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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 
 

12 de juliol de 2022 
 

18:00 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 DE DATA 5 DE MAIG DE 
2022 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE EN DATA 22 DE 
JUNY DE 2022. 

 
 

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 2022. 

 
b) Mesura de govern 

 

Criteris per dur a terme activitats a la via pública i activitats extraordinàries amb 

incidència a la via pública. 

2022-2024 

 

Full de ruta per a la reactivació econòmica de les Corts 2022-2023. 

 

c) Informes 
 
Informe del regidor del Districte  
 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

http://www.bcn.cat/lescorts
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A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència. 
 

Criteris per dur a terme activitats a la via pública i activitats extraordinàries amb 

incidència a la via pública. 

2022-2024 

 
 

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 
 

Full de ruta per a la reactivació econòmica de les Corts 2022-2023. 

 

 
2 Proposicions 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 
a) Proposicions / Declaracions de grup. 

 
1. ERC, JxCAT, Cs, PP, Valents: El Govern del Districte de Les Corts es compromet a articular, 
abans del 30 de setembre d’enguany, una solució econòmica per les empreses i autònoms dels locals 
del C/ Nubiola i Espinós, 6-8 que han de traslladar la seva activitat a una altre localització, a causa de 
la nefasta aplicació del programa “Amunt persianes” per part del Govern del Districte de Les Corts.  
Que per executar la solució econòmica s’utilitzi el fons reservat que hi havia per la fallida compra dels 
locals del C/ Nubiola i Espinós. 

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

c) Precs 
 

 
1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a treballar, conjuntament amb els centres educatius i 

AFA de les escoles Ítaca i Sta. Teresa de Lisieux i les entitats esportives usuàries del pavelló Illa, en 

la recerca i implementació d’un espai alternatiu, proper al pavelló de l’Illa, per a que els alumnes i 

esportistes infantils puguin realitzar les seves activitats escolars i extraescolars sense haver-se de 

desplaçar al pavelló de la Bederrida mentre durin les obres del pavelló de l’Illa. 

 

2. ERC: Que el govern del districte de Les Corts, conjuntament amb el districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, prengui les mesures suficients i necessàries per tal de fomentar la mobilitat sostenible per 
accedir als centres educatius ubicats als entorns de la Ronda de Dalt. 
 

 
3. JxCAT: Instem el Govern del districte a realitzar un manteniment per tal de millorar i reposar l’estat 
de la vegetació del Carrer Jimenez i Iglesias, Carrer de Pedro i Pons, i la Plaça d’Eusebi Güell. 
 
4. JxCAT Que el Govern municipal del districte de Les Corts:  
1.Convoqui el Consell Sectorial de Presidència, drets de la ciutadania, participació, seguretat i 
prevenció de Les Corts, amb caràcter d’urgència, per tal de donar compte de les polítiques de 
seguretat que s'aplicaran al districte per aquesta campanya d'estiu del 2022. 
Que a nivell de cada barrí es reforcin amb patrulles les zones amb dades més elevades de fets 
delictius i major incivisme. 
2. Que les patrulles nocturnes intensifiquin la vigilància i la presencia a les zones d'oci nocturn i 
zones de botellot del districte. 



 
 

3 
 

3. Que es reforci la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. 
4. Que es reforci la col·laboració amb la seguretat privada, especialment als aparcaments públics i 
privats. 
 
 
 
5. Cs: Que desde el gobierno de distrito se implante, mediante la convocatoria de concurso público, 
en diferentes zonas de los tres barrios y en todos los parques y jardines, áreas de climatización por 
nebulización que se convertirán en verdaderos espacios de refugio climático. Que para la 
implantación de los sistemas, se dotará de partida presupuesto para su ejecución y mantenimiento 
 
6. Cs:-Que desde el gobierno de distrito se inicien los trámites necesarios a fin iniciar y aumentar los 
convenios y acuerdos con las diferentes entidades sociales del distrito, para fomentar la recogida de 
ropa en desuso, su distribución y la implantación de puntos de recogida de ropa en los tres barrios, 
Pedralbes, Les Corts y Sant Ramon- Maternitat horario de 24h. 
 
7. PP: El barrio de Pedralbes es uno de los barrios de Barcelona que en época vacacional se 
encuentra con más domicilios vacíos dando pie a un aumento de robos y de actitudes incívicas. 
-Solicitamos al Gobierno del Distrito que, inicie un plan de refuerzo policial durante los meses de 
verano que, incremente la seguridad en el barrio de Pedralbes para evitar una nueva oleada de 
asaltos y robos en viviendas. 
 
8. Valents: Instar al govern municipal a incrementar la presència de la Guàrdia Urbana i sol·licitar a la 
Generalitat més efectius dels Mossos d’Esquadra als tres barris del districte de les Corts, per realitzar 
patrullatge especial als punts més conflictius on es denuncien més robatoris.  
 
9. Valents: Que el Govern del Districte de les Corts, dediqui un espai públic (carrer o plaça) per 
recordar el Mundial d’Espanya 82, amb la possibilitat d’instal·lar una escultura i plafó informatiu que 
expliqui que la inauguració es va fer al Camp Nou fa 40 anys.  
 
 
 

 
d) Preguntes 

 
1. PP: A raíz de la campaña iniciada por Guardia Urbana para el control y la inspección de 
establecimientos cannábicos donde se han detectado 85 asociaciones en la ciudad que no cumplían 
con la sentencia el TSJ que prohíbe su promoción venta y cultivo, instamos al Gobierno del distrito 
que se informe en el consejo de Distrito del resultado de las inspecciones realizadas a las 
asociaciones cannábicas del Distrito de Les Corts. 
 

 
e) Seguiment Proposicions / Prec / Declaracions de Grups 

 
1. ERC: Que el govern del Districte de Les Corts, informi de com estan les negociacions Anglesola. 
 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
 

 
 

 

Barcelona, 
 
 
 
 
 
 
 

El secretari 
 
 

 
 
 

Vist-i-plau 
El regidor president del Consell del 

Districte 
 
 

 

 


