar, subratlla que JxCat serà a la comissió de seguiment per comprovar que les 

mesures es porten a terme. 
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El conseller Josep Maria Gebelli assenyala que el Grup Municipal d’ERC comparteix la 
diagnosi i la necessitat de declarar l’estat d’emergència climàtica. Considera, però, que les propostes 
contingudes a la declaració estan poc territorialitzades al districte de les Corts i són mesures poc 
efectives d’abast molt reduït o que només es poden aplicar parcialment. D’altra banda, troba a faltar 
polítiques més ambicioses i valentes (algunes de les que es proposen ja estaven planificades o en 
procés d’execució en el mandat anterior), així com definició i objectius concrets a llarg termini. Entén, 
doncs, que són declaracions d’intencions sense efectivitat. A més, criminalitzen genèricament tot 
vehicle motoritzat, sense discriminar modes ni tipus d’alimentació energètica; hi ha confusió amb els 
termes «motoritzar», «emissió» i «privat» —per exemple, s’oblida que entre els grans emissors hi ha 
vehicles públics—, i s’inclou una llista de què han de fer altres administracions que no aporta res i 
sembla una manera d’eludir responsabilitats. 
 

Conclou que cal més ambició, lluitar contra el xoc climàtic també als despatxos, una 
estratègia de ciutat per al vehicle elèctric i millorar en servei i impacte del transport públic. 
 

La consellera Lucía García agraeix totes les intervencions i afirma que l’estalvi de l’aigua té 
molt a veure amb l’emergència climàtica. 

 
D’altra banda, diu a la Sra. Reina que si hagués fet la seva feina a les presentacions del PAD 

sabria que la majoria de les propostes i accions ja estan recollides al PAD per fer de les Corts un 
districte més verd; diu al Sr. Condés que el model econòmic i l’emergència climàtica tenen molt a 
veure amb la justícia climàtica i la justícia social i que no sap com podria solucionar el problema el 
model econòmic de JxCat, i afegeix que ara per ara tampoc no sap com es poden solucionar els 
problemes del Govern de la Generalitat. 
 
 

c) Informes.  
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

El regidor del Districte, Sr. Francesc Xavier Marcé, comença la intervenció lamentant 
l’accident que hi ha hagut avui a la Verneda, on una explosió ha provocat un mort i un ferit molt greu 
—confia que aquesta persona es recuperi i envia la solidaritat de les Corts al ferit i a les famílies de 
tots dos—, i fa referència al coronavirus per dir que confia que la vida veïnal i la municipal —aquesta 
afectada per casos ben coneguts— puguin continuar amb normalitat després de la greu situació 
d’alarma actual. 
 

Dit això, observa que, atès que aquest és el tercer plenari del mandat, aquest informe ha de 
tractar accions realitzades més que no pas accions desitjades, i segurament el grau d’exigència dels 
grups de l’oposició i del veïnat creixeran d’acord amb les expectatives que genera l’acció del Govern. 
 

Tot seguit, posa de manifest que el Districte ha aprovat el Pla d’actuació i el pressupost i tots 
dos es troben en procés participatiu (en el cas del pressupost, un subapartat molt important que 
afecta 4 milions d’euros, sobre els quals el veïnat decidirà les accions que consideri oportunes). Posa 
èmfasi en el fet que per primer cop l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una part del pressupost 
perquè els veïns i les veïnes decideixen on s’inverteix i com es dibuixa millor el futur del districte, i, 
amb les participacions en el PAD, on hi ha una alta participació per part de la ciutadania, i en el 
pressupost, entre tots i totes s’està definint una mica millor el districte de les Corts que es vol. 
 

A continuació, esmenta les tres mesures de govern que ha presentat el Govern al Plenari del 
Districte, un espai on es proposen grans línies d’actuació i es debaten propostes, a més de respondre 
de les accions o inaccions empreses, en la sessió anterior i en aquesta: una mesura sobre addiccions 
i comportaments addictius, una sobre política d’inclusió i una altra sobre el canvi climàtic, propostes 
necessàries que impliquen acords i compromisos amb la ciutadania, que es continuaran assolint 
constantment al llarg del mandat. Observa, però, que sovint la capacitat d’actuació dels districtes és 
limitada, de manera que la funció de les mesures de govern que s’hi presenten és sobretot establir un 
pont de vinculació, un espai de trobada entre polítiques de ciutat i actituds i demandes del districte. 
 

Com a notícia més rellevant dels darrers dies, esmenta que a la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament s’ha aprovat un pressupost de 22,5 milions d’euros destinat a executar de manera 
immediata la segona fase del Pla de Colònia Castells, una notícia magnífica que permet fer enguany 
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un salt de qualitat espectacular a la definitiva solució d’aquest projecte, i exposa algunes de les 
actuacions urbanístiques que han avançat des de l’últim plenari: 
 

- S’ha aprovat el pla d’usos que permetrà construir la residència de Can Capellanets, un 
projecte polèmic que no està exempt de debat veïnal. Malgrat tot, però, el Govern té el convenciment 
que el diàleg continuarà un cop es rebi el projecte executiu i que les possibilitats de participació amb 
els veïns segueixen vigents i compromeses. 
 

- S’ha executat l’enderroc del Miniestadi, una operació realitzada de manera impecable amb 
aportacions importants dels veïns, s’ha retirat la passarel·la i s’han presentat noves fases del projecte 
(carrer Menéndez i Pelayo i afectacions a l’avinguda Joan XXIII). Quant als dubtes sobre la posició 
del club —als diaris es pot llegir que el projecte Espai Barça pot ser debatut de nou a la propera 
junta—, subratlla que qualsevol modificació haurà de tornar a ser debatuda en els processos 
participatius corresponents. 
 

- El projecte de construcció de la guingueta de Pedralbes està en fase d’exposició pública. 
Parcs i Jardins treu aquest concurs on el 40% del personal ha d’afectar contractes amb persones amb 
discapacitat o en risc d’exclusió, i la voluntat del Districte és incorporar dues guinguetes noves en 
condicions similars al llarg de l’any. 

 
- Les obres de l’escola Anglesola al carrer Numància segueixen en execució i finalitzaran en 

el termini previst (agost), i l’escola està inclosa dins el període de preinscripció escolar (23 de març - 1 
d’abril). També continuen les obres del parc Europa-Anglesola, que ajudarà a descongestionar la 
plaça Concòrdia i permetrà guanyar un nou espai verd i d’esbarjo per al districte. 
 

- Han finalitzat les obres de remodelació del parc de Can Cuiàs, així com les obres de millora 
de l’espai de gossos dels jardins Bacardí. 

 
- Les obres del carrer Regent Mendieta, afectades per l’incompliment d’Endesa de les seves 

obligacions, s’han solucionat, i s’ha acabat un element que feia molt de temps que estava endarrerit. 
 
- Tant la creació dels jardins Colònia Castells com l’expropiació per poder construir el centre 

residencial de l’escola Ariadna formen part de l’expectativa del Pla d’inversions, es consideren 
prioritàries i el Govern està convençut que es resoldran a curt termini. 
 

Pel que fa a iniciatives socioculturals —aquest ha estat un període ple de noves iniciatives, 
moltes tot just iniciades i de les quals s’esperen bons resultats a curt i a mitjà termini—, assenyala que 
el cicle d’activitats culturals i festives del districte segueix amb plena normalitat (cavalcada, 
Carnestoltes, cicles musicals, propostes dels centres cívics i entitats...); indica que aquest és un 
període de demanda de subvencions, i concreta algunes de les actuacions d’aquest àmbit: 

 
- S’ha posat en marxa la taula de coordinació i diàleg veïnal a la plaça de la Concòrdia, un 

indret amb caràcter emblemàtic on coincideixen enormes pulsions socialitzadores. El Govern espera 
grans acords d’aquesta taula i, sobretot, una experiència exemplificadora per al conjunt del districte. 
 

- Al setembre obre les portes l’institut escola amb nom provisional Plaça Comas, que donarà 
continuïtat al projecte educatiu de l’escola de les Corts. Amb aquest projecte, el districte guanya dues 
línies públiques d’ensenyament d’ESO. 

 
- S’ha signat amb el Col·legi d’Arquitectes un conveni de col·laboració publicoprivada de 

promoció d’activitats culturals i tècniques vinculades amb l’arquitectura i l’urbanisme que promoguin la 
sensibilització i la inclusió mediambiental, entre les quals hi ha l’organització d’una festa de 
l’arquitectura al districte amb caràcter inclusiu a l’entorn del Campus Sud de la universitat, que es 
voldria que fos anual. 
 

- S’ha avançat molt en un projecte de creació d’una taula d’empreses patrocinadores del 
districte. S’està promovent un projecte de responsabilitat social corporativa, en el qual es voldria que 
s’impliquessin el màxim nombre possible d’empreses i entitats del districte, amb l’objectiu de fomentar 
la creació d’un fons econòmic que permeti a tantes entitats del districte com sigui possible gaudir de 
col·laboracions empresarials per fer front a despeses per adquirir béns materials imprescindibles per 
desenvolupar la seva activitat. El Govern confia poder comunicar en el proper plenari la notícia de la 
constitució efectiva d’aquest fons econòmic. 
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Per acabar, fa algunes reflexions sobre aspectes problemàtics que afecten a tots i als quals 

fan referència alguns punts de l’ordre del dia d’aquesta sessió, cosa que demostra la seva 
importància: 
 

- Residència del carrer Benavent. El Govern és i serà exigent amb el compliment d’un projecte 
que ja va ser aprovat per la Generalitat en el segon tripartit. El que està en mans de l’Ajuntament ja 
està fet i ara correspon al Govern de Catalunya enllestir la feina. 
 

- Clubs cannàbics. Remarca que al Govern no li agrada el marc normatiu actual i que confia 
que la sentència aclaridora que ha de sortir els propers dies permeti definir una línia més precisa en el 
marc d’actuació municipal, ara per ara condicionada per una normativa que ha estat clarament 
superada per realitats no desitjades. 
 

- Nomenclàtor. Hi ha un moviment veïnal que proposa repensar part del nomenclàtor del 
districte, un debat legítim i perfectament assumible. Si bé la ciutat té un consell especialitzat i 
responsable a qui correspon estudiar el tema amb totes les complexitats afegides per dictaminar-ne la 
millor solució. 
 

- Informe de la síndica de greuges sobre els districtes. Les Corts és el districte i el servei 
municipal (inclosos els departaments i les gerències de l’Ajuntament) que més ament respon a les 
inquietuds de la ciutadania. 
 

- Medalles d’Honor. Enguany es proposa donar-les a una entitat (Veterans de les Corts) i a 
una persona (Ana Ramón) del barri. Els felicita i els dona les gràcies en nom de tots els companys del 
Districte. 
 

El president, abans de donar pas a les intervencions dels grups, diu al regidor que en el seu 
informe s’hauria de limitar a exposar els continguts pròpiament de l’informe del regidor en lloc 
d’avançar els punts que es tractaran a la resta de la sessió. 
 

El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, agraeix l’exposició 
de l’informe i la presència dels veïns i les veïnes que han vingut a participar i col·laborar en aquest 
fòrum veïnal; expressa el condol per la defunció d’un familiar de la gerent, la Sra. Sara Jaurrieta, i 
desitja una ràpida recuperació al membre del Govern afectat pel coronavirus, així com de les 
persones que estan a casa esperant els resultats. 

 
Dit això, qualifica de satisfactòria la feina que està fent el Districte, encara que no en tots els 

punts que s’han esmentat. 
 

El seu grup entén que els pressupostos participatius no estan funcionant adequadament: pocs 
veïns s’hi impliquen —dona les gràcies a tots els que sí que ho fan i col·laboren per contribuir a una 
millora de Barcelona, de les Corts i dels barris—, potser per manca d’informació o per la dificultat 
d’accedir-hi, que fan que aquests pressupostos participatius no arribin a prou gent, i comenta que hi 
ha la sensació que aquesta participació ciutadana serveix per poder dir que es fa aquesta 
participació, però que realment no provoca un canvi en la participació dels ciutadans en la vida 
política. 
 

Felicita el Govern municipal per haver fet una molt bona feina per desencallar i solucionar el 
problema de la Colònia Castells, per al qual els veïns afectats feia molts anys que esperaven una 
solució. 
 

Quant a l’Espai Barça, manifesta el desig del seu grup que es respectin els arbres que hi ha a 
la zona de les obres, que es va garantir que es respectarien, i que les obres no empitjorin la mobilitat 
de la zona afectada i els voltants, ja que són els veïns de les Corts els qui pateixen aquests canvis en 
les infraestructures. 
 

Sobre els clubs cannàbics, indica que el Grup de BxCanvi comparteix la visió del Govern 
(desenvoluparà aquesta qüestió en el punt de l’ordre del dia corresponent). 
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A continuació, posa de manifest que algunes parts del barri de la Maternitat no estan prou 
cuidades i els veïns pateixen deixadesa a carrers, jardineres i zones que requereixen solucions o que 
es tingui més cura del manteniment. 
 

Conclou que malgrat les diferències en la percepció d’alguns temes, el seu grup dona suport 
al Govern, creu que està fent una bona tasca i li estén la mà per col·laborar mitjançant una oposició 
constructiva en tot allò que pugui beneficiar les Corts i el seu veïnat. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, s’afegeix a les paraules 
del regidor en suport als veïns de la Verneda i condemna les pintades que van aparèixer a la plaça 
Concòrdia davant l’església del Remei, en les quals deia «Us ofegareu amb la sang dels nostres 
avortaments». Demana que s’esborrin i que la policia n’investigui els autors o les autores, i observa 
que no és la primera vegada que es produeixen pintades en aquest indret en el mateix sentit. 
 

Dit això, avalua algunes de les coses que han passat des del darrer plenari segons les tres 
prioritats del seu partit per a aquest mandat: 

 
1. Crear riquesa i oportunitats per a tothom 
 
- Valora molt positivament les dues primeres reunions del grup de treball d’elaboració del nou 

Pla de comerç al districte, una proposta del PP que va ser aprovada per unanimitat al primer ple del 
mandat. Felicita tant tècnics com consellers i comerciants pel debat enriquidor que s’està produint i 
les propostes que estan sorgint. Lamenta, en canvi, que el Govern no inclogués la resta de partits en 
el grup motor de turisme i comerç socialment responsable i inclusiu, ja que els hauria agradat 
participar-hi i poder escoltar i proposar idees. 
 

- Aprovació del pressupost. Felicita el Govern per continuar endavant amb el projecte de 
Colònia Castells, però lamenta que l’acord del nou tripartit suposarà una destralada fiscal per als 
barcelonins de 122 milions d’euros en un moment de desacceleració, a la qual caldrà afegir l’impacte 
de la crisi del coronavirus. 
 

2. Millorar el benestar dels veïns 
 
- És molt important que el Govern municipal pressioni la Generalitat perquè el pressupost 

autonòmic contingui una partida per a la construcció de la residència del carrer Benavent. El seu grup 
al Parlament ja ha fet una esmena en aquest sentit i espera que sigui aprovada pel Govern de la 
Generalitat. 
 

- El seu grup celebra que després de tres anys per fi el Govern municipal hagi comunicat quin 
serà el nou ús de l’espai de l’actual escola Ausiàs March, però lamenta haver tingut raó quan va dir 
que després de més de 125 anys d’història aquesta escola deixaria d’existir. 
 

- Al darrer plenari el seu grup va presentar una proposició en defensa de la llibertat educativa 
de l’escola concertada, i al Parlament de Catalunya ha donat suport a la lluita de les famílies de 
l’escola concertada davant els dos decrets Bargalló de la Generalitat, que són un atac al dret 
constitucional dels pares a escollir l’educació dels seus fills. 
 

- Lamenta que s’aprovés finalment la modificació del pla especial urbanístic de la residència 
de Can Capellanets sense que hagi estat possible el diàleg en una mateixa taula entre el Govern, la 
resta de partits, els veïns i els promotors, i espera que en aquesta nova etapa aquest diàleg sigui 
possible. El seu grup farà tot el que estigui a les seves mans en aquest sentit. 
 

- Valora positivament la notícia de la licitació de la guingueta de Pedralbes, una iniciativa que 
el Grup del PP va portar al Plenari al maig del 2018 després d’haver recollit la demanda de 
l’Associació de Veïns de Pedralbes. 
 

3. Garantir la seguretat i recuperar la convivència 
 
- El seu grup, després d’haver-se reunit amb diversos veïns del barri afectats per la presència 

de clubs de cànnabis, avui porta una proposició per modificar el Pla especial urbanístic ampliant la 
distància mínima entre clubs i amb usos protegits, als quals cal incorporar els centres d’educació 
reglada, menjadors socials i parcs. 
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La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, explica que només comentarà 

la part de la intervenció del regidor que ha dedicat realment a l’informe, i tractarà la resta de punts en 
els punts de l’ordre del dia corresponents. Comenta que, atès que el regidor ha aprofitat l’informe per 
parlar de tots els temes que s’han de tractar al llarg de la sessió, el seu grup entén que a partir d’ara 
tenen la llibertat de parlar, dins de l’informe del regidor, de qualsevol tema que consideri oportú, 
independentment de si formen part de la llista del regidor o no. 

 
Dit això, discrepa de l’afirmació que als pressupostos participatius estan participant molts 

veïns: s’estan convocant sessions per matèries, i la majoria d’assistents són els mateixos. Afegeix 
que els veïns proposen que es faci un consell per als pressupostos participatius però que es 
mantingui el consell de barri, i observa que dels pressupostos participatius per a les Corts només hi 
ha 5 milions i amb moltes limitacions pel que fa al que poden proposar els veïns. D’altra banda, 
observa que els horaris de les sessions, ja siguin del Consell Plenari —s’ha avançat mitja hora—, 
sobre els pressupostos participatius o qualsevol altra, no faciliten la participació dels veïns, ja que 
comencen quan la majoria de la gent està treballant, i manifesta el desig que amb aquests 
pressupostos no passi el mateix que amb les sessions dels pressupostos «dels gomets» de BC, que 
van quedar molt bé de cara a la galeria, però que no van servir per a res. 

 
Tot seguit, qualifica de deplorable l’estat dels parcs i jardins del districte, amb manca de 

manteniment, brutícia i pintades en diferents indrets, algunes signades per Cortsenques Dissidents. 
 
Sobre Can Capellanets, subratlla que cal constituir la taula amb els veïns que se’ls va 

prometre —no entén per què no es constitueix si ja hi ha la volumetria aprovada pel Ple— per 
començar a parlar dels usos abans que el projecte estigui més avançat. 

 
Respecte de l’Espai Barça, manifesta sorpresa davant l’afirmació que hi pot haver 

modificacions en el projecte, i anuncia que el seu grup hi estarà atent, ja que aquestes modificacions 
requeriran autorització administrativa. 

 
En darrer lloc, observa que potser les Corts és qui més ràpidament respon a les inquietuds de 

la ciutadania perquè és un districte petit i el menys poblat de Barcelona, i assenyala que la síndica de 
greuges emet una queixa sobre els autobusos i parla del perjudici que ha causat als veïns la nova 
implantació de la xarxa ortogonal a la zona de Sant Ramon, que s’ha intentat pal·liar amb el 54. 
Aquest, però, està passant cada 20 minuts, una freqüència molt menor a la que hauria de tenir. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, se suma al condol per la 

mort del treballador a la Verneda, i recorda Quim Forn, els presos polítics i les més de 600 persones 
represaliades en diferents judicis. Esmenta específicament la Mireia, l’Ana i el Joan, que van ser 
companys seus a la jornada de desobediència civil que va tenir lloc a la Catalunya Nord, al Pertús, 
tallant l’AP-7, i que són reclamats per la justícia espanyola el 14 i el 30 de març. Els envia tot el seu 
suport i la seva solidaritat. 
 

Dit això, del pressupost destaca la inclusió dels 22,5 milions d’euros per a la reurbanització i 
reubicació dels veïns de Colònia Castells, que va ser un dels cavalls de batalla de JxCat des de l’inici 
de la negociació dels pressupostos, tant al novembre quan en va començar a parlar amb el Govern 
com amb una al·legació específica al PIM. Concreta que el seu grup va pressionar perquè aquesta 
inversió fos executada aquest any. Tot seguit, diu que es congratulen humilment per aquest 
assoliment, felicita també els veïns, i diu al Govern —sap que un altre grup ha insistit en aquest 
tema— que quan tots avancen junts, la ciutat avança, i amb acords amplis, la ciutat avança. 

 
D’altra banda, comenta que la Colònia Castells és un dels exemples pels quals el seu grup va 

donar suport als pressupostos —el 75% de les seves al·legacions van ser acceptades pel Govern—, 
per responsabilitat, perquè és cert que anaven lligats als pressupostos a la Generalitat, però el 
Govern municipal només té el suport de JxCat per als pressupostos d’aquest any. Afegeix que el seu 
grup estarà atent a les partides de les Corts —concretament a aquesta— perquè s’executin bé i ràpid. 
Subratlla que el Govern disposa de pressupost i, per tant, de l’eina per governar bé, i li demana que 
ho faci. 
 

A continuació, assenyala que el 31 de gener el Plenari va aprovar, únicament amb els vots 
favorables dels partits de Govern (20 vots a favor i 21 abstencions) el pla urbanístic de la construcció 
de la residència del carrer Remei, un projecte en què el Govern ha pecat de supèrbia des que va 
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entrar al juliol al govern i ha menystingut els veïns, com ho va fer el Govern de la legislatura passada, 
i s’ha trobat que cap partit de l’oposició ha votat favorablement el projecte. Sobre el maltractament als 
veïns, explica que els havien de donar respostes a les seves al·legacions abans que es portés a 
terme el Ple del gener i no ho van fer, i subratlla que no es pot governar amb un projecte cabdal per al 
districte d’esquena als veïns, perquè el projecte neix feble. Remarca que el Govern no compta amb 
consens polític ni amb suport veïnal i que ni els veïns, ni Barcelona ni el barri s’ho mereixen, i 
pregunta en quin marc hi haurà el diàleg que s’ha dit que hi hauria amb els veïns a partir d’ara, un 
diàleg que des del juliol ha estat pràcticament inexistent. En aquest context, demana l’activació de la 
comissió de treball i que es vetlli pel projecte urbanístic i, sobretot, pel projecte de residència, ja que 
la concessionària si vol pot fer una residència privada, cosa que JxCat no permetrà. 
 

Afirma que amb aquest tema els membres del Govern han actuat com autèntics piròmans, 
llençant benzina al foc, i ara, a més d’un contenciós administratiu, ja tenen mobilitzacions al carrer 
(dissabte n’hi haurà la primera). Els demana que esmenin l’error, que canviïn d’actitud i que incloguin 
els veïns en la solució del conflicte; manifesta l’opinió que el Govern està demostrant que li molesta la 
participació dels veïns i la democràcia de baix a dalt, que sí que defensa el seu grup, i conclou sobre 
Can Capellanets que el Govern ha vençut, però no ha convençut. 
 

Per acabar, posa de manifest que, per primer cop a la història, al Baròmetre de ciutat gairebé 
el 70% dels ciutadans diu que la ciutat està pitjor que fa un any (la insatisfacció ciutadana ha crescut 
del 30% el 2015 al 67,7% el desembre del 2019), i un terç de les persones enquestades considera 
que la inseguretat és el principal problema de la ciutat. Troba lògic que sigui així, ja que els governs 
d’esquerra han tingut aversió a la policia i a l’ordre, si bé el Govern Colau, davant la situació 
d’emergència de l’any passat amb diferents morts —l’últim, el d’una diplomàtica coreana per una 
estrebada—, va haver de demanar ajuda als Mossos, que són els que han posat 400 efectius a 
Barcelona per aturar, en la mesura que han pogut, la delinqüència. Subratlla que un dels problemes 
del Govern municipal ha estat que no ha apostat per la Guàrdia Urbana, cos que va menystenir 
durant el mandat passat, i ara s’adona que ha de fer una convocatòria de 200 guàrdies urbans nous 
que només servirà per suplir places de baixes i jubilacions. Sobre aquest punt, conclou que el 70% 
dels ciutadans de Barcelona suspenen la gestió del Govern municipal. 
 

El conseller Mario Francisco Campelo se suma, en nom del Grup Municipal d’ERC, al condol 
per la mort del treballador a la fàbrica de la Verneda; recorda els presos i exiliats polítics; reivindica el 
8 de març i el paper de la dona a la societat, i subratlla que queda molt camí per recórrer en aquest 
àmbit i que no pot ser que en ple segle XXI encara hi hagi diferències i discriminacions per a la meitat 
de la població pel simple fet de ser dones. D’altra banda, dona l’enhorabona als presentadors de la 
primera iniciativa popular que es presenta a les Corts —encoratja tots els veïns del districte a seguir 
el seu exemple—, que espera que tingui el màxim suport dels grups del Plenari, sobretot dels que 
defensen la revisió dels noms borbònics al nomenclàtor. 
 

Dit això, celebra que hi hagi participació als pressupostos i al PAD, però diu que no pot ser 
que els consells de barri sectorials es dediquin exclusivament a aquests dos temes, ja que l’activitat 
del districte no para i les veïnes necessiten espais per poder expressar la seva opinió sobre els temes 
que van sorgint i les van preocupant. A més, el seu grup considera que el format no ajuda que siguin 
atractius per a la gent, ja que hi ha molts consells durant un període curt de temps i això fa que les 
propostes i les persones presents a tots els consells siguin les mateixes. Afegeix que tampoc no pot 
ser que això serveixi per amagar incompliments de promeses històriques amb el barri: moltes de les 
propostes són incompliments llargament reivindicats per les veïnes del districte, i si ja s’han aprovat 
no haurien de passar per cap procés participatiu, sinó que l’Ajuntament les hauria d’executar. 
 

Celebra que es dediquin 22,5 milions d’euros a la Colònia Castells, una molt bona notícia per 
al districte, però recorda que bona part són gràcies a les negociacions d’ERC en l’acord de 
pressupostos (concretament, del regidor adscrit, el Sr. Jordi Castellana), i observa que cal tenir en 
compte l’històric: vint anys de promeses i de veïns esperant solucions. Per això, demanen que 
s’escurcin al màxim els terminis i que hi hagi solucions jurídiques en relació amb els reallotjaments 
provisionals, així com alguna novetat pel que fa a la construcció i promoció de l’habitatge públic per 
als reallotjats. 
 

A continuació, indica que el seu grup espera que gràcies a les negociacions amb el Govern el 
PIM inclogui, a més de la Colònia Castells, l’ampliació del pavelló de l’Illa i la provisió dels terrenys de 
Can Reig per fer una llar residència per a persones amb discapacitat. 
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Sobre l’institut Plaça Comas, lamenta que les AFA se n’hagin assabentat per la premsa i 
subratlla que els interessats haurien de rebre la informació directament de l’Ajuntament, la part del 
Consorci que ha d’informar sobre aquests temes les AFA i els veïns. D’altra banda, comenta que fins 
al maig no hi ha previst que es reuneixi el Consell Escolar, i la setmana passada el seu grup va entrar 
un prec per demanar que es reunís aquest mes per parlar d’aquest tema, però de moment no n’ha 
rebut resposta. Tanmateix, el seu grup entén que a llarg termini aquesta és una bona notícia per al 
districte, ja que, com ha dit el regidor, hi haurà dues línies més fins a quart d’ESO (a més, hi haurà un 
institut de quatre línies i el de Pedralbes, que en té sis). 
 

Pel que fa a l’Espai Barça, remarca que l’obertura del recinte generarà un nou espai urbà de 
dimensions considerables entre l’estadi i el carrer Aristides Maillol, i al seu grup el preocupa que 
aquest espai sigui un espai buit, poc aprofitat i del qual els veïns no puguin fer ús. Per això, insta que 
per definir aquest espai es garanteixi la participació veïnal. A més, recorda que el Grup d’ERC a les 
al·legacions del projecte ja va proposar, per tal que la ciutadania, el teixit associatiu del barri, sentís 
com a propi aquest espai, l’edició d’un programa anual d’activitats de dinamització de l’espai que 
inclogués activitats organitzades pel Districte, el Futbol Club Barcelona i les entitats del districte. 
 

Respecte a Can Capellanets, fa èmfasi en la manera com el Govern va obligar els grups a 
pronunciar-se en un termini molt curt de temps sobre un tema molt debatut que genera molta 
controvèrsia amb els veïns. Entén que les coses no es fan així i, a més, té reserves sobre el projecte. 
Per això, espera que, tal com ha promès el Govern diverses vegades, es creï una taula per parlar 
sobre el projecte constructiu i es convoqui al més aviat possible per poder trobar solució a les 
reserves. 
 

A continuació, confirma les paraules de la consellera Sonia Reina sobre les nombroses 
queixes que ha rebut la síndica en relació amb l’H10, i subratlla que el Govern des de principis de 
mandat diu que està parlant amb TMB per donar-hi una solució, però, sis mesos després, la solució 
no ha arribat. El seu grup entén que cal trobar una alternativa a l’H10 o tornar a fer que aquest passi 
per l’avinguda Madrid, i reivindica també els autobusos 75 i 78, que són els que van a l’institut 
Pedralbes i la freqüència de pas dels quals en hores punta (cada 25-30 minuts) és insuficient. 
Recorda que a la sessió anterior del Plenari, al desembre, ja van demanar que aquest temps d’espera 
s’escurcés perquè els alumnes poguessin arribar a l’escola convenientment. 
 

Tot seguit, agraeix que per fi s’hagi solucionat el tema de Regent Mendieta —el seu grup ho 
va demanar al Plenari a l’octubre—, i exposa un tema que ningú no ha tractat: els problemes 
d’inseguretat a la zona de Pedralbes i al barri de la Mercè. Recorda que els veïns d’aquest barri van 
assistir a la darrera sessió del Consell de Seguretat i van dir que en l’últim mes hi havia hagut catorze 
robatoris al barri, i subratlla que calen mesures concretes per solucionar de seguida un problema 
d’inseguretat molt gran. 

 
Per acabar, expressa la disposició del seu grup per treballar i col·laborar en el que sigui 

necessari. 
 

El regidor del Districte agraeix totes les intervencions i, sobre el fet d’incloure en aquest punt 
de l’ordre del dia qüestions que es tractaran en d’altres al llarg de la sessió, respon que justament 
l’interès d’un debat inicial és parlar de qüestions polítiques, i entén que té dret a treure els temes que 
vulgui, sobre els quals fa consideracions que no estan subjectes al rigor d’una proposta concreta com 
en el cas dels punts de l’ordre del dia específics. 
 

Dit això, recorda que la participació veïnal a l’Ajuntament està subjecta a un marc normatiu 
concret i assenyala que en aquests moments el pressupost participatiu de les Corts té 119 propostes 
pressupostàries, una de les xifres més elevades de l’Ajuntament, de manera que, en termes del que 
significa un procés participatiu normativitzat, sí que hi ha un bon nivell de participació. 

 
Insisteix que hi ha uns models normatius en relació amb la participació que són d’obligat 

compliment, demana que no s’intenti confondre els veïns quan venen a demanar alguna cosa i 
subratlla que el que cal és posar-se d’acord en el model de participació, en de què s’està parlant quan 
es parla de participació, en lloc de fer-hi referència com si fos un mantra total. D’altra banda, remarca 
que el Govern no només respecta la participació, sinó que, a més, té l’obligació de complir el marc 
normatiu que els afecta a tots com a responsables de l’Ajuntament. 
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Subratlla que la seguretat és competència de la Generalitat i són els Mossos d’Esquadra els 
que tenen l’obligació de respondre a la seguretat dels ciutadans, i sobre l’aprovació dels pressupostos 
—tothom se’n vol atribuir l’èxit— observa que s’han aprovat amb els vots favorables d’ERC i de JxCat 
en bona part perquè darrere hi ha la possibilitat que es votin també els pressupostos de la 
Generalitat. Consegüentment, entén que l’aprovació del pressupost és fruit del treball de tothom 
perquè el pressupost de les Corts sigui el millor possible, que és la funció de tots els consellers 
(cobren per això), i que no té sentit atribuir-se mèrits per això, per fer la seva feina. 
 

Sobre el pla d’usos de Can Capellanets, indica que el Govern considera, i ho ha debatut amb 
tothom, que calia fer-ho, i s’ha compromès a obrir un nou procés de debat amb els ciutadans quan es 
disposi del projecte d’actuació executiu, però no es pot fer un procés de debat sobre el que ja està 
aprovat. Observa que si algú vol desaprovar el que s’ha aprovat, l’objectiu no és que hi hagi un 
procés participatiu, sinó veure qui té la raó, i remarca que els grups no van votar en contra del 
projecte, sinó que s’hi van abstenir, de manera que no van votar a favor dels veïns. 
 

En darrer lloc, observa que tothom treballa perquè el país canviï la seva política d’horaris per 
facilitar la conciliació, per avançar els horaris, i després, simplement perquè hi ha algunes 
reivindicacions, es demana que s’endarrereixi l’hora d’inici de les sessions del Plenari. D’altra banda, 
observa que a les audiències públiques i altres taules de debat, a partir de les 20.30 h o les 21 h la 
gent marxa, i diu que ell pot adaptar-se a diferents horaris, però que si tothom es posa d’acord en un 
criteri, s’hauria de seguir. A més, opina que el model actual és bo i generós, ja que les sessions 
s’allarguen tant com cal, i que si canviessin els horaris, caldria que s’establissin unes regles que 
permetessin que el nivell de participació fos exactament igual per a tothom que hi assisteix i, per tant, 
que tothom pogués estar en un cicle d’audiència perfectament complet, no únicament en el tema que 
l’afecta o l’interessa. 

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

que a les sessions que s’han fet al Districte sobre els pressupostos participatius ha assistit molt poca 
gent; pregunta quin criteri se segueix per qualificar de moltes les 119 propostes que hi ha hagut, que 
el seu grup considera insuficients; comenta que, a parer seu, el tema dels pressupostos participatius 
és més un tema de cara a la galeria i per vendre aquesta participació ciutadana com a mesura que 
està fent el Govern, que no pas perquè certament els ciutadans participin, i observa que únicament 
s’hi veu la participació dels veïns que participen sempre —s’agraeix molt que ho facin. 
 

D’altra banda, s’afegeix a les paraules del conseller d’ERC Mario Campelo sobre la seguretat 
al barri de la Mercè, un tema que el Govern ha de tenir en compte, perquè en relació amb els pocs 
cortsencs que hi viuen, hi ha força robatoris i entrades a cases. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, demana al regidor el 
compromís que les pintades de la plaça de la Concòrdia s’esborraran al més aviat possible, i diu al 
conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, que envia tot el seu suport als 
centenars de particulars i professionals del sector logístic i policies que van haver de patir els talls de 
l’AP-7, així com als veïns i comerciants de la Meridiana que dia rere dia han de patir els talls del 
separatisme radical amb el suport d’un conseller de la Generalitat. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, puntualitza que quan ha parlat 
dels horaris de les sessions ha volgut traslladar una petició dels veïns; subratlla que quan es parla de 
reglaments de participació també cal escoltar les seves demandes; remarca que a les 18 h la majoria 
de la gent està treballant, i comenta que les reunions de més de dues hores no són productives. 

 
D’altra banda, assegura que el Grup Municipal de Cs no s’atribueix res respecte d’uns 

pressupostos que l’únic que han fet ha estat augmentar la pressió fiscal i augmentar en més de 200 € 
anuals els impostos dels ciutadans en una època de recessió sense cap mena d’increment social. 

 
Per acabar, diu al regidor que sembla que el molesti quan l’oposició fa alguna exposició, i 

lamenta que hagi començat a renyar tothom, tant l’oposició com els ciutadans (aquests, per participar 
poc i per marxar abans que acabin les sessions). 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, aclareix que quan ha parlat 

de la Colònia Castells ha dit que es congratulen de tots i que amb acords amplis, la ciutat avança, i ha 
fet referència a un altre grup que també havia fet esmenes. Insisteix que quan van junts, la ciutat 
avança. 



 

25 
 

 
Quant a seguretat, indica que, si bé és competència dels Mossos, cal arribar a acords a la 

Junta Local de Seguretat, i si aquí algú s’oposa a alguna cosa, hi ha coses que no es poden tirar 
endavant. 
 

Respecte dels pressupostos participatius, nega que hagin estat un èxit de participació i 
d’assistència: en moltes sessions, de fet, hi havia més personal de la casa, entre consellers 
municipals i dinamitzadors, que ciutadans i veïns, per exemple a la Maternitat i a l’escola Montserrat 
Abelló. Subratlla que la sensació és que han convertit els consells de barri i els consells sectorials en 
sessions de participació dedicades exclusivament al PAD, al PAM i als pressupostos per estalviar-se 
un trimestre de retre comptes i de veïns i associacions veïnals preguntant per la gestió i fent 
suggeriments, i demana que es reformulin els processos perquè la participació dels ciutadans millori. 
 

En darrer lloc, afirma que l’informe de la síndica és molt clar pel que fa a l’H10: «Cal 
assenyalar que respecte a les darreres modificacions de la línia H10, tot i les modificacions 
realitzades de manera reactiva a les queixes, no han resultat una alternativa vàlida per cobrir el tram 
suprimit, que, a més a més, comunicava els barris afectats amb serveis sanitaris, nexes de transport, 
etc. Ara com ara encara hi ha aspectes pendents de reajustar, sobretot en allò que es refereix a la 
comunicació per accedir a serveis essencials com el CAP de Numància». 
 
  El conseller Mario Francisco Campelo, portaveu del Grup Municipal d’ERC, es mostra 
totalment d’acord amb les apreciacions del regidor sobre el pressupost i explica que si ha fet el matís 
que ha fet ha estat perquè el regidor havia atribuït el pressupost al Govern. 
 

Sobre els consells participatius, coincideix que hi assisteix poca gent i que 119 propostes en 
un districte amb 80.000 habitants són poques. A més, considera que caldria comprovar si aquestes 
propostes són les mateixes que els veïns ja fa molt de temps que reivindiquen. 
 

Respecte a la seguretat, observa que el patrullatge sí que correspon a la Guàrdia Urbana i 
que ell no ha demanat mesures concretes policials, sinó, simplement, mesures, com per exemple la 
zona verda a Pedralbes. 
 

El regidor del Districte informa que la Permanent del Consell d’Educació està convocada per a 
demà 11 de març i el Consell Escolar, per al 26 de març. 
 

Tot seguit, explica que, a parer seu, 119 propostes pressupostàries a les Corts és un bon 
nivell de participació si es tenen en compte els índexs de població i que a la ciutat se n’han fet 1.187. 
 

Reconeix, com ja han reconegut tant ell com altres membres del Govern en moltes ocasions, 
que cal solucionar el problema de l’H10, que la Regidoria de Mobilitat té sobre la taula des de fa 
mesos. Recorda que s’està esperant la seva resposta (hi ha el compromís de la Regidoria de donar-
la) i comenta que, atès que no s’ha trobat encara, la satisfacció respecte a la situació no és plena. 
Subratlla, però, que assumeix que aquest és un conflicte que cal solucionar del qual el Govern es fa 
responsable. 
 

A continuació, explica que una part molt important de les reunions que es fan aquí sobre el 
pressupost participatiu estan a mig camí entre informació i participació i que, com ja saben els 
consellers, els projectes de pressupostos participatius s’envien des de les entitats, es pensen des de 
les associacions i, posteriorment, caldrà obrir un debat per triar quins són els que realment formaran 
part del pressupost que s’incorporarà a l’Ajuntament, i discrepa de l’afirmació que 5 milions sigui una 
quantitat baixa en aquest cas. Puntualitza que ho és en el conjunt municipal, però en el paquet del 
districte és un percentatge relativament important. Concreta que representa pràcticament un 10% de 
la capacitat inversora del districte i que, per tant, hi haurà un 10% que es podrà decidir amb propostes 
autènticament ciutadanes, en què la capacitat del Districte és bàsicament la de regular el procés i 
donar-li un marc normatiu que sigui tan democràtic i transparent com sigui possible. Està convençut 
que una part d’aquests pressupostos anirà a solucionar alguns dels temes recurrents i ajudaran a 
millorar el barri. 
 

Quant a la seguretat al barri de la Mercè, diu que el Govern ha assumit que és un tema que 
cal afrontar, n’és conscient i n’ha parlat amb els veïns. Observa, però, que de vegades el que des del 
punt de vista del districte es considera molt greu, quan es trasllada al debat ciutadà i de les forces de 
seguretat ciutadanes, pren una altra magnitud, i el debat de vegades és complex. Afegeix que hi ha 
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coses que no es poden solucionar amb els serveis municipals del Districte, sinó que cal situar-les a la 
Junta de Seguretat o al debat de la Guàrdia Urbana de la ciutat. No obstant això, insisteix que el 
diagnòstic de la problemàtica està fet i cal afrontar-lo. 

 
C. PART DECISÒRIA 

 
1 Propostes d’acord: 

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

 
PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts per 
optar a les Medalles d’honor de Barcelona 

 
El regidor recorda que cada districte planteja dues Medalles d’Honor de la ciutat que 

s’aproven sense debat i atorga el Plenari de l’Ajuntament, i assenyala que enguany les Corts proposa 
una per a una entitat, l’Associació de Futbol Veterans de Catalunya, i una altra per a una persona, la 
senyora Ana Ramón, coneguda per tothom. 
 

Exposa que Ana Ramón i Martínez —la felicita per una medalla molt merescuda— va néixer a 
Barcelona un 22 de novembre al carrer Benavent, on encara avui continua reivindicant millores per al 
barri i per als veïns i les veïnes, i sent el barri com la seva família, motiu pel qual fa trenta-quatre anys 
que pertany a l’Associació de Veïns del Camp Nou, i deu que n’és la presidenta. 

 
Dins d’aquesta associació, a part de reivindicar millores per al barri i vetllar pel benestar dels 

veïns i les veïnes, desenvolupen activitats de tot tipus (punta de boixets, informàtica, zumba...) i 
participen molt activament en la Festa de la Primavera, la Festa Major i qualsevol moment de 
reivindicació sobre les necessitats del barri. Són una pinya, estimen el seu barri i, per això, ella 
seguirà lluitant perquè cada dia sigui millor. 

 
Sobre l’Associació de Futbol Veterans de Catalunya, club fundat el 1970 i arrelat a les Corts 

des de la temporada 1984-1985, indica que és una entitat sense ànim de lucre dirigida per una 
desena de voluntaris que té com a principal objectiu apropar els nens i les nenes a la pràctica del 
futbol, dins dels valors de la tolerància, el respecte, la solidaritat i l’esforç. El seu primer equip, 
l’amateur A, juga a la tercera catalana, categoria a la qual va ascendir fa cinc anys. Des d’aleshores, 
s’hi manté amb el desig de veure com els nens i els joves de les categories inferiors del club van 
pujant, i arribant, culminant un trajecte per equips de majors de dotze anys. Afegeix que és un 
projecte esportiu de molts anys d’esforços i una entitat homologada per l’Ajuntament de Barcelona 
que, a més dels plans d’ajuda institucional per a nens i nenes esportistes, ajuda les famílies dels 
futbolistes que es troben en situacions complicades i de risc, tant econòmicament com socialment. 
Felicita també l’Associació per una medalla molt merescuda. 

 
El president, abans de donar la paraula als consellers, la dona a la persona del públic que ha 

demanat intervenir en aquest punt. 
 

La Sra. Felisa Marco subratlla que tots dos reconeixements són merescuts i manifesta el 
desig que la Sra. Ramón, que sempre ha lluitat per la residència de Benavent, vegi que la Generalitat 
per fi comença a construir aquesta residència, per a la qual ja hi ha diners, propostes i terrenys. Entén 
que aquesta seria l’autèntica medalla per a l’Ana i demana als consellers que facin el que hagin de fer 
perquè l’Ana pugui veure el fruit de la seva lluita. 
 

La consellera Elisabet Bercial, portaveu del Grup Municipal d’ERC, subratlla que Ana Ramón 
és un exemple de dona forta i lluitadora que s’estima com poques el barri de la Maternitat i Sant 
Ramon, on des de fa anys és un referent per a la resta de veïnes, i, com ja s’ha dit, ha ajudat a tirar 
endavant l’Associació de Veïns del Camp Nou des de fa trenta-quatre anys, els deu últims com a 
presidenta. 
 
 D’altra banda, felicita, pels cinquanta anys que fan aquest any, Veterans de Catalunya, entitat 
que promou el futbol des del 1970 tant als barris de Barcelona com a la resta del país, i els agraeix la 
tasca diària que fan, molt necessària en el món de l’esport. 
 
 Conclou que és un reconeixement més que merescut en ambdós casos, motiu pel qual el seu 
grup hi vota a favor. 
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 El conseller Carlos Hornero diu que el Grup Municipal del PSC està encantat de votar a favor 
d’aquesta entitat i d’Ana Ramón (entén que no cal afegir res més al que ja ha exposat el regidor). 
 
 El conseller Ivan Condés coincideix que no es pot afegir gaire al que ja han exposat tant el 
regidor com la consellera Bercial, però explicita que el Grup Municipal de JxCat considera que són 
dos premis merescudíssims i s’alegra molt per l’Ana Ramón —la felicita i felicita també l’entitat 
premiada. Afegeix que el seu grup intentarà que la medalla de veritat sigui la residència del carrer 
Benavent —entén que tothom treballarà per això. 
 
 La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC i dona 
l’enhorabona als candidats. 
 
 La consellera Sonia Reina expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs —observa que 
hi ha unanimitat al Consell en tots dos casos— i felicita Veterans de Catalunya per la tasca que fa en 
la promoció de l’esport al districte, i la Sra. Ana Ramon —se centrarà en ella, aquesta setmana que 
s’ha celebrat el Dia de la Dona—, una dona valenta i lluitadora que estima molt el seu districte; ha 
lluitat molt per la residència del carrer Benavent —ha intervingut al Ple en diverses ocasions, alguns 
cops enfadada amb JxCat (o els anteriors CiU i Grup Demòcrata), perquè els havien enganyat amb el 
pressupost de la residència— i, juntament amb un grup de dones, va aconseguir fer fora del carrer 
Benavent uns ocupes, expulsió per la qual va rebre amenaces i insults d’alguns grups polítics com la 
CUP, aleshores amb consellers al Districte. 
 
 Conclou que és un premi merescudíssim. 
 
 El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, posa de manifest que 
aquest és un dels moments més gratificants dels consellers de les Corts, juntament amb la designació 
dels cortsencs de l’any, i dona l’enhorabona a l’Associació de Futbol de Veterans de Catalunya pel 
cinquanta anys de vida. Afirma que aquesta Medalla d’Honor és un reconeixement a tots aquests 
anys de treball en benefici del futbol de base i de la transmissió de valors a través de l’esport, un 
treball fet amb modèstia i amb constància sota el seu lema: «No ens rendirem mai». 
 

Respecte a l’Ana Ramón —li envia un petó i la felicita—, comenta que la Medalla és un 
reconeixement just a la seva dedicació constant, diària, per millorar el seu barri i la vida dels seus 
veïns, així com un reconeixement a la feina de totes les persones que formen part de l’Associació de 
Veïns del Camp Nou, que ha esdevingut una família amb uns membres que es mantenen junts tant 
en els moments de dificultat com en els de celebració. Afirma que el seu sopar de germanor és un 
dels actes més divertits i entranyables de la Festa Major del districte, i subratlla que l’Ana és un 
exemple per a tots els que dediquem part de la seva vida a millorar els barris, ja que és un exemple 
de generositat, de respecte i d’amor i servei als altres. Diu que per ell ha estat una sort haver-la 
conegut i haver pogut aprendre d’ella, i es mostra d’acord que la millor medalla per a ella seria que es 
construís la residència. 
 

El conseller Javier de Erausquin expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi, 
que felicita l’Ana Ramón —lamenta que avui no hagi pogut venir; li envia un petó i li agraeix la seva 
tasca—, presidenta de l’Associació de Veïns del Camp Nou i lluitadora del moviment associatiu de les 
Corts, sobretot en relació amb la residència Benavent —que avui el seu grup porta en una proposició 
amb el desig que amb la negociació dels pressupostos pugui tirar endavant—, però també en relació 
amb qualsevol desperfecte del barri o qualsevol problema que tingui qualsevol veí. Recorda una 
anècdota d’una persona que fa poc va morir a casa seva, feia dies que no sortia, van trucar l’Ana 
perquè anés a veure què passava i ella hi va anar a ajudar. 
 
 D’altra banda, dona les gràcies també als Veterans de Catalunya per la defensa de l’esport 
que fan, així com per l’oferta esportiva i cultural, i els desitja que continuïn durant molts anys. 
 
 El president se suma als agraïments als dos guardonats. Envia una abraçada a l’Ana Ramón 
i, abans de donar la paraula a un representant de Veterans de Catalunya, posa de manifest que les 
Medalles d’Honor són el guardó més elevat que entrega l’Ajuntament i enguany es lliuraran en una 
cerimònia que tindrà lloc al novembre al Saló de Cent. Afirma que tots els presents —observa que 
també hi ha la Sra. Vila, regidora adscrita, i li agraeix la presència— hi seran donant-los suport i 
celebrant aquests merescuts guardons. 
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 El Sr. Joan López dona les gràcies pel premi i explica que forma part del club des dels quatre 
anys, en farà quaranta-dos i per a ell, veí del barri, és la seva vida. 
 
 Es mostra molt orgullós del que aconsegueix el club amb dotze persones treballadores que 
perden hores de feina i de dedicació a la família per esforçar-se perquè els nens no estiguin al carrer i 
perquè practiquin un esport i aprenguin uns valors i, sobretot, per continuar el llegat d’un grup d’amics 
que fa cinquanta anys van decidir fer un equip de futbol perquè els nens del barri tinguessin una pilota 
i un camp de futbol per jugar. 
 
 Per acabar, convida tothom (partits polítics, entitats i veïns) als esdeveniments que organitzen 
(n’aniran informant) i dona les gràcies per tot. 
 

El president indica que s’aprova per unanimitat la proposta d’acord següent: PROPOSAR i 
APROVAR la designació dels dos candidats del Districte de les Corts: Associació de Futbol Veterans 
de Catalunya i a la senyora Ana Ramón Martínez per a optar a les Medalles d’Honor de Barcelona 
 

APROVAR, de conformitat amb allò previst a l’article 47 de les NRFD i a l’article 45 
del RIOFDC, la constitució de la Comissió de Treball d’Esports en substitució del 
Grup de Treball d’Esports 

 
 El president informa que, per acord de la Junta de Portaveus del 3 de març de 2020, aquest 
decret de cartipàs s’aprova per unanimitat i resta ratificat pel Consell de Districte. 
 

APROVAR el canvi de nom del Consell sectorial de Salut i Equipaments sociosanitaris 
constituït en el Consell de Districte de cartipàs del dia 10 d’octubre de 2019 pel nom de 
Consell Sectorial de Salut  

 
 El president informa que, per acord de la Junta de Portaveus del 3 de març de 2020, aquest 
decret de cartipàs s’aprova per unanimitat i resta ratificat pel Consell de Districte, i dona la paraula al 
veí que ha demanat intervenir en aquest punt. 
 
 El Sr. Joan Hernández subratlla que el regidor i l’equip de govern es van comprometre que la 
comissió sociosanitària funcionaria, i ja fa bastants anys que es va aprovar una proposta molt 
important del PSC en aquest sentit. D’altra banda, pregunta al Govern què fa respecte a aquest tema 
i com poden participar els veïns perquè el tema de la gent gran al barri millori. 
 
 El conseller Carlos Hornero, portaveu del Govern, respon al Sr. Hernández que és una 
qüestió tècnica: es tracta d’un consell de participació d’un consell de treball que està reglamentat pel 
Consorci de Salut, i el reglament indica que s’ha de dir Consell Sectorial de Salut i que ha d’existir a 
cada districte. Afegeix que d’aquest poden penjar diferents comissions de treball, i el Govern ha 
considerat convenient fer un grup de treball específic sobre els equipaments socials i sanitaris, que 
entén que interessa no només el Govern, sinó també la resta de grups polítics i les entitats del 
districte. Informa que el grup de treball ha estat convocat per al 31 de març i diu que pensa que serà 
un bon espai en què podran participar tant entitats com grups municipals i ciutadanes i ciutadans de 
manera particular i podran fer un bon treball. 
 

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

INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la MPGM de l’Illa delimitada pels carrers de 
Danubi, Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de les Corts i MPE de protecció del 
patrimoni arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona, Districte de les Corts. 

 
 El conseller Carlos Hornero, portaveu del Govern, informa que la modificació del PGM s’ha 
publicat avui al Butlletí Oficial i avui comença el termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. 
Dit això, indica que aquesta modificació persegueix els mateixos objectius que la que es va fer el 
2010: conservar l’estructura urbana i edificatòria de part dels teixits existents, és a dir, aixecar les 
afectacions urbanístiques de les cases situades als carrers Pintor Tapiró i Cardenal Reig; delimitar i 
ajustar els sòls previstos d’equipaments als elements patrimonials que es considerin d’interès, com 
ara l’antiga fàbrica d’Amadeu Carner; definir un nou espai lliure i públic, equipat, que suposi un espai 
de qualitat per al barri de la Maternitat i Sant Ramon, així com per al districte de les Corts, i redefinir la 
xarxa viària amb l’objectiu d’establir un sistema de circulació, preferentment per a vianants en tot el 
conjunt, en tot l’entorn. 
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 Afegeix que, en relació amb la proposta anterior, s’ha avançat en la modificació, per exemple, 
de la fitxa de patrimoni de l’antic recinte fabril Amadeu Carner, sobre la base d’un nou estudi històric 
més detallat, i s’han especificat les qualificacions de les naus a conservar d’equipament, una de les 
quals es destinaria a fer-hi una escola bressol, una petició de veïns i veïnes i d’entitats. 
 
 Per acabar, informa que es preveu aprovar definitivament la modificació d’aquí a un any i un 
termini d’entre sis i vuit anys per a l’execució de tota la modificació. 
 
 El president dona la paraula, abans de donar-la als grups, a les persones del públic que han 
demanat intervenir en aquest punt. 
 
 La Sra. Marta Ollich diu, en nom de la plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts, que estan 
parlant de fer una modificació del Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic; posa de 
manifest l’estat de degradació continuada en què es troba Can Capellanets, i insisteix que 
l’Ajuntament de Barcelona, durant tots aquests anys, no ha fet el que demanaven els veïns, que aquí 
s’ha expressat per part de tots. 
 
 La plataforma considera intolerable la destrucció que es vol portar a terme i demana al 
Govern de Barcelona que ho reconsideri; assegura que el diàleg de l’Ajuntament amb els veïns no ha 
existit mai, i convida tots els veïns a assistir a l’acte reivindicatiu que es farà dissabte. 
 
 La Sra. Adela Agelet se suma als comentaris de la companya que acaba de parlar i observa 
que el Pla Danubi ha tingut la sort de l’aprofitament en el seu contingut històric i artístic, cosa que no 
ha passat amb Can Capellanets. Felicita, per tant, per aquesta nova bona disposició de l’Ajuntament 
per fer les coses més ben fetes. Considera, però, que un mes d’informació pública és un període una 
mica just, per la qual cosa demanen, com ja van fer ahir a la comissió particular, que s’ampliï a dos 
mesos. 
 
 El conseller Javier de Erausquin manifesta l’opinió del Grup Municipal de BxCanvi que s’està 
treballant en la direcció correcta per solucionar la qüestió urbanística que afecta l’illa delimitada pels 
carrers Danubi, Cardenal Reig, Pintor Tapiró i travessera de les Corts. 
 
 Concreta que la desafectació dels carrers Pintor Tapiró i Cardenal Reig és necessària per a la 
continuïtat del projecte i és un dels reptes que té l’Ajuntament per al districte en aquesta legislatura, i 
celebra que se segueixi amb la previsió d’incorporar la nova escola bressol municipal que demanen 
els veïns de la zona, que contribuirà a augmentar el nombre d’equipaments de proximitat del districte, 
una de les prioritats del seu grup municipal. 
 
 D’altra banda, celebra l’augment de l’espai lliure al territori de fàbrica actual, que també era 
necessari en aquesta illa, i espera que el projecte compleixi amb allò establert i amb el menor 
perjudici possible als veïns. El seu grup, que vota a favor de la proposta, farà un seguiment per 
comprovar que les obres s’executen correctament, cosa que no ha passat amb algunes obres del 
districte. 
 
 El conseller Xavier Cañigueral expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que 
considera aquesta acció un pas indispensable perquè es pugui iniciar el procés de tenir més 
equipaments per al barri, especialment una escola bressol. 
 
 La consellera Sonia Reina expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, que espera 
que es facin els tràmits que no condueixin a la sentència que va anul·lar el procés anterior. 
 
 El conseller Ivan Condés expressa el vot favorable del Grup Municipal de JxCat, que desitja, 
igual que els veïns, que tot avanci amb la màxima rapidesa possible, ja que el termini d’obres (6-8 
anys) és molt llarg. 
 
 El conseller Mario Francisco Campelo expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, 
que observa, però, que quan un projecte es torna a votar per un problema de judicialització d’aquest 
és perquè alguna cosa no s’ha fet bé per part de l’Ajuntament, i això provoca que s’allarguin els 
terminis que pateixen els veïns. 
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 D’altra banda, comenta que no s’aconsegueix transformar la ciutat ni la vida dels veïns, motiu 
pel qual el seu grup espera que s’arribi a un acord amb la propietat de les naus per no tornar a la 
judicialització, que s’escurcin els terminis el màxim possible i que l’equipament que quedi per definir 
tingui el consens de totes les parts implicades. 
 
 La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC. 
 
 El conseller Carlos Hornero explica que la normativa estableix que el termini per presentar 
al·legacions en el cas de modificacions del PGM o de plans especials, entre d’altres, sigui d’un mes. 
Entén que en aquest cas, en què la modificació ha estat bastant anunciada i hi ha hagut un bon 
procés de participació veïnal amb prou informació, serà suficient, però comenta que si durant el 
procés es veiés que és necessari ampliar-lo perquè es justifica que durant un mes no es poden 
presentar les al·legacions, se’n podria parlar amb Urbanisme. 
 
 Dit això, agraeix el suport unànime de tots els grups al projecte i demana la unió de tots per 
intentar aconseguir la inversió necessària per al projecte. 
 

El president indica que s’aprova per unanimitat la proposta d’acord següent: INFORMAR 
FAVORABLEMENT sobre l’aprovació inicial de la MPGM de l’Illa delimitada pels carrers de Danubi, 
Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de les Corts i MPE de protecció del patrimoni arquitectònic 
historicoartístic de la ciutat de Barcelona, Districte de les Corts. 
 

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

D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 
 
 

2 Proposicions 
 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1. Proposició d’impuls d’iniciativa ciutadana 
 

Única- INFORMAR de conformitat amb la proposta d’iniciativa ciutadana “Retorn cap als nostres 
noms” el canvi de denominació de l’actual Gran Via Carles III per la de Ronda de les Corts 
i elevar la proposta a la Ponència del Nomenclàtor 

 
 El president recorda que la televisió pública Betevé gravarà aquest punt i que qui faci 
fotografies i vulgui publicar-les a xarxes socials s’ha d’assegurar que té el consentiment de les 
persones que hi apareixen. 
 
 Dit això, dona pas a la intervenció de la persona que presentarà la iniciativa, que anirà 
seguida de les de la resta de persones que han demanat intervenir en aquest punt i, finalment, de les 
dels consellers. 
 
 El Sr. Juan Carlos Manzanero es presenta com a representant del grup de cortsencs 
promotors de la iniciativa ciutadana «Retorn cap als nostres noms», que s’ha presentat amb el suport 
del programa de Barcelona Activa i ha estat validada pels Servis Jurídics de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 Exposa que fa aproximadament dos anys van organitzar xerrades i conferències amb experts 
sobre els orígens de les Corts i els seus indrets que van culminar amb una sessió de debat 
participatiu a la qual es van convidar associacions de veïns i grups municipals. Com a resultat, es va 
consensuar la necessitat de recuperar noms de la toponímia del districte. 
 
 Seguint la reglamentació de les iniciatives ciutadanes, durant els mesos d’octubre i novembre 
de 2019 van recollir signatures dels veïns en suport a la recuperació del nom original de ronda de les 
Corts, actualment gran via de Carles III; es van fer taules informatives pel districte (algunes, a la gran 
via de Carles III), i es va contactar amb les associacions de veïns properes a aquesta via. Es van 
recollir més de 1.500 signatures validades de veïns de les Corts i 1.000 d’altres districtes, gairebé 
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quatre cops més que les necessàries, i això els va donar un impuls important i suport per presentar 
aquesta iniciativa com un punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
 Observa que aquesta és la primera proposició d’impuls d’iniciativa ciutadana que es presenta 
a les Corts i demana als grups municipals del districte que la considerin i la reconeguin perquè pugui 
seguir el seu tràmit a la Ponència del Nomenclàtor i, posteriorment, l’aprovació a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 Per acabar, subratlla que es vol recuperar la memòria històrica de les Corts i que, si bé de 
vegades proposar noves denominacions a vies o carrers implica treure’n els que hi són, en aquest 
cas el nom actual va ser imposat durant la dictadura de Primo de Rivera i fa referència a un rei que no 
va respectar la pluralitat lingüística a la península Ibèrica (va prohibir l’ús del català al comerç, a 
l’administració, a l’escola i a la universitat). El grup promotor de la iniciativa considera que els veïns 
de les Corts no mereixen tenir el seu nom en una de les vies principals del districte. 
 
 La Sra. Blanca Serra posa de manifest que ella és una de les 1.500 persones que van signar 
pel canvi de nom —pensa que la va convèncer el fet que no es fes cap mena d’homenatge i que es 
deixés de dedicar un gran carrer de les Corts al fill de Felip V— i, després de signar, se’n va fer 
fedatària, de manera que va recollir moltes signatures i va entrar en contacte amb la gent del carrer 
que signava i donava arguments a favor del canvi. 
 
 D’altra banda, comenta que, a parer seu, la denominació ronda és molt catalana i molt 
barcelonina (a la resta de la ciutat n’hi ha moltes), i, a més, no és un nom nou, sinó una recuperació, i 
observa que la ronda de les Corts serà un element important per passejar i per distreure’s, com la 
resta de vies que inclouen aquesta denominació. 
 
 Per acabar, diu que no li agrada gens que es dediqui un gran carrer a un «dèspota il·lustrat»; 
subratlla que despotisme i il·lustració són elements absolutament oposats, i remarca que la ronda de 
les Corts serà un element important de recuperació de la identitat del barri. 
 
 El Sr. Josep Antoni del Barrio diu que, a parer seu, aquesta proposta s’emmarca en les noves 
polítiques de participació ciutadana que impulsa l’Ajuntament de Barcelona i, per descomptat, 
l’Ajuntament de les Corts, i assenyala que Decidim Barcelona aposta perquè els ciutadans puguin 
opinar en relació amb els pressupostos de l’Ajuntament, però significa també un desig que els 
ciutadans es comprometin manifestant el seu parer sobre els temes que se’ls proposen. Afegeix que 
Decidim les Corts és una aplicació al territori concret sobre els diferents punts que el districte vol 
desenvolupar en aquests moments de la qual forma part la iniciativa ciutadana de canvi de nom de 
gran via de Carles III a ronda de les Corts, i que la participació ciutadana és un instrument de 
compromís dels ciutadans implicats que manifesten la seva implicació amb les seves signatures. 
 
 A continuació, subratlla que tornar als orígens també vol dir recuperar els noms anteriors, que 
van canviar per la influència de diferents poders de la història de Barcelona. Ara, en plena democràcia 
participativa, és bo escoltar la veu de la gent que s’ha manifestat per un canvi que l’Ajuntament té 
normativitzat i que requereix complir uns protocols. 
 
 Entén que l’Ajuntament de les Corts ha d’aprovar aquest desig de la població cortsenca per 
tal que després sigui l’Ajuntament de Barcelona qui autoritzi o no el canvi, i que la sensibilitat del 
regidor i dels consellers de les Corts ha d’assumir les aspiracions dels seus ciutadans, als quals 
representen. Per això, i seguint la tradició de canviar noms de places, jardins i carrers que 
representen personatges predemocràtics, entén que cal impulsar aquesta nova ronda de les Corts, 
que s’adiu molt més amb el sentiment generalitzat de la població cortsenca, motiu pel qual demana el 
vot favorable de tots els grups. 
 
 El Sr. Marcel·lí Carbó explica que ha demanat intervenir en aquest punt perquè avui —
subratlla que és dia 10— es pugui votar a favor del canvi de nom de gran via de Carles III a ronda de 
les Corts, canvi que representa una voluntat molt ferma de foragitar el nom de Carles III dels carrers 
del districte. 
 
 Assenyala que, amb aquesta iniciativa, en part es jutja la monarquia borbònica, i subratlla que 
hi ha motius de sobra per no apreciar Carles III, que quan vivia ningú s’atrevia a investigar. 
Curiosament, avui tampoc no s’investiguen els seus descendents, concretament el rei emèrit, de 
manera que sembla que no s’avança: avui al Congrés dels Diputats a Madrid, PSOE i PP, amb el 
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suport de Vox i de Cs, han rebutjat una comissió d’investigació en l’epicentre d’un cas de corrupció 
proposada per altres grups parlamentaris, entre els quals hi ha Unides Podem. 
 
 Subratlla que, quan es tracta de la monarquia i de la seva relació amb el fisc, com va dir un 
il·lustre fiscal, «“Hacienda somos todos” només és un eslògan», de manera que no inclou ni reis ni la 
filla d’un rei emèrit i germana d’un rei en actiu, i amb aquesta iniciativa ciutadana unes veïnes i uns 
veïns han decidit que un Borbó avantpassat dels actuals no mereix l’honor d’aparèixer al nomenclàtor. 
 
 Conclou que ara i aquí sí que es pot decidir foragitar el nom de Carles III. 
 
 El Sr. Pere Guart manifesta l’opinió que recuperar el nom de carrers que tinguin a veure amb 
la història del barri contribuirà a fer que els veïns sentin el barri més seu i més recognoscible. En 
aquest cas, el nom proposat fa al·lusió a allò que realment ha estat i és aquesta via: una ronda del 
barri de les Corts, i, atès que no té cap referent ni rerefons polític, és un nom que no pot ofendre 
ningú. És un nom neutre i dona continuïtat a la denominació en altres parts del seu recorregut, i molts 
veïns encara en diuen ronda. 
 
 D’altra banda, no troba malament que per recuperar un nom ajustat a la història del barri se’n 
substitueixi un que commemora un rei que va tenir una relació totalment negativa amb Catalunya, ja 
que va ser el rei que va prohibir de manera dràstica i efectiva l’ensenyament i l’ús del català, la 
llengua pròpia de Catalunya. 
 
 Pels motius exposats, perquè amb el canvi es farà barri i ciutat sense ferir personalitats 
partidistes ni polítiques, i, sobretot, pels més de 1.500 veïns de les Corts i 1.000 de la resta de 
Barcelona que han signat a favor de la iniciativa, hi dona suport, i entén que seria difícil entendre que 
algun dels partits representats al Consell hi votés en contra o s’hi abstingués, ja que serien formes de 
donar l’esquena a la gent. 
 
 La Sra. Thaïs Cloquell explica que la CUP - Les Corts ha demanat la paraula per donar suport 
a aquesta iniciativa i donar les gràcies al conjunt de les veïnes de les Corts. 
 
 Dit això, posa de manifest que el setembre de 2015 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 
canvi de nom d’un conjunt de places i carrers de la ciutat de personalitats de l’aristocràcia borbònica, 
una moció aprovada pels partits polítics de BC, CiU, ERC i la CUP que continua vigent i és la que va 
permetre, per exemple, elevar a Sarrià al Nomenclàtor el 18 de juliol de 2018 el canvi de nom de 
l’avinguda Príncep d’Astúries per riera de Cassoles. Considera que les Corts no ha de ser diferent i 
que, més enllà de la defensa dels valors democràtics i republicans i de la condemna d’un sistema de 
govern que s’erigeix per sobre de qualsevol voluntat i decisió de les veïnes, com és el cas de la 
monarquia, és important reivindicar els noms de totes. 
  
 Subratlla que les Corts són totes les cortsenques, també les treballadores, les que no tenen 
poder, les precaritzades, les que no tenen títols de noblesa ni sang blava, les veïnes que sovint no 
són escoltades, com és el cas de les que defensen Can Capellanets i de les que s’oposen a vendre 
espai públic a l’Espai Barça, les que acaben d’arribar al districte i les que fa generacions que hi viuen, 
i es pregunten qui pot no votar a favor de la ronda de les Corts i per què, quina cortsenca es pot sentir 
més representada per Carles III que pel nom del seu districte, quins referents es tenen i quina és 
l’herència que es vol deixar, preguntes que tothom s’hauria de fer. 
 
 Clou la intervenció enviant força a les veïnes que lluiten i defensen les Corts. 
 
 El Sr. Oleguer Burés coincideix que els cortsencs i els barcelonins, que s’estimen el districte i 
la ciutat, no entendrien que algun dels partits que componen l’Ajuntament votés en contra del projecte 
de canvi de nom de la gran via de Carles III, que fa referència a un Borbó que l’únic que va fer per 
Catalunya i per Barcelona va ser prohibir la llengua pròpia a les universitats, a les escoles i, fins i tot, 
a les llars. Subratlla que votar en contra de la proposta o abstenir-s’hi significaria estar a favor del 
Borbó. 
 
 D’altra banda, comenta que tampoc no s’entendria que a Sarrià, amb l’ajuda del PSC i de BC, 
s’hagi tret el nom de Reis Catòlics d’un carrer i que aquí no es fes, o que l’Ajuntament de Barcelona 
no estigués sensibilitzat per canviar els noms borbònics als nomenclàtors de la ciutat. 
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 La Sra. Fina Torres demana que es tinguin en compte les 1.500 signatures —una d’elles és 
seva— a l’hora de votar per la ronda de les Corts, i explica que ella de joveneta vivia al carrer General 
Primo de Rivera i algú en va canviar el nom per l’antic carretera de Collblanc. Entén que amb Carles 
III es pot fer el mateix. 
 
 D’altra banda, confirma que tothom parla de les rondes quan parla d’aquesta via, i diu que 
amb els anys es veurà que el canvi s’havia de fer. 
 
  El Sr. Joan Hernández indica que aquesta intervenció la fa a títol individual perquè no 
ha tingut temps de parlar-ne amb l’associació de la qual forma part, i explica que, quan era petit —va 
néixer el 1951—, no existia la part de Carles III que ara va des de l’avinguda Madrid fins a la plaça del 
Sol de Baix, sinó que hi havia el que abans es deia «el camp dels Galgos», i tot el carrer que es va fer 
per sobre de travessera de les Corts sí que es deia Carles III, però ningú el coneixia amb aquest nom, 
sinó que tothom en deia «la ronda». Comenta que en català una ronda és una via circular, no és 
recta, i que les avingudes porten a un palau, a una zona reial o a una zona molt important, cosa que 
no passava en aquest cas. 
 
 Dit això, qualifica de molt greu que es polititzin les coses i subratlla que tots els veïns de 
Barcelona poden fer canvis de nom de carrers i no haurien de passar a la política, perquè això 
enfronta els veïns. Per això, ell no ha vingut a parlar de política ni de reis, sinó a dir el que ha dit: 
quan tenia cinc o sis anys, aquesta via es deia ronda (ronda de les Corts perquè anava a les Corts), i 
demana, en nom seu i de moltes altres persones, que aquest canvi de nom no es vegi com una 
qüestió política que desvirtua la votació, sinó com la recuperació d’un nom que ja existia. 
  
 La Sra. Inés Abad, veïna del carrer Carles III des de fa cinquanta-quatre anys, insta el Consell 
Plenari a respectar la voluntat dels residents d’aquesta via i desmenteix la legitimitat de la plataforma 
que ha impulsat la recollida de signatures per canviar-ne el nom, que s’ha atorgat una 
representativitat que està lluny de ser la que realment té.  
 
 Denuncia que els veïns del carrer Carles III no han estat consultats sobre la pertinència 
d’aquest canvi ni hi ha hagut cap procés de consulta entre els residents per avaluar els perjudicis que 
se’n podrien derivar. Aquest assumpte tampoc no ha estat objecte de debat a les comunitats de 
veïns, ja que la proposta s’ha treballat a l’esquena dels veïns del carrer Carles III: els interessos i els 
afectes dels residents d’aquest carrer, subjecte polític de la proposta i, per tant, part de la ciutadania 
interessada, han estat ignorats i menyspreats. 
 
 Remarca que la proposta no respon a cap necessitat específica dels residents del carrer 
Carles III —convindria saber quants dels signants de la proposta hi resideixen—, que tenen altres 
problemes. Aquests, però, sembla que no interessen els promotors de la plataforma. 
 
 Pels motius exposats, els residents del carrer Carles III exigeixen al Consell Plenari del 
Districte de les Corts que deixi d’emprar el nom del seu carrer com un element més de confrontació 
política, que respecti la voluntat dels residents de Carles III i que, abans de prendre cap decisió sobre 
aquest assumpte, obri un procés participatiu, un procés que s’ha d’obrir des de la base, és a dir, des 
de les comunitats de veïns, i amb el comerç local, part també interessada en el debat. 
 
 Exigeixen que no s’adopti cap mesura sense el beneplàcit dels residents del carrer Carles III i 
del comerç d’aquesta via, que no volen que cap plataforma decideixi per ells. 
 
 La Sra. Marta de Prats coincideix que s’està fent molta política amb aquest tema. Diu que ella 
no és gens monàrquica i que no li agrada el nom del carrer, però que caldria parlar-ne amb els veïns, 
per als quals el canvi de noms representaria un problema (canvis en DNI, escriptures, etc.). 
 
 La Sra. Helena Godó diu que fa cinquanta anys que viu a Carles III i manifesta l’opinió que 
s’ha fet política amb aquest tema totalment, com s’acostuma a fer en aquest país. Afegeix que hi ha 
carrers que no li agraden, però com que és democràcia, s’aguanta, i que, com ha dit la veïna que l’ha 
precedit, el canvi de nom comportaria un problema gran pels canvis de documentació que implicaria 
(hi ha molts llocs on apareix la denominació de Carles III). Per això, coincideix que caldria fer un 
sondeig entre els veïns, anar casa per casa per comprovar quants hi estan a favor i quants en contra. 
Entén que això seria el més honest, i que no pot ser que hi hagi veïns que se n’assabentin per 
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casualitat o que no se n’assabentin. També coincideix que s’ha de preguntar al comerç: són els veïns 
que viuen en aquest carrer i els que hi treballen els que tenen més dret a parlar i opinar sobre això. 
 
 Per acabar, aclareix que no està a favor dels Borbons, però la molesta com s’està tractant el 
tema, i diu que sent que no tothom pensi el mateix, però considera que s’ha d’escoltar tothom. 
 
 El regidor del Districte diu que evidentment s’ha d’escoltar tothom i que per això tothom té dret 
a intervenir. 
 
 La Sra. Helena Urue, també veïna de la gran via de Carles III, diu que a ella tampoc no 
l’interessen la monarquia i els Borbons, però està d’acord que el canvi de nom perjudicaria els locals, 
les empreses i els particulars, pels canvis que haurien de fer (carnet d’identitat, targetes, etc.). 
Subratlla que només per la ximpleria de si el carrer porta el nom de Carles III o no, no es pensa en les 
despeses que comportaria el canvi per a les empreses i els locals. 
 
 El conseller Javier de Erausquin explica que el Grup Municipal de BxCanvi no està en contra 
del nom ronda de les Corts ni a favor del nom gran via de Carles III, sinó que està en contra del 
rerefons polític —o de la intenció manifesta, segons algunes intervencions— d’aquesta iniciativa. 
 
 D’altra banda, qualifica de molt positiva la iniciativa d’anar recuperant els noms dels carrers i 
de les avingudes de les Corts —en va parlar amb el Sr. Manzanero—, però observa que darrere 
d’aquesta iniciativa hi ha la voluntat política d’anar reduint cada vegada més els símbols d’Espanya a 
Catalunya, dins l’estratègia d’intentar treure Espanya de Catalunya, tant en institucions com en el 
nomenclàtor o en la llengua, perquè no s’ha pogut treure Catalunya d’Espanya. 
 
 Explica que si la iniciativa únicament volgués recuperar noms sense intentar treure símbols 
referents a Espanya del nomenclàtor i si els veïns que es veurien perjudicats pels problemes que 
podria implicar el canvi hi estiguessin d’acord, el seu grup donaria suport a la proposició, però no és el 
cas, i la decisió és únicament política. 
 
 Algunes persones interrompen el conseller i el president els demana que no interrompin la 
sessió. 
 
 El conseller Javier de Erausquin reprèn la paraula per dir que, atès que és una decisió política 
que busca expulsar tot símbol d’Espanya de Catalunya, el seu grup hi vota en contra, com farà 
sempre que es proposi una iniciativa d’aquest tipus. 
 
 El conseller Xavier Cañigueral diu que hi ha persones que contínuament afirmen que 
defensen la democràcia, però després no poden entendre que hi hagi algú que no voti el que ells 
pensen, i expressa el vot contrari del Grup Municipal del PP, que no ha trobat cap argument que 
justifiqui un canvi de nom de la gran via de Carles III i, en canvi, ha trobat omissions importants. Per 
exemple, no s’han enumerat els perjudicis que el canvi de nom comportaria als veïns i a les empreses 
de la zona, les gestions que haurien de fer, les molèsties, les despeses i la pèrdua injustificada del 
seu temps, i tampoc no s’ha explicat l’estreta vinculació entre el monarca Carles III i Barcelona, ni les 
seves grans contribucions al desenvolupament econòmic de Catalunya (va afavorir el comerç directe 
amb Amèrica), mèrits més que suficients perquè Barcelona tingui una via amb el seu nom. 
 
 Algunes persones l’interrompen i ell demana respecte per la paraula dels altres, i observa que 
a ell l’han votat 6.000 persones, moltes més de les que han signat aquesta iniciativa, de manera que 
l’han de respectar. 
 
 Tot seguit, diu que lamenta molt que la primera proposta d’impuls ciutadà que arriba al Plenari 
del Districte sigui una mesura que, lluny de buscar millorar la qualitat de vida dels veïns, es basa en 
l’odi a Espanya i a generar encara més divisió entre la ciutadania en uns moments d’especial tensió 
derivada del Procés, i subratlla que, com va dir durant el seu discurs en la sessió de constitució del 
Ple de les Corts, cal garantir la despolitització de les institucions. En aquest sentit, remarca que el 
nomenclàtor no pot ser propietat del nacionalisme ni de l’esquerra, que és, lamentablement, el que 
està passant aquí. 
 
 D’altra banda, comenta que darrere d’aquesta iniciativa hi ha ERC, la CUP i l’ANC, que són 
tan valents que no poden quedar malament davant dels veïns de la zona i per això han decidit 
presentar la iniciativa a través de militants, i afirma que la intenció del separatisme és apropiar-se de 
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les institucions i dels carrers («els carrers sempre seran nostres» sembla que ara també s’aplica als 
noms dels carrers, de les escoles i de les festes), així com eliminar qualsevol referència a Espanya. 
 
 Per acabar, lamenta que membres de BC donin suport a aquesta proposta, cosa que 
demostra, un cop més, la deriva servil de Colau amb el separatisme, i subratlla que per molt que 
s’intenti amagar una part de la història i els llaços compartits amb la resta d’Espanya, aquests no 
deixaran d’existir, perquè tots els que aposten per la unitat i la convivència no ho permetran. 
 
 El president crida a l’ordre una persona del públic i demana a les que estan interrompent que 
deixin de fer-ho. 
 
 La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, subratlla que avui les 
persones que han promogut aquesta iniciativa popular estan demostrant el contrari del que van 
explicar quan s’hi van reunir, ja que no han demostrat ni transversalitat ni respecte i sí que han 
demostrat ideologia, i lamenta que aquesta primera iniciativa popular —d’un reglament de participació 
que ha estat anul·lat per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya— es basi en el 
pur odi a tot el que representa Espanya o qualsevol element espanyol. 
 
 Dit això, observa que l’únic «pecat mortal» que va cometre Carles III va ser crear la bandera 
espanyola i que els promotors de la iniciativa, amb una ideologia basada en l’odi, afirmen que es pot 
considerar «que la roja y gualda va manllevar els colors de l’antiquíssima bandera catalana», 
qualifiquen Carles III de «rei enemic dels catalans» i parlen de l’ensenyament escolar únicament en 
llengua castellana, però obliden totes les coses que va fer Carles III: va nomenar els millors estadistes 
als llocs de responsabilitat; va promoure la geografia i la història nacional protegint els cartògrafs i els 
estudis històrics; va crear l’Arxiu d’Índies; va dictar lleis de supressió de taxes, la llibertat comercial i 
l’ensenyament primari; va protegir la indústria nacional i va protegir la feina dels menestrals; va crear 
el Banc d’Espanya, les reials acadèmies de jurisprudència, la primera càtedra d’història de la 
literatura, el primer servei d’ambulàncies, la impremta reial, el servei de policia i els alcaldes de poble, 
la numeració de les cases i les voreres dels carrers, i va fundar els col·legis de cirurgia de Barcelona i 
de Madrid, així com les escoles d’argenteria, rellotgeria, joies precioses, gravat, dibuix, cartografia, 
veterinària i química. 
 
 Per tot això, el seu grup està convençut que Carles III mereix tenir el carrer que té a les Corts, 
a diferència d’altres que apareixen al nomenclàtor, i vota en contra de la proposició. 
 
 El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, felicita els impulsors de la 
primera iniciativa ciutadana que es presenta a les Corts com a fruit de l’esforç de dos anys de 
conferències, investigació rigorosa, recollida exitosa de signatures (també a la gran via de Carles III) i 
compliment de tots els requisits jurídics de l’Ajuntament, i comenta que aquest és el tipus de 
democràcia que vol JxCat, la dels ciutadans que proposen, que ajuden i que no actuen per odi, sinó 
que es troben polítics que odien les iniciatives ciutadanes. 
 
 Dit això, assenyala que la dinàmica de recuperació de noms i de treure noms borbònics a 
l’Ajuntament de Barcelona ve de lluny, sobretot del mandat 2015-2019: ho va encetar el Govern Colau 
amb una dinàmica molt clara. Felicita BC per la seva actuació en aquest àmbit la legislatura passada i 
confia que continuaran amb la mateixa dinàmica i aprovaran aquesta iniciativa ciutadana. 
 
 A continuació, recorda que ja s’ha canviat el nom de la plaça de Joan Carles I (abans de 
saber que tenia 100 milions d’euros de comissions irregulars a Suïssa), de l’avinguda Borbó, de 
l’avinguda del Príncep d’Astúries, dels jardins de les Infantes i del carrer dels Reis Catòlics (el dimarts 
passat a Sarrià - Sant Gervasi amb el vot del PSC i de Cs), entre d’altres, i ara és el torn de Carles III, 
un rei profundament anticatalà —com ho han estat tots els Borbons— que la histografia espanyola ha 
fet il·lustrat, però que es dedicava a caçar, va destrossar el regne de Nàpols abans de venir a 
Espanya i va promulgar la Reial Cèdula d’Aranjuez de 1768, en què prohibia explícitament ensenyar 
català a qualsevol escola del país. 
 
 Tot seguit, indica que en el mandat passat es van aprovar canvis de 16 noms de carrers i des 
del 2017 se n’han canviat 45, una dinàmica sana, democràtica i normal a l’Ajuntament de recuperació 
de la memòria pròpia de la ciutat i del país.  
 
 Per acabar, diu que «ronda de les Corts» és un nom adequat, sense biaix ideològic, i explicita 
el vot favorable del seu grup. 
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 El conseller Josep Maria Gebelli mostra l’acord del Grup Municipal d’ERC amb l’argumentació 
exposada pel Sr. Manzanero; esmenta alguns dels llocs que han canviat de nom, com ara la 
Diagonal, la plaça Francesc Macià i la riera de Cassoles, i es mostra d’acord també amb l’afirmació 
que Carles III no va ser un bon rei per a Catalunya (només cal tenir presents les mesures 
econòmiques i administratives que hi va imposar, així com la política en contra de la llengua 
catalana). 
 
 El seu grup també opina que cap Borbó no ha estat ni està sent bo per a Catalunya. Entén, 
doncs, que mantenir el nom de Carles III en una via del país és un escarni per a tots els catalans, 
vinguin d’on vinguin, i coincideix que «ronda de les Corts» no té cap connotació política i, per tant, 
transcendirà en el temps, perquè és únicament del barri i per al barri. 
  
 D’altra banda, com s’ha dit, s’han recollit més de 1.500 signatures, cosa que confirma que la 
iniciativa s’està duent a terme amb la participació dels veïns. 
 
 Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició. 
 

 El conseller Jordi Guillén diu que per al Grup Municipal de BC és importantíssim que 
sorgeixin, arran de la Normativa de participació ciutadana de què s’ha dotat l’Ajuntament, iniciatives 
ciutadanes, i remarca la tasca realitzada i la feina d’investigació que hi ha al darrere d’aquesta 
iniciativa, cosa que agraeix als promotors. Lamenta, però, la increpació al company Xavier 
Cañigueral, que xoca amb la correcció amb què els promotors van presentar la iniciativa. 
 
 Destaca el fet que s’hagi triat un nom neutre, que no pugui interpel·lar negativament ningú ni 
ferir cap sensibilitat, però el seu grup voldria que en el futur les revisions es fessin en clau feminista i 
amb processos d’informació al veïnat implicat. D’altra banda, posa de manifest que, com en tots els 
processos que s’emmarquen dins l’àmbit d’un canvi de nom, qui prendrà definitivament una decisió a 
favor o en contra serà la Ponència del Nomenclàtor de Barcelona, a qui s’aportarà la decisió presa pel 
Plenari de les Corts, i subratlla que els propers mesos aquesta proposta hauria d’arribar als veïns i les 
veïnes. 
 
 Per acabar, indica que BC, amb un clar i profund tarannà republicà, se suma a la iniciativa de 
retirar dels carrers de Barcelona denominacions relacionades amb la institució monàrquica i vota a 
favor de la proposició. 
 
 El regidor del Districte i portaveu del Grup Municipal del PSC, Francesc Xavier Marcé, diu que 
intentarà fer una intervenció desproveïda de tota lògica ideològica —sospita que n’hi ha alguna, a la 
iniciativa— i que està en contra del presentisme, que aquí s’ha utilitzat molt. 
 
 Tot seguit, posa de manifest que en una reunió amb els impulsors de la iniciativa, aquests la 
van explicar en la seva globalitat, que va molt més enllà de la gran via de Carles III i afecta altres 
espais del barri, i el seu grup va considerar que era legítima i perfectament raonable, que estava ben 
elaborada i que tenia arguments, i els van fer dues observacions: en primer lloc, que entenien que 
l’haurien de portar a la Comissió del Nomenclàtor per tal de ser debatuda, analitzada en la seva 
globalitat i, en tot cas, remesa en el seu moment al Plenari de les Corts; en segon lloc, que començar 
per una proposta concreta (en aquest cas, la gran via de Carles III) tenia, des del seu punt de vista, el 
perill de caure en un biaix ideològic que potser generaria algun tipus de debat en una cosa que entén 
que s’hauria d’aprovar per unanimitat, ja que els carrers són de tots i no haurien de ser objecte de 
debat, sinó d’un acord absolut. 
 
 El seu grup manté que aquesta proposta (la proposta íntegra, que afecta, com ha dit, molts 
altres carrers i places del barri) s’hauria de portar primer al Nomenclàtor perquè fos estudiada allà en 
la seva globalitat. Per aquest motiu (metodològic, no pas ideològic ni de cap altra naturalesa), no 
donarà suport a la proposició. 
 
 El Sr. Juan Carlos Manzanero assegura que els veïns i les veïnes de les Corts li mereixen el 
màxim respecte i, tot seguit, comenta algunes de les coses que s’han dit. 
 
 En primer lloc, subratlla que el grup de promotors de la iniciativa, la plataforma, és totalment 
transversal: no hi ha cap partit polític al darrere ni cap dels promotors pertany a cap partit polític. 
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 En segon lloc, explica que la reglamentació de les iniciatives ciutadanes —veu que hi ha un 
gran desconeixement sobre aquesta— en cap moment no requereix que es vagi a les cases dels 
veïns; lamenta que un partit hagi fet la por als veïns, cosa que considera una manipulació important: 
tal com es pot veure al web de l’Ajuntament de Barcelona, per fer el canvi de nom d’un carrer no s’ha 
de fer cap despesa ni de notaris, ni de renovacions ni de res, i es mostra molest sobretot perquè 
s’hagi considerat que el grup promotor no és prou legítim, cosa que és com insultar els Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona, que són els que han validat la iniciativa. 
 
 En tercer lloc, subratlla que a les Corts hi ha molta feina a fer per recuperar indrets que no 
estan identificats, recuperar la toponímia pròpia i visibilitzar al nomenclàtor els noms de moltes dones 
cortsenques que han estat sempre oblidades al districte, així com per eliminar del nomenclàtor de les 
Corts la gran militarització que hi ha, amb noms que res tenen a veure amb el districte (fins i tot hi ha 
dos carrers commemoratius de batalles guanyades pel dictador Franco). 
 
 Per acabar, dona les gràcies a Barcelona Activa per l’ajuda facilitada i als grups municipals, 
les entitats i les associacions de veïns pel suport. 
 
 El president indica que la proposició d’iniciativa popular es rebutja atès que hi ha un empat (7 
vots a favor i 7 en contra) i, per tal que una iniciativa s’aprovi, aquesta ha de tenir més vots a favor 
que en contra. 
 
 El Sr. Juan Carlos Manzanero observa que el vot és ponderat, ja que ningú no ha demanat 
vot particular, i diu que demana un informe a Secretaria sobre aquesta qüestió. 
 
 El president li respon que el resultat és aquest, encara que no li agradi, i que, així com ell ha 
recriminat als consellers el desconeixement de la normativa respecte a la participació ciutadana, ell, 
que té l’honor de presidir el Consell Plenari de les Corts, coneix bé la normativa respecte al 
funcionament i el desenvolupament de les sessions d’aquest. En aquest sentit, repeteix que quan no 
hi ha més vots a favor que en contra, la proposició no s’aprova. 
 
 El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, posa de manifest que el 
conseller Sergi Mariné ho va preguntar i li van dir que el vot era ponderat, de manera que el seu grup 
no pot acceptar aquest resultat. 
 
 El president respon que li ho hauria d’haver preguntat a ell i insisteix que el vot no és 
ponderat. Afegeix que els vots són els dels consellers presents. 
 
 La regidora adscrita Francina Vila diu que a l’Ajuntament el vot és ponderat: els portaveus 
dels grups expressen el posicionament del grup i només si es demana la votació nominal entren en 
joc els quòrums i les votacions individuals. 
 
 El president diu que això funciona així a Casa Gran. 
 
 La regidora adscrita Francina Vila respon que la normativa de l’Ajuntament de Barcelona és 
aplicable per analogia als districtes —en tots dos casos el vot és ponderat—, i demana, en nom del 
Grup Municipal de JxCat, que abans d’acceptar un resultat hi hagi un informe de Secretaria que validi 
aquestes tesis, de manera que no es donin per acceptades unes votacions mentre no hi hagi l’informe 
escrit que les validi. 
 
 El president respon que els districtes tenen normatives pròpies: hi ha el reglament de 
funcionament dels districtes, i ni tan sols són iguals a cadascun dels deu districtes. 
  
 La regidora adscrita insisteix que, atès que la qüestió és interpretable, el resultat no hauria de 
constar fins que no hi hagués l’informe de Secretaria. 
 

 El president indica que queda rebutjada la proposició d’impuls d’iniciativa ciutadana següent: 
INFORMAR de conformitat amb la proposta d’iniciativa ciutadana “Retorn cap als nostres noms” el 
canvi de denominació de l’actual Gran Via Carles III per la de Ronda de les Corts i elevar la proposta 
a la Ponència del Nomenclàtor 
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D.2. Impuls i control dels Grups municipals 
 
a) Proposicions / Declaracions de grup. 

 
1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, conjuntament amb la Facultat de 

Belles Arts de la Universitat de Barcelona, a impulsar en el recorregut de l’Avda. 
Diagonal (Parc Cervantes fins Francesc Macià) l’exposició de les obres creades 
durant el curs acadèmic pels alumnes, durant els dies i horaris que es convinguin 
amb la mateixa Facultat de Belles Arts 
TRANSACCIÓ: El Districte de les Corts es compromet, conjuntament amb la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, a treballar un possible 
conveni amb la Facultat per tal d’acordar espais dins del Districte de les Corts per 
l'exposició temporal de les obres creades durant el curs acadèmic pels alumnes, 

durant els dies i horaris que es convinguin conjuntament. 
 

La consellera Elisabet Bercial posa de manifest que el Grup d’ERC se sent realment orgullós 
d’aquesta proposició, que considera que pot ser molt engrescadora i enriquidora per al districte. 

 
Dit això, enuncia la proposició i comenta que la ubicació de les obres exposades caldria 

valorar-la, però el seu grup entén que la millor seria l’avinguda Diagonal. Afegeix que, en treballar la 
idea amb les professores de la UB, se n’imaginaven la materialització com una «Nit de l’art» a les 
Corts en què participarien alumnes, veïnes i altres persones interessades en l’art, i no han acotat 
gaire la proposició perquè s’hi puguin incorporar canvis, ja que volen que sigui una idea flexible que 
tiri endavant. 

 
A continuació, observa que, si bé les facultats ubicades a les Corts ocupen força espai i les 

universitats són màquines de producció de coneixement amb una activitat cultural frenètica per part 
de milers d’alumnes, professores i investigadores, no s’ha aconseguit incorporar-les a la vida de les 
veïnes i els veïns; mai no s’han apropat prou a la gent i s’estan perdent grans oportunitats. El seu 
grup considera que ha arribat l’hora de teixir sinergies entre les universitats i el districte, ja que només 
així s’aconseguirà integrar-les a les dinàmiques veïnals i socials de la Maternitat i Sant Ramon i de 
Pedralbes. 

 
D’altra banda, subratlla que cal començar a entendre més la cultura com una font 

d’enriquiment per a tota la societat i a posar-la al centre de moltes més polítiques públiques, ja que 
sovint és oblidada i apartada. A parer del seu grup, els districtes han d’estar més alerta i vetllar per 
tenir-la ben present per tal que el veïnat tingui oportunitats culturals a prop de casa: la cultura ha de 
ser accessible per a tothom i no només un privilegi d’uns pocs, i la millor manera d’oferir-la és traient-
la i exposant-la als carrers. 

 
Afegeix que això pot aportar un valor magnífic a un terreny que encara no s’ha explorat i 

remarca que l’espai públic és per a totes i les veïnes el volen viu, dinàmic i alegre, i els carrers han de 
convidar a sortir i gaudir-ne. 

 
El seu grup opina que aquesta proposta pot tenir una molt bona acollida i activar zones del 

districte que actualment no estan sent prou utilitzades o no s’està explotant tot el potencial que tenen, 
i ajudaria molt a donar visibilitat a aquestes alumnes, que, com han explicat elles mateixes, tenen 
complicacions per fer-ho dins les universitats. 

 
Clou la intervenció manifestant el desig que aquesta proposta engresqui tots els grups tant 

com ERC i les professores i alumnes de la Universitat de Barcelona. 
 
El president dona la paraula a la persona del públic que ha demanat intervenir en aquest punt. 
 
La Sra. Felisa Marco qualifica de molt interessant la proposta, a la qual dona suport, però 

observa que aquesta mateixa sensibilitat que es té amb els alumnes i les seves obres d’art s’hauria 
de tenir també amb els monuments vius i les obres d’art vives que hi ha a les Corts, com són els 
arbres centenaris i altres elements verds. Explica el cas de la gespa que hi havia on ara s’han ubicat 
uns monuments al costat del Palau de Pedralbes, que han trencat un espai on els nens jugaven i 
gaudien del sol, una escena molt gratificant. 



 

39 
 

 
Lamenta que els grups polítics no facin cas dels monuments verds que hi ha, entre altres 

llocs, a la Maternitat i a l’entorn del Barça, que n’ha destruït alguns en treure el Miniestadi, com també 
ho va fer el tramvia. 

 
Conclou que cal respectar tot l’art, no només un tipus. 
 
El conseller Javier de Erausquin manifesta l’opinió del Grup Municipal de BxCanvi que 

aquesta proposta cultural enriqueix el districte, els veïns i la ciutat. A més, considera que la 
col·laboració de l’Administració amb les universitats per ampliar l’oferta cultural per als cortsencs i les 
cortsenques i la resta de la ciutadania de Barcelona és positiva, també per als estudiants universitaris, 
ja que és una oportunitat per a ells que els veïns de les Corts vegin els seus treballs artístics i es doni 
difusió a la feina que es fa a la Facultat de Belles Arts. 

 
Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició, i donarà suport a qualsevol 

iniciativa que busqui ampliar l’oferta cultural, sempre que aquestes no perjudiquin greument la 
circulació o la tranquil·litat dels veïns de les Corts. Per això, entén que en la implementació caldria 
tenir en compte les possibles dificultats per al veïnat. Entén també que es faria una revisió de les 
obres exposades perquè no hi hagués contingut polític. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, explica que emetrà el vot 

un cop hagi intervingut el Govern i hagi tornat a intervenir el grup proposant, ja que troba que la 
proposició és una bona idea, sobretot per als estudiants, que podrien exposar la seva obra i, per tant, 
donar-la a conèixer, però voldria saber si el conveni inclouria algun criteri per tal que l’Ajuntament 
tingués l’última paraula sobre les obres que s’exposaran, perquè el seu grup no voldria que 
s’exposessin, per exemple, obres que fessin apologia de cap moviment. 

 
El conseller Javier Edrosa indica que donar suport a la cultura és una prioritat per al Grup 

Municipal de Cs, i recorda que a la darrera sessió del Ple del Parlament es va presentar un conjunt de 
mesures per a la renovació del sector cultural. 

 
Tot seguit, subratlla que cal apropar la cultura als barris i el treball artístic a la vida quotidiana, 

de manera que el seu grup troba encertat que els estudiants de la Facultat de Belles Arts exposin les 
obres que creïn durant el curs acadèmic. Aquestes exposicions, a més de ser una oportunitat per als 
alumnes de mostrar els resultats dels processos de treball i aprenentatge, són una oportunitat perquè 
el públic en general conegui la creativitat dels joves artistes. A parer del seu grup, caldria articular 
més mecanismes per impulsar activitats conjuntes amb les universitats i aprofitar aquesta riquesa que 
té el districte. 

 
Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup, que considera que, atès que l’activitat es 

duria a terme en un espai públic i en col·laboració amb el Districte, caldria garantir la imparcialitat i la 
neutralitat ideològica de les exposicions. 

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

qualsevol iniciativa que doni visibilitat al carrer a obres de joves estudiants, la qual cosa és bona per a 
ells, per al barri i per a la ciutat. 

 
La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC, que va parlar 

amb el Grup d’ERC en el transcurs de la transacció de la proposició, i explica que el Govern és 
partidari de promoure la cultura en tota la seva diversitat i en totes les seves expressions i, a més, en 
aquesta ocasió aquesta promoció està directament vinculada amb la visibilització de joves artistes, 
cosa que millora encara més la iniciativa. 

 
Dit això, indica que, atès que a la transacció no es parlava específicament de l’avinguda 

Diagonal, el compromís del Govern és el de treballar juntament amb la Facultat de Belles Arts per tal 
de trobar espais dins del districte per a l’exposició temporal d’aquestes obres dels alumnes durant 
l’horari i el lloc que s’acordin conjuntament. 

 
El conseller Manuel Becerra expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC. 
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La consellera Elisabet Bercial dona les gràcies als grups que han votat a favor de la 
proposició i diu a la Sra. Marco que té tot el suport del Grup d’ERC en la defensa de la seva causa, 
però entén que qui ha d’escoltar les seves demandes és el Govern. 

 
D’altra banda, diu als grups de BxCanvi, Cs i PP que ni tan sols havien pensat que el 

contingut de les obres pogués generar algun problema, ja que entenen que l’art es troba dins la 
llibertat d’expressió i qualsevol artista ha de poder expressar les idees que vulgui mitjançant el seu 
art. Per això, toleraran qualsevol missatge, tant els que agraden a aquests grups com els que 
agraden a ERC. Consideren que qualsevol altra cosa aniria en contra de la llibertat d’expressió i no 
ho entendrien. 

 
Per acabar, diu a BC que la ubicació a la Diagonal és només un suggeriment. 
 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, diu que la llibertat 

d’expressió no és absoluta —per exemple, ell no pot venir aquí i insultar la portaveu d’un altre grup— i 
que, com que no es garanteix que les obres exposades no inclouran determinats continguts, el seu 
grup s’hi absté. 

 
El president indica que amb els vots favorables de tots els grups excepte del PP, que s’hi ha 

abstingut queda aprovada la transacció de la proposició del grup d’ERC següent: “TRANSACCIÓ: El 
Districte de les Corts es compromet, conjuntament amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona, a treballar un possible conveni amb la Facultat per tal d’acordar espais dins del Districte 
de les Corts per l'exposició temporal de les obres creades durant el curs acadèmic pels alumnes, 

durant els dies i horaris que es convinguin conjuntament. 
 

 
2. JxCat: El Consell de Districte de Les Corts acorda instar el govern del districte i el 

govern municipal de la ciutat a estudiar la revisió de l’actual regulació referent als 
clubs cannàbics- Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i 
Associacions de Consumidors de Cannabis a l’Ajuntament de Barcelona- i a 
elaborar i aprovar una ordenança que reguli les condicions sanitàries i de salubritat 
d’aquests clubs (aprofitant els treballs elaborats durant l’anterior mandat municipal) 
per a racionalitzar la seva distribució i reduir-ne el nombre. 

 
El conseller Ivan Condés comenta que la proposició fa referència a un problema real de salut 

pública que no es pot banalitzar —encara menys quan afecta adolescents—, com demostren les 
dades de l’Informe mundial de drogues que publica anualment l’Organització Mundial de la Salut: 
«Una dada rellevant i sobre la qual volem incidir està relacionada amb el fet que l’edat d’inici de 
consum de drogues s’avança cada vegada més en el temps, fruit també de l’avanç de l’adolescència 
a edats més primerenques en concret. I pel que fa al consum del cànnabis en l’adolescència, 
destaquem que és una droga fàcil d’obtenir, econòmica i que permet provar noves emocions i 
sensacions que poden resultar atractives en la forma d’afrontar i viure l’adolescència per als joves. La 
imatge que tenen els menors del consum de marihuana va associada a informacions que no són 
verídiques des del punt de vista científic: 1. Que es tracta d’una droga inofensiva sense efectes 
secundaris a mitjà i llarg termini. 2. Que no genera cap tipus d’addicció». 

 
Posa de manifest que el Plenari del Consell Municipal de Barcelona, a la sessió del 27 de 

maig de 2016, va aprovar el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial de clubs i associacions 
de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, que en substituïa un d’anterior, i subratlla que 
els paràmetres urbanístics per a l’obertura dels clubs cannàbics recollits en aquest pla del Govern 
Colau han donat lloc a la situació actual, amb massificació, concentració i obertura de centres a prop 
d’espais sovintejats per joves o nens. Consegüentment, al problema de salut pública s’afegeix el 
problema d’una ordenança que avui el seu grup proposa modificar. 

 
Aclareix que la intenció del seu grup no és prohibir totalment el consum de marihuana —és 

conscient que la prohibició produiria l’efecte contrari al buscat—, sinó que el consum a la ciutat estigui 
regulat, racionalitzat i canalitzat correctament, i evitar que Barcelona sigui un punt d’atracció turística 
per als consumidors d’aquesta substància. A més, són molt conscients dels reconeguts efectes 
terapèutics en certes malalties, però no és aquest el tema que entenen que cal abordar avui. 

 
Assenyala que cal trobar l’equilibri entre la llibertat de lliure associació o la llibertat de mercat i 

la tranquil·litat i el benestar dels veïns, fent èmfasi en la salut pública, especialment en els col·lectius 
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més vulnerables. Per això, el seu grup proposa el mateix que va proposar la síndica de greuges, la 
Sra. Maria Assumpció Vidal, el 10 de febrer mitjançant actuació d’ofici: canvis en el Pla urbanístic 
municipal. Ella feia èmfasi en l’allunyament dels clubs cannàbics dels centres educatius (tant 
d’ensenyament obligatori com de no obligatori) i el Grup de JxCat demana, a més, que es redacti i 
s’aprovi l’ordenança de sanitat que es va començar a treballar en la legislatura passada. 

 
En darrer lloc, comenta que, com sempre, el seu grup vol que aquests canvis es facin amb 

diàleg amb totes les forces polítiques i, en aquest cas, amb representants del sector cannàbic, del 
sector sanitari, del sector educatiu, de les associacions de veïns i, sobretot, dels joves. 

 
El Sr. Joan Massana subratlla que la normativa actual del Pla urbanístic municipal (PUM) és 

molt laxa i conté nombrosos buits legals i contradiccions, i que el Govern sempre argumenta que si es 
compleix la normativa no es pot fer res, una mostra de la desprotecció del ciutadà. 

 
Exposa que a Marquès de Sentmenat, 67 han obert un club cannàbic fa poc i les olors arriben 

al replà de l’escala, a l’escala, a l’ascensor, al terrat i als primers pisos (les olors fins i tot entren dins 
les cases), de manera que els veïns, entre els quals hi ha gent gran i nens petits, respiren marihuana 
en contra de la seva voluntat. 

 
Denuncia que, malgrat que hi ha un informe tècnic desfavorable i que la Guàrdia Urbana ha 

pogut comprovar en moltes ocasions la forta olor que fa l’edifici, el club segueix funcionant i els veïns, 
empassant-se droga, per culpa de la inacció del Govern, que sembla que es burli del comunicat que 
ha rebut. 

 
Subratlla que s’està atemptant contra els drets dels veïns i, més greu encara, contra la seva 

salut, i per això exigeixen que es tanqui el local fins que no s’esmeni l’anomalia que hi ha. 
 
A continuació, remarca que, a més d’haver permès l’obertura de clubs cannàbics sense els 

permisos correctes, en volen obrir tres més al barri (a Marquès de Sentmenat, 47, a Gelabert, 32, i a 
Breda, 16), sense tenir en compte que en un radi de 400 metres hi ha deu clubs més de cànnabis. 

 
Pregunta qui concedeix els permisos i observa que, si la situació no canvia, aquests clubs 

seran un referent per als joves, que els veuran com si veiessin una farmàcia, un forn de pa o un 
estanc. 

 
Pels motius exposats, els veïns demanen a l’Ajuntament de Barcelona que modifiqui el PUM 

en dos punts: les distàncies entre els clubs i la inclusió dins dels usos protegits de qualsevol lloc que 
pugui afectar persones vulnerables. 

 
El Sr. Salvador Julve indica que veïns de les Corts, Sarrià - Sant Gervasi, Sant Andreu i 

Gràcia, entre d’altres, donen suport a la proposició com a afectats, i llegeix un escrit que signa un veí 
que, a més, és metge, el Sr. Jaume Claramunt Ventosa: 

 
«Benvolgut, 
 
»El conflicte veïnal creat amb l’obertura recent de diferents clubs cannàbics al barri de les 

Corts i la gran proliferació a la ciutat de Barcelona els últims anys posa sobre la taula la problemàtica 
sobre l’ordenança actual de regulació de l’activitat dels clubs cannàbics de la ciutat, la convivència 
d’aquests amb els veïns i el dilema de quina és la millor política de prevenció de drogues de la ciutat. 

 
»En primer lloc, el club cannàbic que ha obert fa unes setmanes al carrer Marquès de 

Sentmenat, 67 provoca a diari un problema de concentració important d’olors de marihuana a 
l’entrada de l’edifici, zones comunes i als primers pisos, molt desagradable i difícil de suportar, i, tot i 
les queixes constants dels veïns, seguim amb el mateix funcionament.  

 
»Coneixem la política de reducció de riscos davant del consum de drogues il·legals, però és 

imprescindible protegir també la població no consumidora, ja que el cànnabis està demostrat 
científicament que provoca conseqüències mèdiques i psiquiàtriques importants, com són bronquitis 
crònica, problemes immunitaris i al·lèrgies, malalties cardiovasculars, ansietat, depressió, trastorns 
psíquics i càncer. I, a més, pot afavorir l’addicció a altres substàncies, i és també nociva per al 
fumador passiu. 
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»Es podria pensar que és poc congruent que davant del tabac cada vegada la llei és més 
restrictiva, i ara, en canvi, es donin permisos al consum de la marihuana. Demanem a l’Ajuntament de 
Barcelona —i, en especial, al de les Corts— complir la normativa vigent a tots els àmbits, però 
sobretot pel que fa a la protecció mediambiental, realitzant un estricte control i seguiment dels valors 
màxims d’emissió a l’atmosfera dels fums que emet el club, així com exigir mesures correctores 
immediates per evitar un perjudici tal.» 

 
Tot seguit, entrega el paper amb l’escrit. 
 
La Sra. Felisa Marco observa que els testimonis que l’han precedit han estat prou clars i 

demana que es deroguin les normatives actuals i es tingui en compte que les comunitats han 
d’autoritzar aquests locals. D’altra banda, posa de manifest que les llicències que s’estan donant a 
Carles III per començar les obres són simplement un assabentat, i hi ha un club en un soterrani i 
davant d’un parc, de manera que incompleix la normativa. 

 
Subratlla que per a la salut de la joventut cal promoure centres esportius i centres d’oci que 

ressaltin els valors i la creativitat, i que si un grup de persones necessita un club de cànnabis, aquest 
s’ha d’obrir en un lloc on no molesti tant els veïns (pregunta si la Sra. Colau és conscient que està 
molestant tot un col·lectiu veïnal). 

 
Remarca que, a parer seu, a la normativa ha de constar que els clubs no poden afectar els 

habitatges i els veïns que hi viuen, i s’hi han de regular bé les distàncies; comenta que a casa seva el 
seu fill nota l’olor quan el veí fuma a casa seva —una única persona en una casa, no en un club—, i 
insisteix que els clubs generen molts problemes i no se sap què s’hi amagarà en el futur, ja que, un 
cop obert, ningú no sap el que passa a dins. 

 
Conclou que, malgrat que als plens tothom es queixa dels clubs cannàbics, no s’està ajudant 

de cap manera els veïns afectats. 
 
El Sr. Joan Hernández manifesta l’opinió que, atesa l’alarma social i tots els problemes que 

pateixen els veïns afectats, els polítics haurien de buscar ràpidament una solució consensuada i 
actuar immediatament, en lloc de continuar allargant la situació, i proposa que s’aturi l’activitat dels 
clubs i es faci una altra normativa fins que les persones que han de patir tot això i els partits es posin 
d’acord. 

 
La Sra. Adela Agelet posa de manifest que properament s’obrirà una escola amb un club de 

cànnabis ben a la vora, quan aquesta escola hauria de néixer amb les millors condicions per als 
alumnes, i subratlla que la llibertat de mercat i d’associació dels altres no pot retallar la seva llibertat: 
no pot ser que ella hagi d’estar aspirant el fum del cànnabis perquè l’exercici de la llibertat per part 
d’altres interromp la seva i la de molts veïns. 

 
D’altra banda, observa que les entitats sovint han de representar la veu de gent del carrer, 

que no han de ser necessàriament residents de les cases, sinó que poden ser veïns dels voltants, de 
manera que la petició que s’ha fet s’ha d’ampliar a molts més veïns dels que figuren a partir de les 
seves sigles. 

 
El Sr. Agustí demana que es facin les inspeccions i comprovacions necessàries per garantir 

que l’activitat del club cannàbic és la que ha de ser. En aquest sentit, comenta que no saben quin 
negoci hi fan, però que en les tres setmanes de funcionament del club massa vegades hi han arribat 
treballadors de Deliveroo o de Glovo que entren i surten en dos minuts, i una de les sospites que 
tenen és que no es fuma tot el que hi ha a dintre, sinó que també se’n treu a fora. 

 
A continuació, demana que no es concedeixi la llicència definitiva fins que no hagin solucionat 

les anomalies que hi ha al local, que està permetent que surtin totes les olors a fora, a les zones 
comuns del veïnat, i això genera moltes molèsties. 

 
D’altra banda, pregunta al regidor, que ha dit que no li agraden els clubs cannàbics, per què 

en un radi de 400 metres està donant permisos a cinc clubs alhora —sembla que tots els clubs 
cannàbics s’estiguin concentrant a la mateixa zona—, i subratlla que cal respectar també els veïns i 
usuaris del districte. 

 
Per acabar, demana que s’actuï per atendre els veïns, que ara per ara no estan sent atesos. 
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El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, agraeix els 

comentaris dels veïns i la intervenció que van fer a l’Audiència Pública informant sobre aquest 
problema creixent al districte i vota a favor de la proposició, que vol solucionar el problema de la 
regulació actual dels clubs cannàbics, que perjudica greument els veïns, sobretot per la concentració 
en determinades zones. 

 
D’altra banda, posa èmfasi en com ha funcionat l’Audiència Pública, ja que la problemàtica 

que s’hi ha exposat ha estat recollida per dues proposicions dels grups municipals i s’ha portat al Ple i 
al funcionament d’aquesta cambra, i informa que en la proposició del Grup del PP sobre aquest tema 
s’hi estendrà més. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix les intervencions 

dels veïns i indica que, a parer seu, la proposició presentada pel seu grup sobre els clubs cannàbics i 
aquesta són perfectament complementàries i tenen la mateixa finalitat (racionalitzar —i, fins i tot, 
reduir— el nombre de clubs), però la proposició de JxCat fa més incidència en la necessitat de regular 
les condicions sanitàries i de salubritat d’aquests establiments per evitar les molèsties als veïns. 

 
Dit això, assenyala que les queixes veïnals sobre l’impacte negatiu d’aquests clubs en els 

habitatges de les finquen on s’ubiquen (fums, olors, obres mal fetes, etc.) han anat creixent i els veïns 
estan farts de ser fumadors passius. El seu grup està d’acord que cal aportar-hi una solució i, en 
conseqüència, vota a favor de la proposició. 

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

aquesta proposició i la del PP es podrien haver tractat conjuntament. 
 
D’altra banda, subratlla que de les intervencions dels veïns es desprèn que la normativa s’ha 

de modificar i s’ha de fer complir, i que els clubs no estan ben aïllats, ja que, si ho estiguessin, les 
olors no en sortirien. Observa que això hauria de formar part de la inspecció: per a això no cal 
modificar la normativa, sinó que el Govern compleixi les seves funcions de gestió i vigilància. 

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

aposta per la regulació del cànnabis a través de les associacions cannàbiques i entén que aquesta 
regulació ha d’incloure una mirada de salut. 

 
A continuació, assenyala que al Parlament s’està elaborant la Llei d’addiccions i a 

l’Ajuntament fa temps que es té sobre la taula l’ordenança de salut, una ordenança que hauria de ser 
pactada amb les entitats afectades, i subratlla que la regulació ha de ser prou restrictiva pel que fa als 
llocs de consum, l’edat i la qualitat de la substància, ja que, malauradament, avui el cànnabis està 
normalitzat i és accessible per a tothom, i cal evitar que l’augment del cànnabis incrementi les 
organitzacions criminals que competeixen pel negoci, cosa que només s’evitarà amb una regulació 
exhaustiva en aquesta matèria. 

 
Tot seguit, afirma que ERC no eludeix la responsabilitat en relació amb l’augment del consum 

de cànnabis (especialment entre els joves), i per això, com ha dit, considera que aquest assumpte 
s’ha de regular amb una mirada de salut que posi al centre de les mesures les persones susceptibles 
de ser consumidores. 

 
Per acabar, comenta que és necessari que les associacions actuals compleixin amb tota la 

normativa escrupolosament per tal d’evitar molèsties als ciutadans. 
 
La consellera Lucía García expressa el vot contrari del Grup Municipal de BC, que considera 

una mica hipòcrita demanar a l’Ajuntament de Barcelona que faci això, ja que el Pla especial 
urbanístic està en un procés judicial, s’està en espera de la sentència definitiva i fins que no arribi 
aquesta sentència no hi ha manera d’incloure-hi cap modificació, de manera que, ara per ara, no s’hi 
poden comprometre. 

 
El conseller Francesc Xavier Marcé, portaveu del Grup Municipal del PSC i regidor del 

Districte, observa que a Barcelona hi ha 170 clubs cannàbics i a les Corts, 7, i agraeix molt 
especialment la feina de l’equip tècnic del Districte, que està treballant a fons aquest tema amb una 
diligència extraordinària per assegurar el compliment exacte de la normativa vigent (s’ofereix per 



 

44 
 

facilitar als veïns que ho vulguin el full amb totes les diligències que s’han fet i estan en marxa en 
relació amb els fums i altres qüestions exposades). 

 
A continuació, informa que, a més de vetllar pel compliment exacte de la normativa, se n’està 

demanant una de nova perquè la UPC faci una anàlisi sobre contaminació ambiental i possible 
toxicitat de les emissions d’olors. Afegeix que, òbviament, cal solucionar el problema de les olors, i 
per això s’està duent a terme una feina d’inspecció d’acord amb els terminis que el Govern s’ha 
compromès a complir. 

 
Tot seguit, manifesta l’opinió que caldria evitar els judicis de valor subjectius —tots ho són, 

però especialment en aquest cas—, ja que el tema té moltes arestes i genera moltes opinions i es 
podria entrar en un debat complex sobre el dret a associació, el dret a fumar, etc. 

 
Dit això, comenta que, com a regidor, per descomptat, ha de ser exigent perquè la norma es 

compleixi al cent per cent, i com a gestor polític ha d’acceptar, proposar o fins i tot forçar debats de 
naturalesa política. En aquest cas, entén que hi ha un debat de profund calat polític que té a veure 
amb exactament quin és el paper que en aquests moments es vol donar al consum de cànnabis, quin 
paper hi tenen les organitzacions que estan recaptant fins i tot permisos per tal de tenir clubs oberts, 
quina és la ubicació possible, quines distàncies hi ha d’haver, etc., i observa que hi ha un debat que 
no està ben resolt i una norma que no s’adequa bé a la realitat, i s’està pendent d’una sentència 
judicial. 

 
Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup, que troba adient que això es debati i que 

aquest debat es porti al Plenari Municipal i als altres òrgans municipals. 
 
El conseller Ivan Condés dona les gràcies als grups municipals que han donat suport a la 

proposició i diu a BC que la sentència és una excusa, ja que podrien haver introduït una transacció en 
la proposició que digués que el debat es faria però que la decisió es prendria un cop emesa la 
sentència. 

 
D’altra banda, assenyala que la Sra. Ada Colau el maig del 2015 defensava que els clubs 

cannàbics no estiguessin a prop de les escoles, i diu que, a parer seu, abordar aquestes dues 
ordenances per regular i racionalitzar els clubs cannàbics a Barcelona és una bona iniciativa per al 
districte i per a la ciutat. 

 
El president indica que s’aprova amb el vot favorable de tots els grups tret de BC, que hi ha 

votat en contra la proposició del grup de JxCat següent: El Consell de Districte de Les Corts acorda 
instar el govern del districte i el govern municipal de la ciutat a estudiar la revisió de l’actual regulació 
referent als clubs cannàbics- Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i 
Associacions de Consumidors de Cannabis a l’Ajuntament de Barcelona- i a elaborar i aprovar una 
ordenança que reguli les condicions sanitàries i de salubritat d’aquests clubs (aprofitant els treballs 
elaborats durant l’anterior mandat municipal) per a racionalitzar la seva distribució i reduir-ne el 
nombre. 

 
 

3. BComú: Instar al Nomenclàtor a realitzar una revisió d’aquests carrers que res 
tenen a veure ni amb els valors que reflecteix la ONU en la seva Declaració 
Universal dels Drets Humans ni amb els valors democràtics ni segueixen els valors 
de la ciutat que defensa el govern, i que, considerant-ho oportú proposi canvis 
nominals de persones que hagin destacat en aquests valors donant preferència a 
una visió en clau feminista incloent processos informatius al conjunt del veïnat 
afectat.  

 
Aquesta proposició ha estat retirada de l’ordre del dia. 

 
4. Cs: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
- adaptar tots els parcs infantils i àrees de joc del districte per a persones amb 
discapacitat funcional per tal que tots els nens tinguin el seu espai de joc sense 
barreres que hi impedeixin l’accés o el dificultin o dificultin la seva mobilitat dins del 
parc, així com el dels seus pares o guardadors 
- adaptar els espais de l’entorn dels parcs infantils i àrees de joc per a persones amb 
discapacitat funcional perquè tots els nens puguin accedir al seu espai de joc sense 
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barreres que hi impedeixin l’accés o el dificultin, així com el dels seus pares o 
guardadors 
- adaptar tots els parcs infantils i àrees de joc del districte implementant elements de 
joc per a l’ús per part de persones amb discapacitat funcional 
- adoptar el compromís que tots els parcs infantils i àrees de joc que s’instal·lin al 
districte de les Corts, així com els entorns d’aquests parcs i aquestes àrees, es 
desenvolupin tenint en compte que han de ser accessibles per a persones amb 
discapacitat funcional, tant per als nens com per als pares o guardadors 
TRANSACCIÓ: El Consejo del Distrito de Les Corts, acuerda: 
.- adaptar todos los parques infantiles y áreas de juego del distrito para personas con 
discapacidad, para que todos los infantes tengan su espacio de juego sin barreras 
que impidan el acceso o lo dificulten, o que impidan o dificulten su movilidad dentro 
del propio parque, así como el de sus padres, madres o responsables de los mismos 
.- adaptar los espacios del entorno de los parques infantiles y áreas de juego para 
personas con discapacidad, para que todos los infantes puedan acceder a su espacio 
de juego sin barreras que lo impidan o lo dificulten, así como el de sus padres, 
madres o responsables de los mismos 
.- adaptar todos los parques infantiles y áreas de juego del distrito implementando 
elementos de juego para el uso por personas con discapacidad. 
.- adoptar el compromiso que, todos los parques infantiles, áreas de juego y el 
entorno de los mismos, que se instalen en el distrito de Les Corts, lo hagan teniendo 
en cuenta que han de ser accesibles para personas con discapacidad, tanto para los 
infantes como para los padres, madres o responsables de los mismos. 
 

 
La consellera Sonia Reina posa de manifest que aquesta proposició n’amplia una de 

presentada el 2017 —no demana seguiment d’aquella perquè no es poden demanar seguiments de 
propostes aprovades el mandat anterior— que es va aprovar però no s’ha fet absolutament res del 
que demanava. 

 
Subratlla que s’han perdut oportunitats en aquest sentit al parc de les Corts, a Can Cuiàs, i 

que no hi ha cap àrea de joc en tot Barcelona que sigui inclusiva. Davant d’aquesta situació, el seu 
grup presenta aquesta proposició, que té l’objectiu de garantir el dret dels nens a jugar en igualtat. 

 
Observa que seria molt interessant que quan es fessin les àrees de joc es tinguessin en 

compte els plafons informatius i de joc didàctic basats en escriptura Braille, jocs sonors, gronxadors 
adaptats, rampes d’accés a elements, paviments de cautxú, l’amplada dels tobogans i de les portes 
d’accés a les àrees de joc perquè hi càpiga una cadira de rodes, etc., i explica que es vol assolir un 
objectiu d’accessibilitat i seguretat (un espai de jocs al qual tothom pugui accedir i pel qual tothom es 
pugui desplaçar de forma segura), un objectiu social i inclusiu (espais de joc on els nens puguin 
conèixer les seves diferències i on es fomentin valors com l’amistat, la convivència i la igualtat) i un 
objectiu d’universalitat (que els projectes de les àrees de joc tinguin en compte discapacitats físiques i 
psíquiques tant dels nens com dels pares, guardadors o responsables). 

 
Per acabar, manifesta el desig que s’aprovi aquesta proposició que només vol que es 

compleixi la Convenció sobre els drets dels infants de l’ONU. 
 
El president dona la paraula a les dues persones que han demanat intervenir en aquest punt. 
 
La Sra. Felisa Marco no entén que s’hagi de tornar a parlar d’això quan el que caldria fer és 

fer complir la llei —demana que es faci—, i subratlla que s’ha de donar prioritat a la gent que té 
dificultats. En aquest sentit, esmenta en Manel, que està cansat de dir que és cec i que no pot 
moure’s pel món còmodament, i remarca que l’accessibilitat s’ha de garantir per a tothom, no només 
per als nens i no només als parcs, i que ella ara que va amb bastó s’adona d’algunes de les dificultats 
que tenen les persones amb discapacitat. 

 
Conclou que cal tenir en compte totes aquestes persones en totes les actuacions i suggereix 

observar altres ciutats d’Europa per veure què estan fent en aquest àmbit. 
 
El Sr. Joan Hernández diu que li sembla molt bé la proposta, però observa que també caldria 

posar en funcionament zones amb activitats per a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquest 
sentit, recorda que el 2011 o el 2012 es va proposar una zona d’aquest tipus dintre de la Maternitat 
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que es va instal·lar en diversos barris i va pagar la Diputació, però no estan en funcionament perquè 
el 2015 l’Ajuntament no es va voler fer càrrec del cost de les persones que havien de ser en aquests 
espais per dinamitzar les activitats. 

 
El conseller Javier de Erausquin agraeix les intervencions de la Sra. Marco i el Sr. Hernández 

i manifesta l’opinió del Grup Municipal de BxCanvi que aquesta proposició de Cs és positiva perquè 
cada cop més espais del districte i de la ciutat siguin accessibles per a tots els ciutadans, 
especialment per als col·lectius més vulnerables (gent gran, nens, persones amb discapacitat, etc.). 

 
Subratlla que tots els veïns tenen dret a accedir a tots els espais públics independentment de 

les seves discapacitats o minusvalideses, però als barris hi ha infraestructures, com ara els parcs 
infantils, que no estan adaptades per a totes les persones (amb discapacitat o sense) ni pel que fa a 
l’accés ni pel que fa a l’interior, i remarca que el suport al pla «Les Corts més inclusiu» també s’ha de 
materialitzar donant suport a propostes com aquestes. 

 
En darrer lloc, observa que és la societat i, especialment, l’Administració pública, qui ha de 

garantir que tots els nens amb minusvalidesa tenen les condicions necessàries per poder gaudir 
d’una infància com la de qualsevol altre nen, i explicita el vot favorable del seu grup. 

 
El conseller Xavier Cañigueral agraeix les intervencions de la Sra. Marco i el Sr. Hernández i 

expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que ja va votar a favor de la proposta presentada 
en el mandat anterior a la qual ha fet referència la Sra. Reina, i entén que si les Corts vol ser un 
referent com a espai inclusiu, ho ha de ser també en l’adaptació dels parcs a les persones amb 
discapacitat. 

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

coincideix amb els arguments exposats. 
 
La consellera Mercè Garrigosa, portaveu del Grup Municipal d’ERC, posa de manifest que fa 

molts anys que les Corts és un districte conegut per impulsar polítiques molt rellevants en l’àmbit de la 
inclusió gràcies a l’important teixit associatiu que té i a l’alt grau de professionalització, l’empenta i la 
força de voluntat d’aquest teixit, i entén que el que planteja la proposició seria un pas més en aquest 
sentit. 

 
A continuació, observa que un punt important de la inclusió és la participació de totes les 

persones en el disseny dels espais de l’espai públic que han de poder gaudir, que és un dret de tots 
els veïns i totes les veïnes de la ciutat, i l’Espai d’Inclusió 20+20+20 és un dels espais del districte on 
es poden treballar aquestes qüestions. 

 
Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup, que considera que convindria establir un 

termini perquè es pogués valorar el compliment de la proposició per part del Govern. 
 
La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC. 
 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, subratlla que les Corts és 

un districte inclusiu per excel·lència i ja es treballa perquè ho continuï sent, i informa que els parcs 
que s’estan construint seran accessibles i inclouran jocs infantils inclusius. Pel que fa a la resta de 
parcs, afirma que també s’hi està treballant. Remarca que tots aquests aspectes estan recollits al 
PAD i s’hi està treballant, i manifesta el vot favorable del seu grup. 

 
La consellera Sonia Reina agraeix el suport de tots els grups a la proposició i comenta que Cs 

n’estarà pendent del compliment. 
 
El president indica que s’aprova per unanimitat la transacció de la proposició del grup de Cs 

següent: TRANSACCIÓ: El Consejo del Distrito de Les Corts, acuerda: .- adaptar todos los parques 
infantiles y áreas de juego del distrito para personas con discapacidad, para que todos los infantes 
tengan su espacio de juego sin barreras que impidan el acceso o lo dificulten, o que impidan o 
dificulten su movilidad dentro del propio parque, así como el de sus padres, madres o responsables 
de los mismos.- adaptar los espacios del entorno de los parques infantiles y áreas de juego para 
personas con discapacidad, para que todos los infantes puedan acceder a su espacio de juego sin 
barreras que lo impidan o lo dificulten, así como el de sus padres, madres o responsables de los 
mismos.- adaptar todos los parques infantiles y áreas de juego del distrito implementando elementos 
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de juego para el uso por personas con discapacidad.- adoptar el compromiso que, todos los parques 
infantiles, áreas de juego y el entorno de los mismos, que se instalen en el distrito de Les Corts, lo 
hagan teniendo en cuenta que han de ser accesibles para personas con discapacidad, tanto para los 
infantes como para los padres, madres o responsables de los mismos 

 
 

5. PP: El Consell de Districte de les Corts acorda: Instar al Govern Municipal a engegar una 
modificació del Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorials dels clubs i associacions 
de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona que inclogui: 

 

 L’increment de la distància mínima d’aquests establiments respecte dels usos 
col·lectius protegits pel Pla especial urbanístic, així com entre els locals on es 
desenvolupa la mateixa activitat. 

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

 
El conseller Xavier Cañigueral observa que la proposició de JxCat sobre els clubs cannàbics 

fa referència a les condicions sanitàries que han de complir aquests establiments, mentre que la del 
seu grup pretén afrontar el problema ampliant les distàncies mínimes entre clubs i amb els usos 
protegits, així com ampliar aquests usos. 

 
Assenyala que actualment el Pla especial urbanístic que ordena territorialment els clubs de 

cànnabis estableix una distància mínima de 100 metres entre clubs i amb determinats usos protegits 
(centres d’educació obligatòria, centres d’atenció i seguiment a drogodependències, sòls qualificats 
d’equipament comunitari i habitatge dotacional), però la realitat del dia a dia del districte i d’altres 
punts de la ciutat ha demostrat que aquests requisits són insuficients. El darrer exemple és el club de 
cànnabis del carrer Marquès de Sentmenat, 67, situat a pocs metres d’un menjador social i d’un 
centre de formació professional, amb alumnes que constitueixen un col·lectiu vulnerable, i també hi 
ha el cas del local del carrer Gelabert, situat a prop de l’escola infantil El Llapis. Davant d’aquesta 
situació i d’altres, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia. 

 
El Sr. Joan Massana demana que la distància mínima actual de 100 metres entre clubs de 

cànnabis s’ampliï a 250 metres, i que s’estableixi aquesta distància mínima també amb qualsevol 
centre d’estudis (de qualsevol tipus de formació, ja sigui obligatòria, batxillerat, formació professional, 
mòduls, escoles bressol, etc.), parc infantil, hospital, centre de salut, casal d’avis, equipament social o 
de la joventut i qualsevol lloc que pugui afectar persones vulnerables, i pregunta com és que a dins 
dels locals dels clubs cannàbics hi ha treballadors si està prohibit fumar a la feina en locals tancats. 

 
D’altra banda, puntualitza que sempre parlen de marihuana fumada, no pas de marihuana 

medicinal, i indica que en aquest punt també donen suport a les propostes presentades per al Pla 
municipal de l’Ajuntament de Barcelona pels grups polítics del PP, JxCat i Cs, així com a la declaració 
institucional presentada pel Grup de Cs en relació amb els clubs cannàbics. 

 
El Sr. Salvador Julve comenta que els veïns estan orgullosos de la croada que van començar 

arran de la posada en funcionament del club cannàbic de Marquès de Sentmenat, 67, molt a prop 
d’una escola, i han trobat el suport de JxCat, el PP, Cs, ERC i el PSC —els agraeixen de tot cor el 
suport—, però hi ha un partit que no els ha volgut escoltar. Indica també que comparteixen la lluita 
amb Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia i Sant Andreu, on també hi ha molts edificis amb la mateixa 
problemàtica, davant la qual demanen que s’ampliïn les distàncies i, en definitiva, que es miri pel 
benestar de la joventut. En aquest sentit, diu a la Sra. García que respecta la seva opinió però ell, 
com a avi i com a pare, entén que cal defensar els nanos: no tenen cap problema amb l’existència de 
clubs de cànnabis si compleixen les normes, però no es pot permetre que estiguin al costat d’una 
escola amb nens que s’hi poden enganxar fàcilment. 

 
Clou la intervenció tornant a donar les gràcies als partits que els han fet costat, als quals 

dedica un aplaudiment. 
 
La Sra. Felisa Marco entén que les experiències de les persones que estan patint aquest 

problema haurien de ser suficients per fer reaccionar el Govern, i que caldria que la normativa 
garantís que no s’instal·len clubs cannàbics en llocs que puguin afectar un col·lectiu de persones, per 
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la insalubritat i pel risc d’addiccions, entre altres coses, sinó que s’instal·len en locals que no tenen 
veïns al voltant. 

 
Tot seguit, subratlla que cal comptar amb els veïns i que les comunitats han de concedir 

permís, i insisteix que una persona es pot distreure de moltes maneres que no impliquen anar a un 
club de cànnabis. 

 
Opina que cadascú a casa seva pot fer el que vulgui, però no entén d’on surten tants clubs 

cannàbics ni quin poder tenen perquè de sobte n’hi hagi 170; observa que un cop oberts no se sap el 
que passa a dins, i demana que a l’hora de fer la normativa es pensi en quin benefici aporten al jovent 
i a les persones del voltant i en tots els problemes tècnics, de convivència i de valors socials que 
generen. 

 
Conclou que no es poden tractar aquests establiments com si fossin una carnisseria, un bar o 

una fruiteria i que els joves han de tenir alternatives a una pràctica que en molts casos els anul·la. 
 
El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, agraeix les 

intervencions del públic, que evidencien que la regulació actual no funciona i que la proximitat 
d’alguns d’aquests clubs cannàbics a equipaments educatius o de gent gran ha generat conflictes i 
pot posar en risc la salut d’aquestes persones i la dels veïns, fets que aquests també han posat de 
manifest a l’Audiència Pública. 

 
El seu grup coincideix que aquesta proximitat provoca també que alguns veïns esdevinguin 

fumadors passius d’aquestes substàncies i que aquesta és una de les situacions que cal evitar. 
També està d’acord que es reguli el nombre de clubs per intentar reduir-lo, segons la zona, i per no 
molestar els veïns ni perjudicar-ne la salut. Per tot això, vota a favor de la proposició. 

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

no hi ha dubte, tal com posen de manifest els veïns, que cal una regulació diferent de l’actual i que, 
quan s’obri aquest procés normatiu, tots els grups tindran l’oportunitat de proposar-hi les esmenes 
que considerin oportunes abans de l’aprovació definitiva. Opina que en aquest punt caldria acotar 
molt i tenir molt en compte els veïns, així com, fins i tot, crear un grup de treball en què puguin 
participar els veïns que s’estan organitzant en la plataforma. 

 
Coincideix que cal diferenciar el consum de cànnabis terapèutic i el consum particular, però 

subratlla que la normativa ha de ser clara, s’ha de complir i s’han de fer inspeccions. D’altra banda, 
comenta que convindria acompanyar la iniciativa de mesures, campanyes i programes adreçats als 
joves i els adolescents per informar-los sobre els riscos i els perjudicis que té el consum de cànnabis 
particular no terapèutic. Concreta que, com recull el document que ha facilitat el Sr. Julve, s’ha 
comprovat que aquest consum provoca danys al cervell (brots psicòtics, alentiment de la comprensió, 
etc.) en adolescents quan el cervell encara no s’ha acabat de formar. 

 
El conseller Ivan Condés manifesta l’opinió del Grup Municipal de JxCat que hi ha bastanta 

unanimitat que cal modificar la normativa, però, també, que el debat és molt més ampli: calen més 
mesures sobretot per retardar l’inici del consum de cànnabis i evitar que es produeixi en 
l’adolescència. En canvi, si un vol començar en l’edat adulta, el seu grup és molt partidari de la 
llibertat individual de tothom. Consegüentment, troba encertat que es modifiqui l’ordenança i, un cop 
fet això, proposarà més mesures, que entén que han de tenir un punt de vista metropolità. 

 
A continuació, observa que es pot evitar que els clubs cannàbics s’instal·lin en edificis 

d’habitatges, ja que hi ha força polígons industrials, alguns a Barcelona i d’altres a l’entorn, que 
caldria aprofitar. 

 
Per acabar, subratlla que en el debat que es generi a l’Ajuntament de Barcelona han de 

participar els afectats (comunitat educativa, joves, associacions de veïns, etc.), i vota a favor de la 
proposició. 

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

considera que ampliar les distàncies mínimes i la tipologia d’usos col·lectius protegits al Pla especial 
urbanístic —ERC va votar a favor d’aquest pla en el mandat anterior— sense haver fet un estudi previ 
significa minimitzar de tal manera l’obertura d’associacions cannàbiques que, a la pràctica, 
esdevindria una prohibició. A més, aquest grup aposta per la regulació del cànnabis a través de les 
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associacions cannàbiques amb una mirada de salut pública que reguli aspectes tan importants com el 
període de carència per poder iniciar el consum en aquestes associacions, i no la modificació de 
distàncies i usos col·lectius protegits. 

 
D’altra banda, assenyala que la Llei d’addicions que s’està elaborant al Parlament de 

Catalunya, una eina important, ha de ser prou restrictiva pel que fa als llocs de consum, l’edat i la 
qualitat de la substància. 

 
Per acabar, diu que al seu grup li agrada —o el sorprèn— que el PP presenti aquesta 

proposició, ja que el Sr. Josep Bou, líder del PP a Barcelona, té llogat un local a un club cannàbic (va 
ser notícia a l’octubre del 2019; mostra uns papers amb la notícia impresa). 

 
La consellera Lucía García expressa el vot contrari del Grup Municipal de BC, motivat pels 

arguments exposats en la proposició de JxCat, i demana que es faci un esforç per evitar el 
paternalisme (quan es parla de consum de les persones joves, sovint es tracta aquestes persones 
joves com si fossin incapaces de prendre les seves pròpies decisions). 

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

de govern sobre addiccions —principalment a substàncies com el cànnabis, però també a les 
pantalles i a les noves tecnologies— que es va presentar a la sessió anterior del Ple, i diu que ha 
llegit amb bastant interès el document escrit pel Sr. Jaume Claramunt que ha repartit el Sr. Julve. 

 
A continuació, remarca que el Pla especial urbanístic va ser fruit d’una àmplia reflexió i 

participació per part de personal tècnic de l’Ajuntament, entitats, sector sanitari i sector educatiu, no 
pas fruit de la improvisació, però entén que, amb el temps, requereixi una adaptació, de manera que 
troba encertat que s’obri un debat i un procés de consens. 

 
Tot seguit, subratlla que d’aquí a poques setmanes es coneixerà la sentència del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya que confirmarà si el marc regulador de l’Ajuntament pot tenir 
aquesta regulació i pot tenir la facultat d’haver fet aquest pla especial, una dada important, de manera 
que, a parer seu, cal esperar la sentència per reobrir el debat, ja que la sentència determinarà el marc 
legal i el procés que molta gent necessita obrir. 

 
Pel que fa a la proposició, el seu grup està d’acord amb la primera part (obrir el debat i 

començar la modificació del Pla), però entén que no es pot començar el debat amb apriorismes, sinó 
que el consens ha de ser fruit del debat mateix amb les entitats i la resta d’agents. No obstant això, 
vota a favor de la proposició. 

 
El conseller Xavier Cañigueral dona les gràcies als veïns de la zona i a les entitats del districte 

que hi han participat, així com als partits que han votat a favor de la proposició, i explica que aquesta 
no inclou apriorismes, sinó qüestions a les quals entén que és necessari donar una resposta 
(distàncies mínimes i usos que cal protegir). Afirma que avui ha quedat clar qui està disposat a donar 
una resposta a aquestes preguntes i en quin sentit, i qui no, i lamenta el vot contrari d’ERC, que troba 
incoherent amb el vot positiu que ha donat a la proposició de JxCat. 

 
El president indica que s’aprova amb el vot favorable de tots els grups excepte d’ERC i de 

BC, que hi han votat en contra la proposició del grup del PP següent: El Consell de Districte de les 
Corts acorda: Instar al Govern Municipal a engegar una modificació del Pla especial urbanístic per a 
l’ordenació territorials dels clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona 
que inclogui: L’increment de la distància mínima d’aquests establiments respecte dels usos col·lectius 
protegits pel Pla especial urbanístic, així com entre els locals on es desenvolupa la mateixa activitat.- 
L’augment de la tipologia d’usos col·lectius protegits perquè inclogui, entre altres, menjadors socials, 
parcs, jardins i centres d’educació reglada (concepte que inclouria els centres d’educació obligatòria, 
com ja estableix la normativa actual, així com centres de Formació Professional, centre únics de 
Batxillerat i escoles bressol) 
 
 

6. BxCanvi: El Consell Plenari de les Corts acorda: 
Instar al govern municipal a que reclami al govern de la Generalitat la construcció 
pendent de la llar d’avis al carrer Benavent, i dugui a terme totes les accions 
necessàries perquè els veïns del districte i les seves famílies puguin gaudir d’aquest 
equipament abans de finalitzar el mandat municipal. 
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El conseller Javier de Erausquin enuncia la proposició i dona les gràcies als veïns que han 

assistit a la sessió per donar suport a la iniciativa, dels quals sorgeix que es torni a reclamar a la 
Generalitat un projecte pel qual els veïns fa més de vint-i-cinc anys que lluiten, atesa la necessitat de 
construir al districte —un dels més envellits de la ciutat, amb moltes persones que necessiten 
residències per a la gent gran— equipaments de proximitat, especialment residències per a persones 
en situació de vulnerabilitat. 

 
Recorda que BxCanvi és un grup municipal nou i celebra poder recollir aquesta necessitat 

que li han transmès els veïns, una necessitat que la majoria de grups —potser tots— ja van traslladar 
al Ple en legislatures passades. 

 
A continuació, posa de manifest que, com ha dit el seu grup des que va començar la 

legislatura, el nombre d’equipaments de proximitat al districte és insuficient, i cal que tots els grups 
polítics treballin conjuntament perquè els veïns disposin de més instal·lacions d’aquest tipus, no pas 
buscant culpables entre els responsables de la inactivitat de l’Administració durant vint-i-cinc anys 
d’un govern o d’un altre, sinó buscant solucions i assolint acords per solucionar, en aquest cas, una 
qüestió que fa més de dues dècades que es reclama. Afegeix que tampoc no s’hauria de buscar 
treure rèdit polític ni fer bandera partidista a l’hora de reclamar els equipaments, sinó buscar solucions 
per als problemes reals dels veïns, independentment de les diferències ideològiques entre els grups 
polítics. 

 
D’altra banda, observa que ara que s’estan pactant els pressupostos de la Generalitat és el 

millor moment per exigir-li que tingui en compte aquesta reivindicació veïnal de fa vint-i-cinc anys, 
deixi de mirar cap a una altra banda i, per fi, faci possible la construcció de la residència, i diu que el 
fet que l’únic que pugui fer l’Ajuntament en aquest cas sigui reclamar que s’iniciï la construcció de la 
residència, competència de la Generalitat, no farà que es deixi de reclamar, menys encara per part 
d’un grup nou a l’Ajuntament, que reclama aquesta construcció perquè s’ha de fer i és lamentable que 
faci tants anys que està pendent. 

 
En darrer lloc, agraeix el suport veïnal a la residència i les seves reivindicacions, que no han 

cessat en cap moment; subratlla que l’equipament, que serà beneficiós per al districte i per a la ciutat, 
ja disposa de terreny i de projecte, i manifesta el desig que la proposició s’aprovi amb el suport de tots 
els grups per evitar que la qüestió torni a allargar-se quatre anys més i es perpetuï un problema que 
fa molt de temps que s’hauria d’haver solucionat. 

 
El Sr. Joan Hernández assenyala que el Sr. Hereu ja va prometre als veïns que tenia el 

pressupost per a la residència, però després els diners es van destinar a una altra cosa, i manifesta 
l’opinió que això s’està polititzant. 

 
A continuació, explica que hi ha tres actors que han de posar els recursos perquè es 

construeixi la residència: el Govern central, que és qui fa la Llei de dependència i no està donant tots 
els diners que hauria de donar —les autonomies estan pagant una quantitat, però el Govern central 
només paga un 20%—; la Generalitat, que hauria de posar aquest punt sobre la taula, perquè ja havia 
posat el pressupost, i en algun mandat es va tirar enrere, i l’Ajuntament de Barcelona, atès que és el 
Consorci Sanitari qui decideix on i quan es fan les residències, i el 2010 va decidir, ja amb els diners, 
construir-la en un altre barri. 

 
Subratlla que si no hi ha l’acord del Consorci i si cadascuna de les tres administracions no 

assumeix la seva part, no hi haurà residència, i demana al Govern que traslladi a la Coordinadora de 
Veïns de Mejía Lequerica l’aprovació per a la residència de Benavent o quin és l’estat d’aquesta i la 
previsió. 

 
El Sr. Eduard Català comenta que en lloc d’endarrerir l’hora d’inici de les sessions, potser 

caldria avançar-la, ja que la sessió d’avui, per l’hora que és ja, probablement acabarà passades les 
dotze. 

 
Dit això, llegeix un manifest de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de les 

Corts: 
 
«Expressem el nostre suport a les iniciatives destinades a engegar el projecte de construcció 

d’una residència de gent gran al carrer Benavent, al barri de la Maternitat - Sant Ramon. Volem 
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recordar que aquest equipament va rebre els primers impulsos veïnals sobre els anys 1998-1999, 
amb representants d’entitats com Leonard Ramírez, Miquel Masroig, Planas, Francesc Pinyols, 
alguns d’ells cortsencs d’honor, o medalla d’honor de la ciutat. Alguns d’ells ja traspassats fa anys. 

 
»Els estudis veïnals, arran del fallit pla del Miniestadi el 2008, que van encapçalar altra gent 

—encara que també conegudes i també medalla d’or, com l’Adela Agelet, la Marta de Prats o el 
Pedro Alonso—, van confirmar que les necessitats d’equipaments per a la gent gran marcaven cap a 
quatre residències més. No en demanem quatre. Tenim la voluntat i responsabilitat de lluitar perquè 
aquesta inversió en sòl públic doni tot el resultat de la decisió de l’Ajuntament, quan va expropiar uns 
solars amb recursos ciutadans per afrontar aquest dèficit. Les Corts va fer un gran creixement als 
anys setanta i vuitanta, i ara aquells nous cortsencs s’han fet grans, i el desmesurat augment del preu 
de l’habitatge obliga les noves generacions a buscar allotjament i indrets allunyats més econòmics, i 
no poden quedar-se a viure a prop de la seva gent gran. Tenim urgent necessitat de residències 
públiques que s’ajustin als ingressos dels jubilats. 

 
»En aquesta decisió serà de gran valor l’actuació dels membres del Consell del Districte —

tots vosaltres— tant en el seu pronunciament a les Corts com en la vostra defensa en altres 
instàncies, sobretot al Parlament de Catalunya, on els representants polítics elaboren pressupostos 
d’inversions destinats a millorar la vida de les persones, en una etapa de major fragilitat i de recursos 
minvats. 

 
»Veïns i institucions treballem junts perquè la residència de Benavent quedi inclosa en el nou 

pressupost i el projecte avanci cap a la construcció de l’equipament tan esperat i reconegut.» 
 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, agraeix la proposició i la 

intervenció dels veïns, i observa que la construcció d’aquesta residència seria la millor medalla no 
només per a Ana Ramón, com s’ha comentat abans, sinó també per a Joan, Felisa, Marta, Adela i 
tots els veïns de la zona. Entén que tots els partits hi estan d’acord —creu que tots han portat la 
iniciativa al Ple en algun moment del mandat anterior o d’altres—, però, malauradament, les 
iniciatives no es duen a terme encara que s’aprovin per unanimitat. 

 
Explica que, a parer seu, cal continuar pressionant la Generalitat perquè compleixi amb la 

seva responsabilitat i construeixi la residència —sense partidismes; celebraria que el Govern actual 
de la Generalitat la construís i el felicitaria per fer-ho. En aquest sentit, el PP ha presentat esmenes 
als pressupostos al Parlament perquè es construeixi, i a començaments de mandat va demanar al 
Plenari de les Corts que es constituís un grup de treball sobre la residència on hi hagués la 
Generalitat perquè aquesta pogués parlar cara a cara amb els veïns i aquests poguessin pressionar 
directament. 

 
D’altra banda, el seu grup, com ha manifestat en moltes ocasions, entén que, si aquesta via 

no funciona, el Govern municipal hauria d’avançar els diners i construir la residència, amb el 
corresponent reconeixement del deute per part de la Generalitat. 

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

que tots els grups han presentat iniciatives en relació amb la residència Benavent, però veu que els 
dos grups que tenen la capacitat de decidir, que són JxCat i ERC, aquí voten en un sentit —entén que 
perquè tenen els veïns davant— i al Parlament, en un de molt diferent. Concreta que, per exemple, 
Dolors Bassa va dir clarament al Parlament «ni un euro del pressupost per a totxo de residències», i 
manifesta el desig que, per fi, al Parlament votin en el mateix sentit que entén que votaran avui aquí. 

 
A continuació, llegeix l’esmena 259 de les 1.100 que Cs ha presentat als pressupostos de la 

Generalitat per intentar evitar que es desviïn diners cap a temes que no siguin d’interès per a tots els 
ciutadans: «El Govern de la Generalitat crearà un fons per al finançament de la posada en marxa i la 
construcció d’una nova residència i centre de dia per tal de donar cobertura a les persones que estan 
en llista d’espera a Barcelona, i més concretament al districte de les Corts». Espera que també donin 
suport a aquesta esmena i que s’introdueixi en els pressupostos de la Generalitat. 

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

que la proposició no té recorregut, ja que, com tothom sap, la qüestió està en mans de la Generalitat. 
 
A continuació, recorda a la Sra. Reina que Cs no ha acceptat l’esmena que el Govern ha 

plantejat a la proposta de resolució que el seu grup ha presentat al Parlament, que està pendent 
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d’aprovar-se, i afirma que, si l’accepta, la proposta de resolució s’aprovarà, segurament en aquesta 
legislatura es desencallarà aquest tema i la residència tirarà endavant. Li demana que ho expliqui tot, 
i subratlla que el que no poden acceptar és que Cs presenti una proposta de resolució per invertir i 
començar la residència aquest any. 

 
Tot seguit, remarca que amb els grups parlamentaris del Govern s’han fet les gestions 

necessàries perquè hi hagi inversió aquest any, com es veurà quan s’aprovin els pressupostos. 
 
Per acabar, agraeix les intervencions dels veïns i afirma que des del Districte de les Corts i 

des del Govern intentaran desencallar aquest tema al més aviat possible. 
 
El conseller Mario Campelo, portaveu del Grup Municipal d’ERC, agraeix les intervencions 

dels veïns i expressa l’abstenció del seu grup, que comparteix el què de la proposició (la construcció 
de la residència) —encara que en els pròxims temps considera necessari prioritzar l’atenció 
domiciliària per sobre de la residencial per promocionar l’autonomia personal i evitar o retardar al 
màxim la institucionalització de les persones i evitar els recursos finalistes, atesos els greus 
incompliments del Govern d’Espanya amb Catalunya, dels quals ha parlat el Sr. Joan Hernández i 
que ascendeixen a 11 milions d’euros—, però no en comparteix el com. En aquest sentit, explica que 
el seu grup va proposar una transacció a BxCanvi en la qual es deia que havia de ser a la comissió 
de seguiment del Conveni de Serveis Socials de Barcelona, de l’Ajuntament i la Generalitat, on 
s’havia de consensuar aquest tema, transacció que pretenia definir bé en quin punt es troba aquest 
assumpte, actualment al si d’aquesta comissió Ajuntament-Generalitat, on es va acordar fer una 
revisió del Conveni d’equipaments de Serveis Socials de Barcelona amb l’objectiu d’impulsar nous 
acords per prioritzar places i serveis de gent gran, encara que entenen que aquesta residència és de 
les prioritàries, però el grup proposant no va acceptar la transacció. 

 
D’altra banda, assenyala que s’estan estudiant noves vies d’impuls de la construcció 

d’aquesta residència —l’altre dia en parlava amb el Sr. Pedro Alonso, present a la sala— i sembla 
que avancen a bon ritme, encara que també és cert que cal continuar treballant conjuntament per 
desbloquejar aquest assumpte dia a dia. 

 
El conseller Jordi Guillén posa de manifest que BC, juntament amb el veïnat de les Corts i el 

conjunt de la ciutat de Barcelona, fa molt de temps que espera que la Generalitat dugui a terme la 
dotació econòmica que faci possible aquesta reivindicació, que és ja una necessitat de justícia social, 
i subratlla que l’Ajuntament de Barcelona suporta ja massa càrregues que són competència directa de 
la Generalitat, i aquesta en seria una més, en el cas que la volgués assumir. 

 
Dit això, expressa el vot favorable del seu grup, que farà tot el possible perquè aquesta 

reivindicació històrica sigui una realitat. 
 
El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu a Cs i a JxCat que es 

posin d’acord en l’any i, a Cs concretament, que faci una oposició útil, tenint en compte que és 
impossible que la residència es construeixi aquest any. 

 
Dit això, expressa el vot favorable del seu grup, que entén que és el moment de presentar la 

proposta als parlamentaris atès que és el moment de debatre els pressupostos, i posa de manifest 
que el PSC ha presentat esmenes per a la construcció de la residència i per a la gestió. Observa que 
sempre s’oblida que, a més de construir, cal gestionar, i aquí és on falla l’argumentació del PP, 
perquè l’Ajuntament podria avançar la construcció de la residència a càrrec del deute de la 
Generalitat, però el problema, no menor, es trobaria en la gestió de l’equipament. 

 
Explica que la gestió ve d’un conveni signat el 2005 entre la Generalitat i l’Ajuntament per a la 

construcció de deu residències, de les quals només s’han construït tres, però la gestió d’aquestes 
residències també és molt important, i no es poden treure els contractes només de la part econòmica, 
sinó que hi ha de tenir molt més valor la part tècnica. És a dir, que els serveis que ara mateix presta la 
Generalitat com a entitat i administració pública, no poden ser pretanatoris, sinó que cal una gestió 
eficaç i digna per a la gent gran que convisqui a la residència. 

 
El conseller Javier de Erausquin agraeix els vots favorables i diu a ERC que amb la transacció 

que proposaven pretenien eludir la responsabilitat de construir la residència. 
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El president indica que s’aprova amb el vot favorable de tots els grups excepte d’ERC, que 
s’hi ha abstingut la proposició del grup de BxCanvi següent: El Consell Plenari de les Corts acorda: 
Instar al govern municipal a que reclami al govern de la Generalitat la construcció pendent de la llar 
d’avis al carrer Benavent, i dugui a terme totes les accions necessàries perquè els veïns del districte i 
les seves famílies puguin gaudir d’aquest equipament abans de finalitzar el mandat municipal 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

c) Precs 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a realitzar les gestions oportunes per 
tal de que una entitat de caire inclusiu gestioni i mantingui els parterres ubicats al C/ 
Benavent entre els C/ Felipe de Paz i Avda. Madrid 

 
La consellera Mercè Garrigosa formula el prec, referent a uns parterres que es troben en molt 

mal estat i necessiten actuacions immediates de manteniment, i assenyala que és important que les 
entitats de caràcter inclusiu treballin en la creació i el manteniment de l’espai públic, ja que no hi ha 
res més inclusiu que fer l’espai públic per a tothom i, a més, és una manera que aquestes entitats 
s’involucrin en l’activitat del districte. 

 
D’altra banda, posa de manifest que el taller ocupacional Ariadna ha demanat en diverses 

ocasions fer-se càrrec del manteniment i la gestió d’aquests parterres, i, per proximitat i coneixença 
del lloc, segurament seria l’entitat més adequada per fer-ho. A més, observa que aquesta iniciativa 
lligaria amb la mesura de govern sobre un districte de les Corts més inclusiu. 

 
La consellera Irene Morales explica que el Govern està d’acord amb la iniciativa, que 

considera molt encertada, però no pot acceptar-la sense haver-ne estudiat primer la viabilitat 
econòmica. Afirma que un cop s’hagi comprovat que no hi ha cap problema de convenis ni contractes, 
es portarà a terme. 
 

2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a instal·lar, en el termini de dues 
setmanes, els faldons “Excepte bicicletes” en els senyals de direcció prohibida dels 
carrers de vianants de plataforma única del districte 

 
La consellera Elisabet Bercial formula el prec, que demana una acció més per facilitar la 

circulació de les ciclistes, cosa que ERC tornarà a demanar els cops que calgui fins que als carrers la 
seguretat de les bicicletes estigui per sobre de la comoditat dels conductors dels vehicles privats, i vol 
ser un canal per traspassar les demandes dels col·lectius de ciclistes i les usuàries del districte, que 
fa mesos que es troben en una situació desesperant, causada per un desajust entre l’ordenança 
municipal que regula l’ús de les vies i la senyalització física dels carrers: en carrers de plataforma 
única, segons la normativa, les bicicletes han de poder circular en ambdues direccions, però, com que 
de moment la senyalització no ho especifica, constantment reben sancions, ja que per a les autoritats 
prevalen els senyals. 

 
El seu grup considera incomprensible que es doni aquesta situació en una ciutat com 

Barcelona, on s’hauria de poder circular amb bicicleta en condicions de normalitat i no trobant 
problemes com aquest constantment. 

 
El conseller Jordi Guillén indica que per al Govern municipal és bàsic desenvolupar polítiques 

encaminades a afavorir l’ús del transport públic, així com de la bicicleta, com a mitjà de transport 
sostenible i respectuós amb el medi ambient, i aquest prec incideix directament en aquestes 
polítiques i apel·la positivament cap a aquest grup d’usuaris. 

 
Dit això, informa que els serveis tècnics de l’Ajuntament de Barcelona han afirmat que en breu 

iniciaran la tramitació del contracte per estendre la instal·lació de la placa complementària «excepte 
bicis» sota el senyal de direcció prohibida a la resta de plataformes úniques de la ciutat. 

 
Pels motius exposats, el Govern accepta el prec. 
 
La consellera Elisabet Bercial agraeix l’acceptació del prec i manifesta el desig que s’hi doni 

compliment aviat i que el Govern hi estigui a sobre. 
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3. JxCat: Crear, en el termini màxim de 3 mesos, un grup de treball on participi el 
veïnat, entitats, associacions, grups municipals i Generalitat, per aportar una solució 
que garanteixi el pas de vianants i bicicletes (si s’escau, canvi d’ubicació) per aquest 
tram de la Diagonal. 
Així mateix, aquest mateix grup de treball, format pels mateixos integrants, haurà de 
valorar un canvi d’ubicació de la parada de bus dels autocars que estacionen davant 
l’escola Anglesola. 

 
El conseller Ivan Condés formula el prec, referit, d’una banda, a les parades de bus interurbà 

que hi ha a l’avinguda Diagonal a l’alçada de Maria Cristina, que dificulten el pas de vianants i 
bicicletes en hores punta, així com la sortida de la boca de metro de la línia 3, i els punts d’espera de 
línies privades de bus generen aglomeracions de fins a 150 persones on conflueixen Capità Arenas, 
Diagonal i la plaça de Maria Cristina, i, d’altra banda, a l’estació de bus interurbà situada al costat de 
l’escola Anglesola, actualment en construcció, al carrer Numància, a l’alçada del carrer Anglesola, on 
sovint els autobusos estacionen amb el motor engegat durant períodes prolongats de temps, de 
manera que generen una pol·lució innecessària que respirarien els menors d’edat d’aquest centre. 

 
El conseller Francesc Xavier Marcé accepta el prec en nom del Govern, que considera 

perfectament raonable crear aquesta comissió amb representants veïnals, l’Àrea Metropolitana i la 
Generalitat, que entén que serà un bon instrument per valorar conjuntament les problemàtiques 
associades a les parades d’autobús i el trànsit de bicicletes i vianants, i informa que el canvi d’estació 
d’Anglesola està previst que es faci entre l’abril i el juny. 

 
El conseller Ivan Condés agraeix l’acceptació del prec. 

 
4. JxCat: 1. Demanar al Govern del districte que valori la reubicació d’aquest lavabo 

públic per tal de mantenir la intimitat dels menors d’edat que fan ús d’aquest 
poliesportiu, així com reduir els robatoris d’objectes personals. 
En el nou plec de clàusules es previngui la seguretat i vigilància a l’entrada de 
l’equipament. 

 
El conseller Ivan Condés posa de manifest que el centre poliesportiu de l’Illa disposa d’uns 

lavabos públics ubicats al costat dels vestidors on cada setmana es canvien els més de 1.600 usuaris 
del pavelló, nens i nenes del barri, i l’actual ubicació d’aquests lavabos facilita que hi hagi falta de 
seguretat i es produeixin furts de material, tant d’equipament com d’objectes personals d’alumnes i 
professorat. A més, el Grup de JxCat considera que, per motius de salut pública, no és adient que un 
lavabo públic estigui al costat dels vestidors infantils, cosa que pot afectar la intimitat dels alumnes, i 
els gerents i directors del club han comentat que ha ocasionat algun ensurt seriós. 

 
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
El conseller Carlos Hornero accepta el prec en nom del Govern, que ja ha parlat de la situació 

amb el gestor de l’equipament, que es farà càrrec de tancar les portes d’accés als vestidors que hi ha 
justament a l’entrada i que els lavabos siguin accessibles a través de la part posterior, passades les 
grades, una opció que troba perfecta. D’altra banda, s’instarà el gestor a controlar els accessos i que 
també estigui garantit l’accés als lavabos per part del públic, i en el projecte de modificació del pavelló 
—l’equipament es reformarà íntegrament— es tindrà en compte el tema de la seguretat que s’ha 
comentat. 

 
El conseller Ivan Condés agraeix la predisposició del Govern i l’acceptació del prec. 

 
5. Cs: Que el Govern del Districte impulsi la implantació del programa «Baixem al 

carrer» als tres barris de les Corts per reduir els casos que puguin detectar-se de 
soledat i aïllament en persones de més de 65 anys i així millorar la seva qualitat de 
vida. 

 
El conseller Javier Edrosa explica que el programa «Baixem al carrer», que va començar a 

funcionar el 2009 com a projecte del Pla comunitari del Poble-sec i que l’Ajuntament va ampliar a 
altres barris de la ciutat mitjançant un conveni amb Creu Roja, promou la millora de la salut mental i 
física, així com la qualitat de vida de les persones de més de 65 anys que viuen socialment aïllades 
per problemes de mobilitat, barreres arquitectòniques o dificultat per caminar soles pel carrer, 
mitjançant sortides individuals, sortides en grup i el foment de la participació d’aquestes persones en 
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activitats organitzades per les entitats del territori, activitats amb escoles i sortides en grup amb altres 
programes del barri. 

 
D’altra banda, exposa que actualment a les Corts hi ha 22.000 persones de més de 65 anys 

—el percentatge més alt de la ciutat—, 11.000 de les quals tenen més de 75 anys i 5.000 de les quals 
viuen soles. 

 
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
El president dona la paraula a la persona del públic que ha demanat intervenir en aquest punt, 

que intervindrà abans que un representant del Govern doni resposta al prec. 
 
El Sr. Joan Hernández subratlla que al barri hi ha una gran demanda de persones que 

necessiten tutela i ajuda per anar al carrer i pregunta al Govern si farà un pla i si d’aquest pla es 
parlarà a la reunió del dia 31 —s’ha proposat que sigui un punt de l’ordre del dia. D’altra banda, 
comenta que el Govern s’hauria de preparar per veure’n els costos i les possibilitats i que això sigui 
una realitat al més aviat possible. Observa que aquí sí que pot actuar l’Ajuntament de Barcelona. 

 
El conseller Manuel Becerra agraeix el prec, que el Govern accepta, ja que ocupar-se de la 

gent gran i de la solitud no volguda és una de les seves preocupacions, i recorda que el projecte 
«Baixem al carrer» va néixer el 2009, any en què hi havia com a alcalde el company del PSC Jordi 
Hereu. 

 
Tot seguit, indica que, si bé encara no s’ha estès a tots els barris, aquesta extensió ja forma 

part del Pla de salut mental 2016-2022, i la posició actual és reforçar els programes per prevenir la 
situació de solitud i aïllament no volguts de la gent gran, tenint especialment en compte les persones 
grans amb dificultats de mobilitat i les barreres arquitectòniques. Concreta que l’objectiu per als anys 
2020-2021 és aconseguir un model per a tota la ciutat per tal que el programa sigui una eina veritable 
per lluitar contra la solitud i oferir acompanyament a més persones grans en risc d’aïllament social o 
solitud no volguda, i durant aquest període s’ampliarà a la resta de barris dels diferents districtes de 
manera progressiva. 

 
El conseller Javier Edrosa agraeix l’acceptació del prec, manifesta el desig que s’hi doni 

compliment, i observa que moltes de les 119 mesures presentades pels veïns al Decidim estaven 
relacionades amb ajudes a la gent gran. 
 

6. Cs: Que el Districte de les Corts iniciï els tràmits corresponents per elevar a la 
Ponència del Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona la substitució de la denominació 
Sabino Arana per la nova denominació de carrer de Concepción Llaguno Marchena 

 
La consellera Sonia Reina comença la intervenció llegint unes paraules de Sabino Arana 

extretes d’una carta que va escriure a la seva dona: 
 
«Uno de tus deberes principales es el de estar sumisa a mis mandatos y obedecerme en todo 

lo que no vaya contra Dios. Si yo por servir a mi patria te hago padecer, tú debes sufrirlo bien 
convencida de que así cumples con tu deber. La mujer es vana, superficial, egoísta, tiene en sumo 
grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana, es inferior al hombre en cabeza y en 
corazón. ¿Qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, instrumento de su bestial 
pasión. Nada más.» 

 
El Grup de Cs considera que és de justícia que aquest prec s’accepti —observa que tot just 

s’ha celebrat el Dia de la Dona—, ja que entén que Sabino Arana no mereix cap carrer amb el seu 
nom ni a les Corts ni enlloc, no només per masclista, sinó també per la seva ideologia basada en l’odi, 
en el supremacisme, en la xenofòbia i en la puresa de la raça. Per això, el seu grup presenta aquest 
prec, que espera que el Govern accepti. 

 
El conseller Manuel Becerra respon que el nomenclàtor és la xarxa urbana i pública de 

simbologia i significació de la comunitat, representativa d’un consens de memòria col·lectiva i 
d’identitat cultural i aspiracions compartides, i que els noms dels carrers tenen una funcionalitat 
explícita d’identificació i una funció de biografia de la memòria, d’ancoratge cultural, que els 
converteix en un espai real i alhora és fruit de consens general. 

 



 

56 
 

Observa que els carrers i les places no són de ningú perquè són de tothom, i l’espai que 
marca el nomenclàtor és l’espai públic simbòlic que també ha de ser de tots i de ningú. Per això, i per 
coherència amb la posició que han mantingut en la proposta veïnal sobre Carles III i amb la que 
mantenen en relació amb la proposició de BC que s’ha retirat de l’ordre del dia, la posició de plantejar 
un estudi o una posició global de revisar tots els carrers i totes les places del districte i tenir una 
posició més o menys assessorada i més o menys consensuada de l’espai simbòlic del nomenclàtor 
en què tothom estigui d’acord, no poden acceptar el prec, encara que no tinguin res en comú amb 
Sabino Arana ni ideològicament, ni políticament ni, per descomptat, antropològicament —ell 
concretament segur que és resultat de mestissatge—, i encara que estarien totalment d’acord que la 
professora Concepción Llaguno tingués una plaça, un carrer o un altre espai de reconeixement a 
Barcelona, per la seva història com a dona, com a dona treballadora, com a dona estudiant, com a 
dona investigadora i com a membre d’una família represaliada pel franquisme. A més, no volen 
contribuir que els noms dels carrers siguin armes llancívoles d’uns contra altres ni a la dialèctica 
reduccionista i estèril d’«els nostres carrers» i «els carrers dels altres». 

 
La consellera Sonia Reina manifesta sorpresa davant la no acceptació del prec per part del 

PSC per retirar el carrer a Sabino Arana i feminitzar-lo, sobretot tenint en compte que tot just ha 
passat el 8 de març, i comenta que cadascú és coherent o incoherent amb els seus propis actes. 

 
El conseller Manuel Becerra respon que han demostrat coherència tant en la primera 

proposta como en aquesta. 
 

7. BxCanvi: Que el govern del Districte de les Corts elabori un projecte de caràcter 
social o cultural en un termini de nou mesos per a donar un ús a la Casa Hurtado, 
seguint en la dinàmica d’anar incrementant la diversitat i oferta sociocultural per als 
ciutadans de Les Corts. 

 
El conseller Javier de Erausquin formula el prec, motivat pel dèficit d’equipaments del districte 

—en aquest cas, del barri de Pedralbes— i per l’existència d’un espai com la Casa Hurtado, on el seu 
grup entén que la copropietat de la finca amb propietaris privats i la complexitat de les obres atès el 
caràcter arquitectònic modernista de l’edifici dificulten la intervenció, però considera que el Govern ha 
de prendre la iniciativa per assolir acords amb ells que aconsegueixin que els veïns del barri puguin 
gaudir d’aquest espai en què es pugui incloure més oferta cultural i social, una reivindicació veïnal 
històrica que, com tantes altres, es va ajornant sense oferir solucions reals. 

 
El Sr. Joan Hernández exposa que el 2015, en una reunió amb l’Ajuntament de Barcelona on 

hi havia representants de Patrimoni i del Govern, es van assolir dos acords: la revisió de les fitxes, 
que eren molt antigues, i l’elaboració del Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic, que no 
existia al barri de les Corts i sí a altres barris. 

 
Observa que el pla que té l’Ajuntament ja ha acabat (2016-2019) i encara no n’hi ha un de 

nou. Demana que es faci i que es dugui a terme una revisió exhaustiva i ben feta de les fitxes de 
patrimoni perquè no passi com ha passat amb Can Capellanets i a altres llocs. 

 
El conseller Francesc Xavier Marcé afirma que el Govern es preocupa dels pocs espais 

públics que hi ha al districte per dotar-los d’ús. En el cas de la Casa Hurtado, n’han parlat amb els 
veïns, l’han anat a veure i és un espai que té certes dificultats i actualment no té cap possibilitat 
d’accés ni d’ús social perquè requeriria una habilitació d’ascensors que s’hauria de fer per fora —a 
dins és molt complicat—, la qual cosa implica un acord d’ús amb una part del veïnat, que té dret sobre 
part del jardí. A més, l’espai és molt petit (aproximadament 300 metres) i, com que era un habitatge i 
està catalogat, no s’hi poden enderrocar parets com es vulgui ni obrir espais, per raons patrimonials i, 
fins i tot, constructives. Per això, s’està intentant buscar un projecte socioprivat que encaixi 
perfectament amb l’objectiu cultural del districte i que permeti rehabilitar aquest espai. En aquests 
moments, però, aquesta actuació no és una prioritat pressupostària per al Govern, atès que n’hi ha 
d’altres de més importants, de manera que si l’arranjament costés per exemple 4 milions d’euros, no 
seria una prioritat, però sí que ho és mirar d’arribar a un acord que permeti que tingui un ús que tingui 
sentit a Pedralbes i en relació amb els usos del districte. 

 
D’altra banda, explica que el Govern pot explicar el que està fent, amb qui n’està parlant i el 

que calgui, però no es pot comprometre a tenir un projecte en nou mesos, perquè és impossible. A 
més, atesa la idiosincràsia de l’edifici —qualsevol que vagi a veure’l s’adonarà de les dificultats que 
té—, el projecte probablement no donaria resposta a cap activitat cultural o social. 
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En darrer lloc, assenyala que encara que el Govern no pugui acceptar el prec pel termini que 

inclou, està d’acord amb l’esperit de la proposta, al qual entén que sí que està donant resposta. 
 
El conseller Javier de Erausquin diu al regidor que en la presentació del prec ja ha comentat 

que el seu grup era conscient de les dificultats, i afegeix que el Govern podria haver proposat una 
transacció. 

 
El conseller Francesc Xavier Marcé li respon que no pateixi i que, en qualsevol cas, està 

convidat a participar en el debat sobre el projecte. 
 

8. BxCanvi: Que el govern del Districte de les Corts elabori un estudi per a determinar 
la millor manera d’augmentar la participació dels ciutadans als òrgans de 
participació del Districte, millorant la comunicació de l’administració amb el veïnat 
dels nostres barris. 

 
El conseller Javier de Erausquin manifesta l’opinió del seu grup que hi ha un dèficit 

d’assistència de veïns als òrgans de participació del Districte. Per això, demana que s’elabori un 
estudi per analitzar quins són els motius d’aquesta baixa participació —no és una crítica negativa al 
Govern, ja que les causes poden ser diverses i segurament sigui la suma de diverses causes— i 
proposar solucions. 

 
Subratlla que els òrgans de participació hi són perquè els veïns hi participin i no perquè 

sempre hi participin els mateixos —tot i que cal donar les gràcies a aquests que sí que participen— i 
que, com ha dit el conseller Ivan Condés, de vegades hi ha més consellers i personal de l’Ajuntament 
que veïns. 

 
El seu grup entén que amb una mesura posterior a l’elaboració de l’estudi podria augmentar 

la participació ciutadania, la qual cosa beneficiaria molts veïns i moltes veïnes de les Corts. 
 
El president dona pas a les persones del públic que han demanat la paraula en aquest punt, 

les intervencions de les quals aniran seguides de la resposta al prec per part del Govern. 
 
La Sra. Felisa Marco demana disculpes per assistir a tantes sessions, però subratlla que 

sempre que hi assisteix, participa, i observa que si en els plens només participen sempre els mateixos 
en part és perquè la gent en general no aguanta unes sessions tan llargues. Per això, proposa que 
els plens es divideixin en dues sessions, cadascuna amb la meitat dels punts de l’ordre del dia. D’altra 
banda, subratlla que la participació també va en funció de l’escolta: generalment, la gent es desanima 
quan veu que participa aportant coses que entén que són de sentit comú i coherents però després no 
es fa res en relació amb les qüestions plantejades ni s’hi aporta cap solució, com ha passat per 
exemple amb el pla del Barça. Qualifica de vergonyós el que està passant a Joan XXIII i que quan és 
el Barça qui planteja coses, l’Ajuntament corri a escoltar-lo. 

 
El president demana a la Sra. Marco que dediqui la intervenció al tema que planteja el prec. 
 
La Sra. Felisa Marco respon que està parlant de participació ciutadana i continua dient que 

l’Ajuntament ha corregut a intervenir al carrer Joan XXIII, tot destrossant-ne els pins. Insisteix que la 
gent no participa perquè veu que la seva participació no serveix per a res i afegeix que és conscient 
que hi ha persones —les que, malgrat tot, sí que participen, perquè són patidores i aguanten molt— 
que els polítics preferirien que no assistissin a les reunions i no les prenen seriosament. En darrer 
lloc, diu que les intervencions dels consellers no són més que un lluïment, i que si donen suport a una 
proposta, haurien de tirar-la endavant. 

 
El Sr. Joan Hernández comenta que almenys no es poden queixar que ells no participin, i 

posa de manifest que recentment la Junta de Portaveus ha canviat uns criteris que hi havia hagut 
durant trenta anys: abans es permetia la intervenció dels veïns al final de la sessió del Consell si hi 
havia un tema del qual no s’havia parlat, i els assessors consultats confirmen que la normativa actual 
ho permet; d’altra banda, abans tampoc no es posava cap objecció a la gent per fer servir el seu 
temps ni pel contingut de la intervenció, i ara sí que es controla el que es diu i si no és del mateix 
tema, ja no et deixen parlar. 
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Aclareix que troba bé que es vulgui limitar el temps, però afirma que el 95% del temps 
l’empren els polítics, i que es redueix el temps de les persones que han de parlar, que en lloc de tres 
minuts en tenen dos. 

 
Conclou que si es vol més participació i cal retallar temps, caldria retallar-lo als polítics, que 

són els que parlen gairebé tot del temps, i no als pobres patidors que venen. 
 
La Sra. Adela Agelet assenyala que actualment, atès que han desaparegut les comissions 

que es feien abans per tractar qüestions que afecten el dia a dia de la gent, com ara el transport o la 
recollida d’escombraries, el lloc on més informació poden rebre els ciutadans sobre el que passa al 
districte és al Plenari, però aleshores han d’aguantar un munt d’intervencions i al final de les sessions 
no hi queda gairebé ningú, cosa que als veïns també els fa pena. Entén, doncs, que s’ha retrocedit 
pel que fa a participació. 

 
A parer seu, caldria replantejar-se en què se centra la participació dels ciutadans i quins 

elements faciliten l’enteniment de les qüestions i la participació, així com que les propostes acabin 
sent una realitat. Si no, la participació està destinada a desaparèixer, i és molt penible. 

 
D’altra banda, subratlla que cal pensar quina gent es vol que participi a les sessions i, en 

funció d’això, decidir-ne uns horaris adequats. Altrament, la participació no serà efectiva. 
 
La consellera Lucía García, consellera de Participació, accepta el prec en nom del Govern, 

que sempre s’ha preocupat per la participació. 
 
Tot seguit, diu a la Sra. Marco que, pel que té entès —demana que la corregeixin els experts 

si s’equivoca—, la revisió dels espais de participació no pot incloure la divisió en dos de les sessions 
del Consell Plenari, que, a més, no és un òrgan de participació exclusiva, sinó un òrgan de govern on 
la gent participa, que té l’objectiu principal que els grups municipals debatin i facin polítiques i es 
retroalimentin, i nega que les propostes veïnals no siguin escoltades ni tingudes en compte; afirma 
que són la base del treball diari dels consellers, fins i tot si no es fan en espais públics. 

 
A continuació, indica que el Districte fa mesos que analitza la participació per fomentar-la i, en 

la mateixa línia que el Govern del Districte anterior, considera que els veïns i les veïnes han de 
fiscalitzar la seva feina amb la seva participació. 

 
Per acabar, observa que la participació en general és la mateixa encara que l’horari variï una 

mica, i el Govern ha demostrat que s’adapta als diferents col·lectius per tal de facilitar-ne la 
participació, com ara en el cas de les persones vinculades al comerç o les persones joves, però 
continuarà treballant per millorar els òrgans de participació i altres espais informals com el dels 
pressupostos participatius. 
 
 

d) Preguntes 
 

1. PP: Quines actuacions té previst dur a terme el Govern del Districte per a millorar la 
connexió en transport públic amb les zones comercials del Mirall de Pedralbes i 
Sarrià? 

 
El conseller Xavier Cañigueral formula la pregunta, motivada per una petició que fa temps que 

fan les associacions de veïns de Pedralbes i de Zona Universitària i que entén que beneficiaria també 
la resta del districte. 

 
La consellera Irene Morales diu al Sr. Cañigueral que sembla que agafa poc l’autobús, ja que 

l’àmbit comercial del Mirall de Pedralbes en té nombroses línies. Concreta que enllacen amb el 
districte de Sarrià les línies 6, 7 i 34, que permeten enllaçar avinguda de Sarrià amb aquesta zona; la 
línia V3 apropa els residents de Can Caralleu, J. V. Foix i Eduardo Conde; la línia H6 dona cobertura 
a tot l’eix de Mitre; la línia 70 connecta el Mirall amb la zona de Ganduixer, Mandri i Bonanova, i es 
manté l’estàndard habitual de la ciutat fent intercanvi entre les línies, combinant V3 amb les línies H2, 
H4 i 130 per accedir a Reina Elisenda, passeig Bonanova o àmbit de la ronda de Dalt, o H6, V7 i V9 
per arribar a les zones de Via Augusta, plaça Borràs, Anglí o Calatrava. 
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El conseller Xavier Cañigueral diu que entén que la consellera Morales «cada dia agafa totes 
aquestes línies» i que ja traslladarà a l’Associació de Veïns de Pedralbes que estan equivocats en la 
seva petició. 

 
2. PP: Quines accions té previst dur a terme el Govern Municipal per afavorir el gaudi 

dels Jardins dels Pavellons Güell per part dels veïns del districte? 
 

El conseller Xavier Cañigueral formula la pregunta i esmenta un conveni que hi havia amb la 
Universitat de Barcelona sobre els pavellons Güell. 

 
La consellera Irene Morales respon que el Districte està elaborant cinc rutes culturals (ruta de 

Pedralbes, ruta de les Corts, ruta Maternitat - Sant Ramon, ruta feminista i ruta d’esport i natura), i 
l’Institut Municipal de Paisatge Urbà està elaborant una ruta modernista del districte que sortirà més 
endavant. 

 
Observa, però, que els pavellons de la finca Güell són propietat de la Universitat de 

Barcelona, i, com bé ha dit el Sr. Cañigueral, hi ha un conveni signat entre aquesta institució i 
l’Ajuntament de Barcelona, pel qual la universitat cedeix l’ús del conjunt dels edificis a l’Institut de 
Paisatge Urbà per un termini de deu anys (2015-2024), després del qual la universitat el recupera. 
D’altra banda, indica que des del 2018 l’Institut Municipal de Paisatge Urbà executa un pla director 
per a la restauració integral de l’obra de Gaudí i que durant els mesos que duren les obres, si 
aquestes ho permeten, el recinte s’obre al públic per a visites patrimonials i s’hi desenvolupen 
activitats culturals i educatives. Afegeix que quan hi hagi notícies de la finalització de les obres 
n’informarà i que, un cop finalitzades les obres, els pavellons es tornaran a obrir a la Festa Major de 
les Corts. 

 
El conseller Xavier Cañigueral dona les gràcies per la resposta. 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. Cs: Que el Govern del Districte de les Corts informi de les accions dutes a terme 

en relació amb la proposició presentada al Consell de Districte del 10 d’octubre de 
2019 i la situació actual d’aquesta: «El Districte de les Corts acorda: Dotar el 
districte, de manera immediata, de mesures per garantir la seguretat dels 
ciutadans, consistents en: - Incrementar els efectius de la unitat territorial de la 
Guàrdia Urbana de les Corts i, per tant, la presència policial als tres barris del 
districte tant en vehicles logotipats com en patrulles a peu, amb especial atenció a 
les zones més conflictives, les properes a locals d’oci nocturn i, molt 
especialment, a les zones en què la il·luminació deficient propicia espais insegurs 
amb més risc per a dones, persones grans i menors. - Instar la Conselleria 
d’Interior del Govern de la Generalitat a incrementar la dotació de patrulles de 
vigilància al districte de les Corts, tant en vehicles logotipats com a peu, 
especialment les nocturnes.» 

 
El conseller Javier Edrosa enuncia la proposició de la qual demana seguiment i afegeix que 

també convindria crear punts d’informació a les víctimes de delictes en què es facilités informació en 
espanyol, en català i en anglès. 

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

aquest punt, que parlaran abans que un portaveu del Govern faci el seguiment de la proposició. 
 
La Sra. Felisa Marco comenta que qualsevol mesura que contribueixi a millorar la seguretat 

és positiva, i denuncia que els dies que juga el Barça al Camp Nou la policia no atén altres 
necessitats de la ciutadania. Per exemple, ella un dia es va adreçar a un agent per dir-li que no podia 
llençar les escombraries perquè hi havia tot de motos davant del contenidor i l’agent li va contestar 
que la seva funció en aquell moment era una altra. Ella li va demanar que com a mínim anotés les 
matrícules de les motos, però l’agent no va fer res. 

 
Subratlla que s’ha de garantir que les mesures siguin útils per als veïns, que no pot ser que 

pateixin tant i que tenen dret a la protecció i defensa per part dels cossos de seguretat també quan 
juga el Barça, de manera que caldria augmentar-ne el nombre d’agents. 
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El Sr. Joan Hernández posa de manifest que el 2015 l’Ajuntament va dir que s’implementaria 
la policia de barri per dur a terme un seguit d’accions als barris, i el 2018 es va tornar a dir —fins i tot 
se’ls va veure fent unes pràctiques—, però som al 2020 i aquesta policia no hi és: excepte el dia que 
juga el Barça, mai no veu policia al barri —no sap si n’hi ha—, i avui l’ha sobtat molt que quan estava 
fora hagin anat cinc policies municipals a dir que els havien donat l’ordre de venir a vigilar-los, com si 
fossin més perillosos que no tota l’altra gent, quan mai no han fet res al Districte. 

 
D’altra banda, afirma que cada dia hi ha més robatoris, i hi ha moltes queixes de veïns a qui 

tiren les motos o trenquen el cotxe i, quan truquen a la Guàrdia Urbana, els diuen que no poden anar-
hi. 

 
Voldria saber què es farà per solucionar aquests problemes. 
 
El conseller Carlos Hornero diu que entén que tothom coincideix que cal més Guàrdia Urbana 

a Barcelona, i informa que el Govern municipal s’ha compromès a augmentar-la amb 1.000 agents 
nous durant el mandat 2019-2023 (ja ha sortit la primera promoció). 

 
Dit això, comenta que, a parer seu, l’òrgan adient per facilitar aquesta informació és el Consell 

de Seguretat i Prevenció de les Corts, i mostra l’acord del Govern pel que fa a la periodicitat 
semestral (de fet, se’n va fer un a l’octubre i un altre fa pocs dies). 

 
A continuació, informa que la Guàrdia Urbana ha presentat un nou model de gestió i 

organització que inclou, entre d’altres, els objectius d’augmentar els efectius policials als carrers, 
passar de tasques administratives a patrullatge, almenys cent guàrdies urbans més al territori, 
feminitzar el cos, reforçar les patrulles de nit, impulsar el model de policia de barri, i incorporar un 
sistema de tecnologia per millorar la prevenció i la feina de la Guàrdia Urbana, per exemple 
mitjançant càmeres unipersonals, una mesura de govern que es va presentar al febrer a la Comissió 
de Presidència. 

 
Pel que fa a l’estudi de la il·luminació de les Corts, assenyala que al PAM s’està creant un 

grup de treball d’urbanisme i seguretat amb l’objectiu d’analitzar les zones fosques de la ciutat i 
proposar-hi solucions, i quant a l’ampliació del cos de Mossos d’Esquadra, indica que ja està en 
marxa: es va incrementar abans del Nadal i s’han destinat més de 300 agents a Barcelona. A més, es 
treballa de manera coordinada en el marc del pla estratègic «Barcelona, ciutat segura», un dels 
compromisos de la Generalitat per a la reducció de la inseguretat a la ciutat, prenent com a eix la 
Junta Local de Seguretat  

 
El conseller Javier Edrosa comenta que, segons la informació de què disposa el seu grup, els 

agents nous de la Guàrdia Urbana són per cobrir baixes i jubilacions, de manera que la plantilla no 
augmenta, i pregunta quants agents de Mossos d’Esquadra més hi ha a les Corts, ja que els 300 són 
per a tot Barcelona. 

 
D’altra banda, pregunta si s’ha millorat la il·luminació i subratlla que els veïns dia rere dia 

denuncien la percepció d’inseguretat. Sobre això, diu que, a parer seu, l’efecte Batlle, que va 
començar amb força, s’ha diluït, i és urgent aplicar les mesures que va presentar Cs del Pla integral 
de seguretat. 
 

Conclou que del que demanava la proposició que es va aprovar a l’octubre s’ha fet poc o res i 
mostra la disposició del seu grup per ajudar. 

 
 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
Declaració Institucional de la Lluita Ecofeminista 

 
El president indica que aquesta declaració ha rebut el suport majoritari dels grups i dona la 

paraula al vicepresident del Consell perquè la llegeixi. 
 
El conseller Josep Maria Gebelli, portaveu del Grup Municipal d’ERC, llegeix la declaració: 
 
«El Districte de les Corts acorda: 
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»1. Comprometre’s amb la lluita ecofeminista prenent mesures contundents i efectives, 
conjuntament amb la ciutadania, i en el marc del Pla per la justícia de gènere i el Pla clima de 
l’Ajuntament, per reduir la petjada ecològica i la injustícia de gènere. 

 
»2. Visibilitzar la centralitat de les cures com a tasca imprescindible per a la sostenibilitat de la 

vida, en les seves diferents etapes, i posar-les al centre de les polítiques, endegant mesures per 
equilibrar l’excessiva feminització que actualment pateixen, per equiparar i revaloritzar l’economia 
reproductiva i la productiva. 

 
»3. Continuar treballant en la necessitat de la conciliació laboral de les treballadores i 

treballadors per tal de facilitar la corresponsabilitat als diferents espais de vida, amb independència 
del model familiar. 

 
»4. Promoure accions als equipaments del districte que posin l’accent en l’emergència 

climàtica, amb perspectiva de gènere i interseccional, visibilitzant les aportacions de les dones en 
l’àmbit de l’ecofeminisme i afrontament de l’emergència climàtica, així com l’eliminació de les 
desigualtats socials i de gènere. 

 
»5. Prioritzar aquelles actuacions de transformació de l’espai públic del districte que, amb 

perspectiva feminista, millorin les seves condicions ambientals i de salut, recuperant l’espai destinat al 
vehicle privat per als usos de la vida quotidiana. 

 
»6. Garantir condicions de salut sexual i seguretat per a les treballadores sexuals dins de la 

seva diversitat. 
 
»7. Continuar treballant, conjuntament amb les entitats i col·lectius feministes dels barris, 

contra les violències masclistes i les agressions LGTBIfòbiques, mantenint els programes als centres 
escolars basats en els valors de la coeducació i la prevenció del sexisme, garantint la salut sexual i 
reproductiva de dones, lesbianes i trans i mantenint la transversalitat de gènere en totes les polítiques 
del Districte. 

 
»8. Expressar la necessitat de teixir grans aliances entre les institucions públiques, el sector 

privat i els agents socials per tal d’aconseguir una igualtat salarial plena entre dones i homes. 
 
»9. Refermar el nostre suport a la vaga feminista del 8 de març.» 
 
 
El president posa de manifest que l’ordre del dia no conté més punts i informa els dos veïns 

que queden a la sala, que han demanat intervenir també al final de la sessió, que no els donaran la 
paraula, i explica que el que diu el punt 2 de l’article 38 de les Normes reguladores del funcionament 
dels districtes és que és potestat del president, i per motius excepcionals, concedir la paraula a 
ciutadans o entitats un cop finalitzat l’ordre del dia, però en aquest cas no hi ha motius excepcionals i, 
a més, la Sra. Marco i el Sr. Hernández han intervingut més al llarg de la sessió que alguns dels 
consellers. 

 
Informa també que la Junta de Portaveus, precisament pel que comentava la Sra. Marco que 

de vegades hi ha la sensació que no s’escolta els veïns que intervenen i que l’Ajuntament no és 
proactiu, va acordar modificar el desenvolupament de les audiències públiques: hi haurà un temps 
establert per garantir que la participació sigui de qualitat, per a la qual cosa cal una dinamització que 
eviti que un o dos veïns acaparin totes les intervencions i tot el temps i desmotivin la resta de veïns. 

 
Observa que en aquest moment no queda a la sala ni la Guàrdia Urbana i la Sra. Marco 

s’ofèn perquè entén que els està culpant del fet que la gent marxi. Ell diu que no està dient que sigui 
per ella, però que aquest ha de ser un espai dinàmic i sovint ells no fan que ho sigui. 

 
Tot seguit, els diu que tindran l’oportunitat de tenir una participació de més qualitat a 

l’Audiència Pública, i dona les gràcies a tots els assistents pel desenvolupament de la sessió, així 
com a l’equip de so per haver solucionat els problemes que hi havia. Fa extensiu l’agraïment a tots els 
tècnics que presten el seu suport per al desenvolupament de la feina dels polítics. 
 

I sense més assumptes per tractar que els que componen l’ordre del dia, el president aixeca 
la sessió a les 23.15 hores del mateix dia, el contingut de la qual certifico. 
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 Vist-i-plau 
El regidor president del  
Consell del Districte 
   
    
 
 
 
Francisco Sierra López 

   
   

 

La secretària 

 
 
 
 
 

Meritxell Cusí Pérez 


