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Francisco Sierra López 
Districte de les Corts 
President del Consell 
 
Pl. Comas, 18 
08028 Barcelona 
Telèfon 93 402 70 00 
Fax 93 291 64 06 
www.bcn.cat/lescorts 

 
 

CONSELL PLE   
  

DISTRICTE DE LES CORTS 
 

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

4 de març de 2021 
 

17  h.  
 

Saló de Plens del Districte 
Plaça Comas, 18, pl. soterrani 1 

 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA 
COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
2.- ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 4 DE 
MARÇ DE 2021 

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

PRESENCIAL  DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2020. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 

tramitats durant els mesos de novembre i desembre de 2020 i gener de 2021 
 

b) Mesura de govern 
   

c) Informes.  

 
Informe sobre les actuacions en relació a la MG: Mesures preventives de les addiccions 
en adolescents i joves 2020-2023 

 
Informe sobre les actuacions en relació a la MG: Les Corts més inclusiu. Les Corts 
Territori socialment responsable 2020-2023 
 
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

 
 
 
 
 

http://www.bcn.cat/lescorts
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C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència. 
 
ELEVAR a la Comissió de la Ponència Nomenclàtor la proposta de denominar al jardí 
ubicat entre el carrers d’Anglesola i el carrer Europa amb el nom de Margarita Rivière 
(periodista). 
 
PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts per optar 
a les Medalles d’honor de Barcelona 
 

B. Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
 
INFORMAR l’aprovació inicial del PEU per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de 
Barcelona 
 
INFORMAR l’aprovació inicial del PEU  per a la regulació dels establiments 
d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i 
residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona 
 

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

D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 
 

 
2 Proposicions 

 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a coordinar-se amb el CAP 
Montnegre, per tal de crear un cicle de conferències informatives per a la ciutadania 
sobre informació i temes d’interès sanitari i de funcionament del CAP.  
Aquesta coordinació haurà de comportar obligatòriament pel districte de Les Corts, 
donar suport logístic i publicitari al CAP Montnegre per a la difusió, preparació i 
desenvolupament del cicle de conferències. 
 

2. JxCat: El Consell del Districte de Les Corts acorda l’inici de l’expedient urbanístic per 
a l’execució de les determinacions del PGM de creació de la nova Zona Verda 
ubicada al C/Maria Barrientos entre Gran Via de Carles III i C/ Comandante Benítez. 
 

3. Cs: Que el gobierno del Distrito estudie, para comercios, bares y restaurantes de 
menos de 200 m2 una línea de ayudas directas destinada a abonar la Tasa 
Metropolitana de Tratamiento de Residuos  (TMTR); una ayuda que estarà vigente 
durante la situación de la pandemia y con efectos retroactivos al 1 de enero del 
2021.  

 

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

1. Instar al Govern del districte i als grups polítics que formen part del Consell 
Plenari a elevar al nou Parlament de Catalunya sorgit de les eleccions 
autonòmiques del darrer 14 de febrer i al Govern de la  Generalitat  que  es 
formi, independentment del seu color polític, a complir amb  els  seus  deures 
amb els veïns de Les Corts i a dur a terme les actuacions, inversions  i 
despeses que necessita el districte. 

2. Sol·licitar al Govern del districte que doni compte de manera recurrent al 
Consell de districte de Les Corts de l'estat de compliment dels deures de la 
Generalitat amb el districte 
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b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
1. BxCanvi: 

 
1. El Consell del Districte de Les Corts mostra tot el suport al sector de la 

restauració del nostre districte i es compromet a impulsar i dur a terme 
accions concretes que permetin revertir la situació econòmica de molts 
establiments, molts dels quals estan en una situació límit. 
 

2. El Districte de Les Corts fa una crida a l’Ajuntament de Barcelona i a la 
Generalitat de Catalunya per tal que treballin en tot moment per fer 
compatible la lluita contra la pandèmia i fomentar l’activitat econòmica. 
 

3. Que l’Ajuntament de Barcelona elabori un “Pla de Rescat del Sector de la 
Restauració a Les Corts” amb una estratègia a curt, mitjà i llarg termini que 
tingui en compte els següents punts: 

 Donar ajudes directes als establiments en una situació crítica i que 
durant aquests mesos de confinament han tingut caigudes de la 
facturació per sobre del 50%. 

 Aplicació de fons europeus al sector de la restauració per al 
manteniment i supervivència de les empreses i els autònoms. 

 Crear una finestreta única i directa al Districte de Les Corts per 
canalitzar totes les peticions de sol·licitud o ampliació de terrasses, i 
així reduir els temps d’espera i els tràmits burocràtics, els quals es 
poden allargar més de dos mesos. 

 Promoure més jornades de comerç al carrer, on el sector de la 
restauració pugui participar, i permeti a bars i restaurants poder vendre 
els seus productes, sempre d’acord amb les recomanacions sanitàries. 

 Impulsar campanyes orientades al turisme que donin visibilitat al sector 
de la restauració i promoguin el consum de productes de proximitat. 

  

c) Precs 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a negociar amb Caixabank, 
propietària del local situat al C/ Trias i Giró, 11-13, per tal d’aconseguir, a través 
de la seva Fundació “Obra Social”, la cessió d’ús del mateix a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de que aquest converteixi el local en 
un centre social i cultural pel barri de Pedralbes. 

 

2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a adequar l’entorn de l’escola  
Anglesola per garantir la seguretat i la mobilitat de les seves estudiants. Ho farà 
a través de la instal·lació de nous aparcaments de bicicletes al Carrer Joan 
Gamper i amb la col·locació d’elements de seguretat, com poden ser unes 
baranes, a la vorera del carrer Numància. Finalment, es compromet a instar a 
l’empresa Hife perquè retiri les parades d’autobusos i busqui un nou 
emplaçament més compatible amb l’activitat que duen a terme. 

 

3. JxCat:   Instem el Govern del districte a realitzar un estudi en un termini de 30 
dies per tal de suprimir la discontinuïtat del carril bici de Diagonal a l’alçada del 
Palau de Pedralbes i garantir la correcta circulació i seguretat dels vehicles de 

mobilitat personal i dels vianants. 
 

4. JxCat:  Instem el Govern del districte a repetir l’estudi de l’enllumenat al barri de 
Pedralbes en un termini de 30 dies i augmentar la intensitat de llum en els 
punts pertinents. Així mateix sol·licitem una major vigilància de la Guàrdia 
Urbana mentre la manca d’enllumenat persisteixi. 
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5. Cs: Que el gobierno del Distrito inste al Consorcio de Educación para que, de 
manera urgente dote e instale sistemas de ventilación con filtración y 
purificación de aire, ya sean portátiles o centralizados, en los centros 
educativos (colegios, institutos y guarderías) para evitar, en lo máximo posible 
la transmisión aérea del virus SARS-CoV-2 y otros, así como la instalación de 
sistemas de medición de CO2 en las aules. Los filtros por instalar han de ser 
HEPA mínimo H13 

 

6. PP: Que el Govern del Districte informi sobre el resultat del nou període de 
sol·licituds de llicència excepcional de terrassa, indicant, entre altres 
conceptes, el nombre de sol·licituds rebudes, resoltes, acceptades i 
denegades.  
Sol·licitem copia per escrit de la resposta al prec. 
 

7. PP: Que el Govern del Districte dugui a terme les accions necessaries pera 
millorar l'enllumenat de la zona comercial al carrers de la zona del Mirall de 
Pedralbes. 
 

8. BxCanvi: Que el Govern del Districte elabori un informe sobre la situació de 
les rates al Districte de Les Corts, i en concret, al Barri de La Maternitat i Sant 
Ramon en el termini de 3 mesos i prengui les mesures sanitàries adients per 

a solucionar aquesta qüestió. 
 

9. BxCanvi: Que el Govern del Districte realitzi una campanya de neteja 
específica per a Can Rigal i solucioni el problema de deixadesa i brutícia que 
pateixen els veïns. 
 

 

d) Preguntes 
 

1. Cs: Estableciendo la Sentencia del Tribunal Supremo número 1630/20, de 30 
de noviembre de 2020 que el Ayuntamiento de Barcelona no es competente 
para regular los Clubs de Cannabis, ¿Qué acciones ha realizado el 
Ayuntamiento de Barcelona o va a realizar y, en concreto, el Distrito de Les 
Corts,  para acatar y dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo 
1630/20? 

 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

1. ERC: Que el govern del Districte de Les Corts informi de quan s’augmentarà la 
freqüència de pas de la línia de bus 175, donat que es urgent i imprescindible 
donar un bon servei de transport públic tant als alumnes que es desplacen cap 
als equipaments educatius de l’avinguda d’Esplugues i la zona universitària, 
com als veïns de la zona universitària que es desplacen al centre del districte 
de Les Corts i al CAP Les Corts tal com es va acceptar aquest prec en el 
Consell de Districte del dia 7 d’octubre de 2020. 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
Declaració Institucional del Dia Internacional de la dona treballadora (8 M) 

 
 

          Barcelona, 24 de febrer de 2021 
 
 
 
 
 

Vist-i-plau 
El regidor president del Consell 

del Districte 
 
 

 

Francisco Sierra López 

La secretària 
 
 

 
 

Meritxell Cusí i Pérez 
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