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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 
 

NO PRESENCIAL 
 

2 de juliol de 2020 
 

17.30 h.  
 

 
A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA I 

EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 6 MAIG DE 2020. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats 

durant els mesos de febrer, març, abril i maig de 2020. 
 

2. RESTAR ASSABENTATS del Decret de data 11 de juny de 2020 de nomenament del 
nou regidor del Districte, senyor Joan Ramón Riera Alemany en substitució del regidor 
senyor Francesc Xavier Marcé Carol. 

 
 

3. Mesura de govern 
 

4. Informes.  
 

Informe de la situació dels Serveis Socials al Districte de les Corts 
 

5. Informe del regidor del Districte 
 

 
C. PART DECISÒRIA 

 
1 Propostes d’acord: 

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

 

RATIFICAR l’acord de la Junta de Portaveus del dia 22 de juny de les Bases de l’elecció 
dels Cortsenc i Cortsenca d’Honor aprovades al Consell de Districte del dia 6 de maig de 
2020 en el sentit de modificar el calendari de l’elecció per a l’any 2020.  

 

http://www.bcn.cat/lescorts
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B. Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
 

INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la Modificació Puntual de PGM en l’àmbit de 
l’Hospital Sant Joan de Deu, Districte de les Corts. (Aprovat inicialment en la CEUIM del 
dia 19 de maig) 

 
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, conjuntament amb el districte de Sants-Montjuïc, es 

compromet a implementar un carril bici a l’Avda. Madrid i al C/ Berlín, carril bici que ha 
d’enllaçar amb el de C/ París, per tal de fer un corredor per a bicicletes que connecti el 

districte de Les Corts amb el centre de la ciutat de Barcelona. 
 

2. JxCat:  Instem el Govern del Districte a presentar davant Nomenclàtor de l’Ajuntament 
la Iniciativa ciutadana “Retorn cap els nostres noms”- avalada per un procés participatiu 
i per 1508 signatures de cortsencs/ques- per a que continuï el procés de substitució del 
nom de l’Av Carles III per Ronda de Les Corts. 
 

3. BComú: Impulsar un espai de treball i recerca, mitjançant la Taula de Memòria i la 
participació d’entitats, associacions, veïnes i veïns, per tal d’aprofundir i revisar amb 
memòria democràtica la nomenclatura a l’espai públic, i traslladar, prèvia aprovació del 
Consell Plenari del Districte de les Corts amb voluntat d’aconseguir el màxim consens 
possible, els resultats del mateix i els canvis de nom proposats a la Taula de 
Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona.  
 

4. Cs: El Consejo del Distrito de Les Corts, acuerda: 
1.- Elaborar un estudio de las zonas más conflictivas del distrito, así como en áreas 
comerciales, realizando una planificación para, proceder, de manera immediata, a 
realizar los trámites correspondientes para la instalación de cámaras de vigilancia y 
seguridad en el distrito de Les Corts. 

5. PP: El Consell de Districte de Les Corts acorda instar al Govern del Districte a dur a 
terme les següents accions en relació amb l’edició d’enguany del Festival Jardins de 
Pedralbes: 

a. Vetllar pel manteniment dels jardins i patrimoni arquitectònic i escultural del recinte 
del Palau de Pedralbes durant el muntatge, celebració i desmuntatge del festival. 

b. Realitzar una diagnosi anterior i posterior a la celebració de l’esdeveniment sobre 
l’estat del recinte i exigir al promotaro del festival a revertir qualsevol desperfecte 
causat. 

c. Vetllar perquè el festival tingui la menor incidència possible en el dia a dia dels veïns 
i, molt especialment, en el seu descans. En aquest sentit: 
1. Permetre l’accés públic al recinte fins a les 21 h., hora habitual de tancament 

dels parc i jardins de la ciutat durant els mesos d’abril a octubre. 
2. Establir un horari de finalització de les activitats diàries del festival que permeti 

el descans dels veïns de la zona. 
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3. Avaluar i controlar, en dies de concert, l’impacte acústic de les activitats del 
festival sobre els habitatges de la zona. 

4. Incrementar la presència policial a la zona per tal de garantir la seguretat dels 
assistents i veïns. 

d. Presentar, en el primer Consell Plenari celebrat després de l’estiu, un informe sobre 
el desenvolupament del festival i el seu impacte en el recinte així com en l’activitat 
diària i el descans dels veïns. 

 
6. BxCanvi: Que el govern del districte impulsi, en consonància amb el programa “BCN, el 

Millor Agost”, activitats lúdiques, esportives i culturals amb caràcter de proximitat i de 
barri per fer-ne formar part a la ciutadania i enriquir la vida als barris del districte 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

c) Precs 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a implementar l’àrea verda a les dues 
zones del Barri de Pedralbes, La Mercè i Pedralbes, que no s’inclouen en l’ampliació 
proposada en el mes de juny de 2020 per l’Ajuntament de Barcelona, tenint en compte 
que: 
 

- A Pedralbes, s’ha de posar especial atenció en els carrers Sor Eulàlia d’Anzizu, 
Abadessa Olzet i Cavallers.  
 

- Al Barri de La Mercè, cal fer la implementació de l’àrea verda immediatament i un 
cop feta la remodelació pendent del barri, adaptar-la. 

 

2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, a prendre les mesures necessàries per 
tal d’ampliar significativament l’espai disponible per al vianant i a introduir canvis reals 
en el model de convivència i distribució de l’espai públic del districte en favor de la 
qualitat de vida dels seus veïns, i per tant a elaborar i posar en marxa un pla de xoc 
sobre l’espai públic del districte, que inclogui expressament les següents mesures: 
 

a. Que els carrers del districte amb una secció inferior als 12 metres, passin a ser de 
prioritat vianant, sens detriment de l’accés dels veïns i veïnes en vehicle a casa 
seva (entrada a garatges particulars i accés a l’estacionament de zona verda o 
blava). Que s’habilitin els senyals necessaris per aquesta actuació (que no implica 
cap modificació, ni obra al carrer), i que s’instal·lin els elements de reducció de la 
velocitat que facin efectiva la prioritat vianant. 

b. Baixar de totes les voreres de igual o més de 3 metres, de secció igual o superior a 
15 metres (a excepció de les seccions de rambla) tots els elements que l’ocupen 
(com motos, bicicletes, terrasses, etc.) i es reubiquin ocupant un carril de la calçada. 
En tot cas, cal aplicar les mesures necessàries per a fer complir amb la normativa 
d’aparcaments de motocicletes en vorera de l’Ajuntament de Barcelona.  

c. Ampliació de les voreres d’Avda. Madrid i Travessera de Les Corts, en els trams 
d’aquestes vies en que la vorera fa menys de 4 metres, tenint en compte que 
aquestes actuacions hauran de ser definitives en el cas de que s’acrediti la seva 
eficàcia. 

d. Estudiar i modificar la freqüència dels semàfors del districte per afavorir el pas dels 
vianants amb seguretat, tenint especial cura perquè els creuaments deixin de ser 
una barrera pels vianants i permetin passar amb fluïdesa. En aquest punt s’ha de 
posar especial atenció i estudi als semàfors de l’Avda. Diagonal, donat que 
actualment la freqüència semafòrica no permet creuar amb fluïdesa i seguretat tota 
l’Avinguda. 

e. Creació d’un grup de treball sobre l’espai públic, en que hi hagin agents socials i 
partits polítics del districte, per tal de gestionar, implementar i valorar l’eficàcia de les 
mesures del pla de xoc. 
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3. JxCat:  El Govern del Districte de les Corts insta TMB:  
- A transformar la parada de Bus Vallespir-Jardí de les Infantes amb senyal vertical   

amb pantalla que indiqui freqüències de pas del Bus.  
- A modificar el nom de la parada i adequar-lo al correcte nomenclàtor: Vallespir-

Jardins de Magalí. 
 

4. JxCat:  
1. Sol·licitem al Govern del districte que en un termini màxim de 21 dies es recuperi la 

neteja dels carrers als tres barris del districte.  
2. Sol·licitem al Govern del districte que, dins d’aquest mateix termini, es comprometi a 

millorar i garantir el bon estat de la vegetació i que aquesta recuperi la seva imatge 
original en períodes anteriors a la pandèmia de la COVID 19.  

3. Instem al Govern del districte a finalitzar aquest estiu les tasques de sanejament de 
rosegadors que, des de fa mesos, tenen lloc al carrer Conxita Supervia.  

 
5. Cs: Que desde el distrito de Les Corts se valore dejar constancia de la labor realizada en 

común entre el CAP de Les Corts Montnegre y el Hotel Melià Sarrià, a través de una 
placa conmemorativa que se situará en zona visible de ambos y cuyo texto será 
consensuado por las direcciones del CAP y del Hotel Melià Sarrià 

 
6. Cs: Que desde el distrito de Les Corts se valore realizar campañas de concienciación 

sobre civismo y limpieza, siendo más vigilantes con el cumplimiento de la normativa e 
instalando contenedores específicos para residuos sanitarios en aquellos puntos en los 
que se produzca una mayor afluencia de personas como pueden ser los Mercats, los 
accesos a transporte público, supermercados, zonas comerciales, etc. 
 

7. PP: Que el Govern del Districte informi sobre les actuacions dutes a terme per a instal·lar 
noves terrasses o ampliar les ja existents, des de l’entrada en vigor de la Fase 1 de la 
desescalada fins al dia d’avui, indicant, entre altres aspectes: nombre de sol·licituds 
rebudes, sol·licituds resoltes, sol·licituds acceptades, actuacions en vorera finalitzades i 
en curs, així com la despesa realitzada. 

 
8. PP: Que el Govern del Districte informi sobre les gestions que s’han dut a terme amb la 

Generalitat i el punt en que es troba la redacció i execució del projecte de construcció de 
la residència per a gent gran al carrer Benavent. 

 
9. BxCanvi: Que el govern del Districte de Les Corts confeccioni una campanya 

d’informació per als veïns on puguin tenir coneixement de les diferents ajudes 
disponibles, característiques, terminis anuals i requisits per a la reforma i rehabilitació 
d’edificis i vivendes amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans i generar ocupació a la ciutat en els pròxims 
mesos. 
 

d) Preguntes 
 

1. BxCanvi: Quina és la situació de seguretat ciutadana en el Districte de Les Corts i, 
en aquest sentit, preveu l’Ajuntament alguna modificació de la situació en els pròxims 
mesos? 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 

1. JxCat: Que el govern informi de les gestions realitzades per tal d’activar la plataforma 
online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços i eixos del 
Districte i quines accions de màrqueting l’acompanyen tal com es va aprovar per 
unanimitat en el Consell de Districte del dia 6 de maig de 2020.  
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E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
Declaració Institucional pel canvi de model de residències de gent gran. 

 

F. FORMULAR PROPOSTA DE L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL 
PLE DEL DISTRICTE DE 2 DE JULIOL DE 2020 I FIXAR L’ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ 
CONSULTIVA DE DRETS SOCIALS, SERVEIS A LES PERSONES, CULTURA I ESPORTS I 
DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LES CORTS DE 29 DE JUNY DE 2020 

 

 
     Barcelona, 22 de juny de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vist-i-plau 
El regidor president del Consell 

del Districte 
 
 

 

Francisco Sierra López 

La secretària 
 
 

 
 

Meritxell Cusí i Pérez 


