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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 
 

3 de desembre de 2020 
 

16.30 h.  
 

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

 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA NO 
PRESENCIAL  DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 7 D’OCTUBRE DE 2020. 

 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 

tramitats durant els mesos de setembre i octubre de 2020. 
 

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

   

c) Informes.  
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència. 
 
INFORMAR  el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 
 
APROVAR el Pla d’Actuació del Districte (PAD) 2020-2023 i TRAMETRE’L a l’Alcaldia 

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

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

http://www.bcn.cat/lescorts
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INFORMAR l’aprovació inicial de la MPGM per regular el sistema d’equipaments 
d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona 
 

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

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

D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 
 

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

2 Proposicions 
 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
a) Proposicions / Declaracions de grup. 

 
 

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

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

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

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

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

.-Indrets de noves àrees. 

.-Disseny de les àrees. 

.-Mesures per reduir molèsties al veïnat. 

.-Mesures per incrementar el benestar animal. 
 

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

a) la creación de un Grupo de Trabajo de Personas Mayores y Residencias, tanto 
públicas como privadas o concertadas del distrito de Les Corts, a la que se 
convocaran : los representantes de las residencias, representantes de los 
trabajadores sociales, representantes de los CAP, representantes de Gobierno y 
de los diferentes grupos municipales, usuarios y familiares de las personas que 
viven en las residencias para conocer el estado de las mismas y los aspectos a 
mejorar, con el objetivo de que no se vuelvan a producir los mismos errores de la 
primera ola de Covid19. 
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Dado que la competencia es también de la Generalitat y esta forma parte del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pedimos que se incorpore, a este 
Grupo de Trabajo, un representante de esta administración 

Dicho Grupo de Trabajo se reunirá mensual o quincenalmente, dependiendo del 
contexto de la pandemia 

b) Establecer reuniones periódicas con los representantes de los servicios sociales 
que realicen el servicio de atención domiciliara en el distrito, con el fin de detectar 
las necesidades de los usuarios y establecer planes de atención destinados a 
trabajar los aspectos emocionales de las personas mayores. 

c) Exigir al consorcio de Servicios Sociales de Barcelona garantizar los medios 
tecnológicos necesarios en las residencias para que los usuarios puedan 
relacionarse telemáticamente con sus familiares y amigos si se encuentran con 
restricciones que lo impidan de forma presencial. 

 
4. BxCanvi: 

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

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

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

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Implantar aquelles mesures que incrementin la cohesió i vertebració del sistema 
educatiu i garanteixin la igualtat d’oportunitats: 
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a. Creació d’un Fons de Cohesió Territorial que permeti un finançament 
adequat de les comunitats autònomes i permeti actuacions preferents en 
aquelles zones geogràfiques o centres educatius que necessitin mesures de 
qualitat específiques. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Donar trasllat d’aquest acord al President del Govern i a la ministra d’Educació i 
Formació Professional, així com als portaveus dels grups polítics amb 
representació al Congrés del Diputats. 

 
 
 
 

c) Precs 
 

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

2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a seguir treballant la Mesura de Govern 
“Mesures preventives a les addiccions en adolescents i joves” i donar compliment als 
terminis de seguiment establerts inicialment, tant a nivell semestral com anual. Caldrà: 

 

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

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

 



 
 

5 
 

3. JxCat: Instem el Govern del districte a fer un estudi de la il·luminació als carrers Capità 
Arenas, Doctor Ferran, Manila i Jiménez Iglesias per tal d’identificar les zones on hi 
manqui enllumenat amb l’objectiu de millorar la visibilitat del vianant, a més d’afavorir- 
ne la seguretat. 
 

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

 

5. Cs: Que el gobierno, de manera urgente y consensuada con las entidades deportivas 
del Distrito, inicie los trámites para de que de forma extraordinaria y mientras duren las 
restricciones derivadas de la pandemia Covid19, las entidades puedan utilizar las 
Pistas Deportivas de la Bederrida en las franjas horarias acordadas, con el objetivo de 
garantizar el acceso al deporte de todos los grupos y clubs. 

 

6. Cs: Que desde el distrito de Les Corts se proceda a realizar, a la mayor brevedad 
posible, la instalación de un monolito en homenaje a Juan Miguel Gervilla Valladolid, 
con un atril explicativo y que sea instalado en el lugar donde fue asesinado y, donde 
cada año se realiza un emotivo homenaje en su honor y memoria 

 

7. PP: Instar al Govern a que dugui a terme un pla de xoc contra la inseguretat al barri de 
Pedralbes que inclogui, entre altres mesures: 

 

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

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

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

 

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

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

 
d) Preguntes 

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

temporals es plantegen per la finalització de les obres? 
 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 

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

 
 
 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
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Declaració Institucional del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

 

 
      
      Barcelona, 26 de novembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vist-i-plau 
El regidor president del Consell 

del Districte 
 
 

 

Francisco Sierra López 

La secretària 
 
 

 
 

Meritxell Cusí i Pérez 
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