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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 
 

1 de desembre de 2022 
 

17:30 h.  
 

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

 

 

ORDRE DEL DIA 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DELS ACORDS DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA PRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 4 D’ OCTUBRE DE 2022. 

 
 

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 2022. 
 
2. RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 29 de setembre de 2022 del 
nomenament del senyor Pablo Notario García com a membre del Consell de Districte de 
les Corts en substitució del senyor Juan Castelló Domínguez, amb efectes de 3 d’octubre 
de 2022.  
 
3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 10 d’octubre de 
2022 en la que s’estableix el règim de dedicació del conseller Pablo Notario García. 

 
4. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del regidor del Districte de data 11 d’octubre 
de 2022 de modificació dels membres del grup municipal Valents en les Comissions de 
Treball. 

 
5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 11 d’octubre de 
2022  de modificació dels membres del grup municipal Valents en les Comissions 
Consultives. 

 
6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 11 d’octubre de 
2022 de modificació del membre del grup municipal Valents en la Junta de Portaveus. 
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7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 11 d’octubre de 
2022  de modificació del membre del grup municipal Valents en el Consell Ciutadà. 

 
8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 11 d’octubre de 
2022 de modificació dels membres del grup municipal Valents en els Consells de Barri. 

 
9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 11 d’octubre de 
2022 de modificació dels membres del grup municipal Valents en els Consells Sectorials. 

 
10. RESTAR ASSABENTAT de les resolució del regidor del Districte de data 11 d’octubre 
de 2022 de modificació del membre del grup municipal Valents en els Consells 
d’Equipament del Districte. 

 
11. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 11 d’octubre de 
2022 de la designació com a Portaveu del Grup Municipal Valents al conseller senyor Pablo 
Notario García en substitució del conseller Juan Castelló Domínguez. 

 
 

b) Mesura de govern  
 

c) Informes 
 
 Informe de la situació dels Serveis Socials al Districte de les Corts (3r trimestre 2022) 
 
 Informe del regidor del Districte (Estructura segons acord de la Junta de Portaveus de 25 
 de setembre de 2019) 
  

 
   

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 
INFORMAR del Text Refós del Pla Director: Coneixement i ciutadania al Campus Sud de 
la Diagonal. 
 
INFORMAR de la modificació puntual del peu d'ordenació del recinte del Reial Club de 
tennis Barcelona 1899, per a l'ajust de les alineacions i de la delimitació de les 
qualificacions d'equipament i vialitat. 
 
INFORMAR sobre els preus públics del Districte de les Corts per l’any 2023. 
 
INFORMAR pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2023. 
 

 
 

2 Proposicions 
 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 
a) Proposicions / Declaracions de grup. 

 
1) ERC, JXCAT, CS, VALENTS: 
 
lnstem al Govern del Districte de Les Corts a:  
1.-Signar amb el Centre d'Educació especial col·legi Paideia un acord per tal de 
calendaritzar el tràmit de requalificació deis terrenys que actualment ocupa el pati de 
l'escola.  
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2.-Trobar una solució que garanteixi, fins a la seva consolidació definitiva, l'ús actual 
de l'espai que ocupa el pati del col·legi Paideia, per a que els alumnes de l'escola 
puguin continuar gaudint del mateix mentre duri el tràmit burocràtic de requalificació 
urbanística.  
3.-Un cop garantit l'ús provisional de l'espai, consolidar urbanísticament l'ús d'aquest 
i signar amb l'escola Paideia un nou conveni per ampliar la cessió de l'espai com a 
pati del col·legi. 
 
2) BComú: 1.Instar als Grups Municipals d'aquest districte a no reproduir mai 
discursos racistes i xenòfobs, estigmatitzadors i estereotipats, que atempten contra 
la dignitat de les persones i a evitar, especialment, ser altaveu d'aquests durant el 
període de pre-campanya ni durant la campanya electoral i a denunciar aquests 
discursos criminalitzadors i/o estigmatitzadors que es puguin produir. 
2.Instar a les diverses entitats, associacions i col·lectius que participen deis debats 
en òrgans del districte a no reproduir ni fer d'altaveu d'aquests discursos, i a sumar-
se al rebuig cap a aquelles conductes que promouen l'odi o atemptin contra la 
dignitat de les persones. 
3. Instar als càrrecs polítics que actuen en representació del districte en qualsevol 
deis seus òrgans i als representants d'entitats, associacions i col·lectius que hi 
participin a que vetllin perquè aquests espais siguin sempre i en tot moment 
respectuosos amb els drets humans on no hi hagi espai per la reproducció d'aquests 
discursos estigmatitzadors o que promouen l'odi o atemptin contra la dignitat de les 
persones que es puguin produir. 
 
3) PP: El Distrito de Les Corts insta al gobierno municipal del Ayuntamiento de 
Barcelona que, incluya en los presupuestos del año 2023 una partida destinada a 
elaborar el proyecto ejecutivo de la cobertura y transformación de la Ronda del Mig 
entre Avenida Diagonal y Prat de la Riba, asimismo, elaborar el estudio para la 
cobertura del tramo que va desde la Avenida Diagonal hasta la Calle Dolors 
Masferrer. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
c) Precs 

 
1.  ERC: Que el govern del districte de Les Corts es comprometi a estudiar les 
possibilitats existents i a realitzar les gestions oportunes per tal de trobar un espai 
per a que l’esplai Olivera Rodona pugui realitzar les seves activitats de manera 
definitiva. 
 
 
2. ERC: El govern del districte de Les Corts es compromet, abans de finalitzar l’any 
2022, a presentar informe sobre la nova contracte de neteja que indiqui 
expressament: 
1- Les ubicacions i nombre de contenidors desplegats al districte de Les Corts. 
2- Els criteris, entre els quals el d’accessibilitat, aplicats per escollir les ubicacions 
dels contenidors. 
3- Dades relatives al nombre de població usuària per a cada ubicació dels 
contenidors. 
 
 
3.JXCAT: lnstem el Govern del Districte de Les Corts a:  
 
lncloure en el pressupost de l'any 2023 la dotació necessària per: 
 • Garantir que les noves zones de joc i les zones que s'hagin de reformar dels 
Parcs del Districte seran 100% accessibles i inclusives, tant per estructures d'accés 
com per estructures de joc. 
• Garantir que a cada barri de la ciutat hi ha una àrea de joc infantil accessible i 
inclusiva. 
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4.JXCAT: Instem el Govern del districte a iniciar un procés d’avaluació sobre la 
viabilitat tècnica d’un projecte urbanístic que cobreixi el darrer tram de la Gran Via de 
Carles III entre els carrers Mejía Lequerica i la Plaça Prat de la Riba. 
 
 
5.CS: Que, desde el Gobierno del Distrito se inste, con urgencia, a los responsables 
de Sanidad de la Generalitat a dar cumplimiento a la proposición de Ciutadans en 
Parlament, aprobada pese a la abstención de Erc y PdCat, de restablecimiento del 
servicio de Urgencias en el CAP de Numancia (CUAP), incluido el servicio de 
analíticas, radiología, boxes de observación y pediatría, tal y como rezaba la 
proposición aprobada. 
 
 
6.CS: Que, por el Distrito de Les Corts se lleve a cabo una labor de control y 
supervisión de la nueva gestión de la limpieza, a la vista que la exposición llevada a 
cabo en el último Consell de Barri de Les Corts no se compadece con la realidad y el 
incremento de gasto público en limpieza no está sirviendo para su fin, que es 
mantener los espacios públicos limpios y salubres para los ciudadanos. 
 
 
7.PP: Dado el mal estado en el que se encuentran los jardines del Distrito de Les 
Corts instamos al Gobierno del Distrito que: 
- Se repare con carácter urgente las zonas verdes de los jardines de Bacardí, jardín 
Josep Munté, jardines Ernest Lluch y Can Rigal. 
- Se sustituya el mobiliario dañado de los parques y jardines por otros en buen 
estado. 
- Se realicen los trabajos de mantenimiento y limpieza de forma recurrente. 
 
 
8.PP: Tras el nuevo plan de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona que, tiene 
previsto pacificar la calle Manuel Ballbé situada en Zona Universitaria, todavía 
pendiente de aprobarse el proyecto ejecutivo y sin fecha para la reurbanización; 
solicitamos al Gobierno del Distrito que: 
- Inste al Gobierno municipal de Barcelona a revertir el plan de pacificación de la 
Calle Manuel Ballbé que, elimina el aparcamiento gratuito para los residentes de la 
zona así como también, elimina el doble sentido de la calle limitando la movilidad y 
los itinerarios de los vecinos de la zona. 
 
 
9. VALENTS: Que el govern del districte busqui solucions per dotar de més places 
d’aparcament als veïns del barri de La Maternitat. 
 
 
10. VALENTS: Instar al govern municipal a donar les xifres de robatoris i tipologia de 
delicte, de gener a novembre als tres barris del districte de les Corts. I reclamar que 
s’incrementi el control de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra als punts més 
conflictius, on es produeixen i denuncien més robatoris. 
 

 
d) Preguntes 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. ERC i JXCAT: Que el govern del Districte de les Corts informi de:  
-L’estat de les obres del nou espai jove de les Corts 
-Les actuacions que ha fet i està fent envers la redacció del plec de condicions de la 
licitació de gestió cívica del nou espai jove de les Corts.  
 
( Proposició aprovada amb vot favorable del govern al Consell de Districte de 
22 de juny de 2022: “Instar al govern del Districte de Les Corts a: 
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 1.Fer públic el calendari de finalització d'obres del nou espai jove de Les Corts, 
ubicat al C/ Dolors Masferrer. 
  2.Comprometre's amb el model de gestió cívica del nou espai jove de Les Corts,   
tal com proposa la Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts. 
 3.Tenir acabada la redacció del plec de condicions de la licitació de gestió cívica  del 
nou espai jove de les Corts, per tal de procedir a la signatura del conveni de  gestió 
cívica, al acabar les obres de l'espai jove, sense vincular-ho al calendari  electoral 
municipal.”) 
 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El secretari 
 
 

 
 
 

Vist-i-plau 
El regidor president del Consell del 

Districte 
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