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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 
 

8 de juliol de 2021 
 

17  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 
ORDINARIA SEMIPRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 13 DE MAIG DE 
2021. 

 
B. PART INFORMATIVA 

 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius 

tramitats durant els mesos de abril i maig de 2021. 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de l’acta de presa de possessió del conseller Jorge Carlos 
Feijóo Suñol de data 7 de maig de 2021 com a membre del Consell de Districte de 
les Corts. 

 

3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 7 de maig 
de 2021 en la que s’estableix el règim de dedicació del conseller Jorge Carlos Feijóo 
Suñol. 
 

4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 7 de maig 
de 2021 de modificació del membre del grup municipal Cs en la Junta de Portaveus. 

 

5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 7 de maig 
de 2021 de modificació del membre del grup municipal Cs en el Consell Ciutadà. 

 

6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 7 de maig 
de 2021 de modificació dels membres del grup municipal Cs en els Consells de 
Barri. 
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7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 7 de maig 
de 2021 de modificació dels membres del grup municipal Cs en les Comissions 
Consultives. 

 

8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 7 de maig 
de 2021 de modificació dels membres del grup municipal Cs en els Consells 
Sectorials. 

 

9. RESTAR ASSABENTAT de les resolució del regidor del Districte de data 7 de maig 
de 2021 de modificació dels membres del grup municipal Cs en els Consells 
d’Equipament del Districte. 

 

10. RESTAR ASSABENTAT de les resolució del regidor del Districte de data 7 de maig 
de 2021 de modificació dels membres del grup municipal Cs en les Comissions de 
Treball. 

 

11. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 7 de maig 
de 2021 de la designació d’un/a conseller/a portaveu i d’un/a conseller/a portaveu 
adjunt. 

 

12. DONAR COMPTE de l’acord adoptat en la Comissió de Govern celebrada el dia 20 
de maig de 2021, en referència a l’expedient número 21PL16835. 

 

13. DONAR COMPTE de l’acord adoptat en la Comissió de Govern celebrada el dia 27 
de maig de 2021, en referència a l’expedient número 21PL16843. 

 
 

b) Mesura de govern 
 

c) Informes 
 

Informe mig mandat 

 
d) Informe del regidor del Districte 

 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

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

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

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 impulsar, en el termini de tres mesos, un 
espai transversal que englobi ens municipals, entitats públiques i privades i persones del 
districte, que treballin l'atenció i la cura de les persones des del punt de vista social. 
Aquest espai haura de tenir com objectius principals: 
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- Dissenyar, analitzar í fer seguiment de les polítiques socíals que es vulguin 
implementar í les ja implementadas al dístricte. 

- Fer seguiment de l'acció comunitaria que es duu a terme al districte, per tal de treballar-
la conjuntament i exercir-la de manera eficient. 

 
2. JxCat: El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda, dins el termini d’aquesta 

legislatura, la creació d’una campanya de difusió de tot el patrimoni catalogat del Districte 
a escoles i Instituts, així com entitats, que consti tant de material gràfic i audiovisual com 
en xarxa en el web per enriquir i arrelar la memòria històrica local dels nostres barris. 
 

3. Cs: Que el Distrito de Les Corts acuerda  
- Convocar de manera urgente una reunión con los diferentes cuerpos policiales a 

fin de elaborar un operativo para erradicar estas prácticas ( botellones nocturnos) 
de nuestro distrito. 

- Elaborar una campaña en medios para concienciar a la ciudadanía y en los 
centros educativos para concienciar a los jóvenes. 

- Instar al resto de Administraciones a trabajar de forma conjunta para acabar con    
los botellones. 

 
4. PP: Instar al Gobierno del Distrito que, a través de los organismos pertinentes se solicite al 
Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que, limpie las basuras y escombros situados en el 
parque de Can Rigal enfrente del edificio corporativo de Aguas de Barcelona para evitar el 
desprendimiento de las basuras a la zona de paseo y garantizar una correcta limpieza e 
higiene de nuestros parques y jardines de forma periódica. 
 
5. BxCanvi: Que el govern del Districte de Les Corts inicií una campanya de promoció de la 
restauració que pot incloure actes i activitats als carrers del nostre Districte en el període d’un 
mes, per promocionar el consum de la restauració de Les Corts de dilluns a dijous, sent 
aquests els dies on tenen menys afluència de consumidors en els seus locals de restauració. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 
c) Precs 

 

1. ERC: El Districte de Les Corts, es compromet a estudiar i implementar l’enllaç entre els 
carrils bici del carrer Marquès de Sentmenat i el carrer París, per tal d’oferir una via per la 
qual circular a les usuàries i que així no hagin de córrer el risc que actualment suposa 
travessar l’encreuament. 
 

2. JxCat: El Consell Plenari del Districte de les Corts insta el Govern a: .-Estudiar la 
possibilitat d’adquirir l’immoble situat en al C/ Remei/Galileu -conegut com Can 
Capellanets- tal i com estableix l’Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, 
històric i artístic de la ciutat de Barcelona per tal de garantir-ne la seva conservació. 

 

3. JxCat: El Consell Plenari del Districte de les Corts insta el Govern a: .-Establir la gratuïtat 
total en el paquet Premium de la plataforma bcnmarket per aquells comerços associats a 
eixos comercials fins a juliol de 2022. 
 

4. Cs: Que, desde el Gobierno del Distrito se inste al Govern de la Generalitat a dar 
cumplimiento a la proposición de Ciutadans en Parlament, aprobada pese a la abstención 
de Erc y PdCat, para que se inicien de forma inmediata las gestiones necesarias para 
llevarla a cabo, así como para que se dote de partida presupuestaria para su ejecución 
(proyecto de construcción de la residencia y centro de día de la calle Benavent del barrio 
de la Maternidad y San Ramon, en el distrito de Les Corts (Barcelona) 
 

5. Cs: Que, desde el Gobierno del Distrito se inste 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. 
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6. PP: Insto al Distrito de Les Corts que solicite a las administraciones pertinentes que se 
estudie una solución definitiva por parte del Gobierno Municipal durante el año 2021 para 
garantizar el mantenimiento, el no deterioro y la preservación del edificio de Can 
Capellanets así como también garantizar la estructura original del edificio, el jardín y la 
fachada en los proyectos a realizar. 
 

7. PP: Insto al Gobierno del Distrito que, a través de los organismos pertinentes se elabore 
un plan de zonas de sombra para parques y plazas y que, se garantice un número 
adecuado y una correcta distribución de papeleras y fuentes en parques y plazas del 
Distrito de Les Corts. 
 

8. BxCanvi: 1. Presentar un informe, abans del plenari del mes d’octubre, amb l’estat en que 
es troben els grans projectes de districte i el calendari previst per a la seva execució. 
2. Crear la comissió de seguiment “Grans projectes de districte” amb els grups de 
l’oposició per avaluar els avenços en els diferents projectes i la seva adequació als plans 
previstos, tant en terminis com en cost final d’execució. 
 

9. BxCanvi: Que el govern del Districte de Les Corts elabori una campanya informativa en el 
Districte per evitar que es produeixin més ocupacions il·legals i que les que es produeixin 
puguin ser retirades amb rapidesa. 
 

d) Preguntes 
 
1. ERC: En quin punt es troba el requeriment que ha de formular l'Ajuntament de Barcelona a 

la propietat de Can Capellanets per tal de que aquesta executi les obres necessàries per a 
la conservació i manteniment de l'edifici protegit del convictori?  

 Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 
resposta oral. 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 

1. ERC: Que el govern del Districte de Les Corts informi de les reunions que s’han 
dut a terme i dels acords als quals s’ha arribat en el marc de la comissió de festa 
major. “El Districte de Les Corts es compromet a crear, en el termini d’un mes, Comissió 
de Festa Major, com a màxima manifestació de la cultura popular, amb la participació de 
les entitats que organitzen activitats culturals als diferents espais públics i equipaments del 
Districte, govern, gerència i tècnics. Aquest espai, serà un marc de reflexió, interlocució i 
col·laboració on presentar iniciatives, valorar propostes i incentivar la participació, garantint 
la diversitat  de les entitats del Districte, que haurà entre d’altres funcions: 1. - Establir un 
calendari anual d’actes de cultura popular al districte, per tal de planificar reunions 
periòdiques per anticipar, planificar, valorar i organitzar tant la Festa major com la resta 
d’actes culturals que tinguin lloc als espais públics (carrers, places, parcs, jardins...) o 
equipaments públics del Districte. 2. - Desenvolupar i establir uns criteris mínims, 
adaptables segons l’estat de les restriccions, per a celebrar actes culturals durant la 
pandèmia del Covid-19. Per criteris de transparència i eficàcia de funcionament, 
s’assegurarà que les actes que s’aprovin i la documentació que s’utilitzi arribi a tots els 
membres de la Comissió i als òrgans pertinents del Districte de Les Corts.” 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
 
     Barcelona, 29 de juny de 2021. 
 
 

La secretària 
 
 

 
 
 

Vist-i-plau 
El regidor del Districte 
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