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ORDRE DEL DIA
A.

B.

C.

LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DELS ACORDS DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA PRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 21 DE MARÇ DE
2022.

PART INFORMATIVA
a)

Despatx d’ofici:

b)

Mesura de govern

c)

Informes

d)

Informe del regidor del Districte

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.
INFORMAR el Pla especial d´usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili.
INFORMAR el Pla especial Urbanístic del Pavelló Poliesportiu l’Illa al barri de les
Corts.

1

C. Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports.
INFORMAR de la situació dels Serveis Socials al Districte de les Corts (1r trimestre
2022).
D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç
2

Proposicions

D. PART D’IMPULS I CONTROL
a) Proposicions / Declaracions de grup.
1. ERC: Que el Govern del Districte de Les Corts es comprometi a:
- Paralitzar la compra dels 14 locals del C/ Doctor Nubiola i Espinós, 6-8, que a data de
l’adjudicació tenien activitat econòmica, i a certificar per escrit aquest extrem.
- Activar un procés de mediació entre la propietat i els llogaters afectats per tal de reparar el
greuge derivat del procés d’adquisició de locals buits. Procés de mediació que ha de tenir per
objectiu la continuïtat de les activitats econòmiques que es duen a terme en l’actualitat en els
14 locals del C/ Doctor Nubiola i Espinós, 6-8.
2. JxCat:
Transacció Junta de Portaveus 28/04/2022:
- Elaborar un informe, en el termini d’un mes, en el que s’expliqui quines han estat les
gestions de l’equip de Govern del Districte en referència al Programa “Amunt persianes” des
del mes d’abril de 2021.
- Invertir els 3,2M€ inicialment previstos en el programa “Amunt persianes” a d’altres
necessitats del comerç del Districte, consensuadament amb els eixos comercials del districte.
-Elaborar, i enviar setmanalment als grups polítics, l’informe de les negociacions de l’espai de
mediació entre propietari i inquilins dels locals del C/ Nubiola i Espinós, 6-8, tal i com se’n
desprèn de l’acord de la Comissió d’Economia del 20 d’abril.
3. Cs: Que, para la protección de los ciudadanos, comercios y restauración del barrio de
Maternitat-Sant Ramon, se establezcan las siguientes medidas:
1.- Incrementar la dotación de guardia urbana en los alrededores del Camp Nou los días de
partido, no sólo para ejecutar el plan de movilidad, sino también para dar protección a los
vecinos de Sant Ramon-Maternitat y a los comercios, bares y restaurantes de la zona
2.- Requerir a la Consejería de Interior para que se incremente la dotación de mossos en los
alrededores del Camp Nou los días de partido, no sólo para ejecutar el plan de movilidad, sino
también para dar protección a los vecinos de Sant Ramon-Maternitat y a los comercios, bares
y restaurantes de la zona
3.- Que los días de partido y en los alrededores del Camp Nou se aplique, sin paliativos, la
ordenanza de civismo de la ciudad de Barcelona en cuanto a los botellones en calles, plazas
y jardines de la zona, incoando las correspondientes actas de sanción.
4.PP: El Consejo plenario del Distrito de Les Corts acuerda conmemorar el 125 aniversario de
la anexión del antiguo municipio de Les Corts a Barcelona.
1. Se insta al Gobierno del Distrito a organizar un programa de actividades culturales y un
homenaje a todas las asociaciones y
entidades que han formado y forman parte de la historia de Les Corts.
5. Valents:
1. Que l’Ajuntament de Barcelona, la Conselleria d’Interior i el F.C. Barcelona estableixin un
Pla especial de seguretat per als dies de partit, amb dispositius especials de Guàrdia Urbana i
Mossos, especialment per acordonar l’estadi i els seus entorns més conflictius com la zona de
Travessera de les Corts, Arístides Maillol, Riera Blanca.
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2. Incorporar personal especial per fer tasques d’atenció al civisme als entorns de l’estadi per
informar davant possibles actituds incíviques sobre les sancions que pot comportar
l’incompliment de l’Ordenança de Civisme.
3. Establir un Pla de mobilitat eficient als accessos del Camp Nou que eviti possibles
retencions de trànsit, establint carrils prioritaris pels veïns i el transport públic. Així com
estudiar l’opció d’habilitar zona d’aparcament provisional a la zona on estava l’antic
Miniestadi.
4. Establir un control policial més acurat dels seguidors més radicals d’altres equips per evitar
possibles baralles entre aficions i accions vandàliques i incíviques.
5. Instal·lació de més papereres mòbils als voltants de l’estadi i ampliar el servei de neteja.

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals
c) Precs
1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet a:
- Realitzar els ajustos viaris necessaris al nucli antic del barri de Les Corts, per tal d’acabar
amb el volum de trànsit actual i amb els greuges a veïns, vianants i comerços que s’han
produït amb les modificacions fetes els passats mesos de març i abril de 2022.
- Estudiar i treballar aquests ajustos viaris amb veïns i comerços del nucli antic del barri de
Les Corts, per tal d’implementar les mesures correctores adequades i necessàries.
2. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, degut a les greus afectacions viaries que
està provocant tant a l’Institut Pedralbes com a l’hospital Sant Joan de Déu, a eliminar el carril
bus-taxi amb separadors que s’ha instal·lat a l’Avda. Esplugues a l’alçada dels números 2440.
3. JxCAT: Que al proper Consell Plenari del Districte de Les Corts se’ns presenti un informe
sobre com es desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció del
Districte, en el que constin els recursos extraordinaris dels que es disposarà per evitar
episodis d’incivisme, els efectius policials amb els que es pretén comptar, els punts del
Districte on es reforçarà la presència policial, així com del nombre d’agents cívics que
reforçaran el servei i la seva distribució per barris.
4. JxCAT: Instem el Govern del Districte de Les Corts a:
-

Crear una Taula de pacificació del trànsit del barri de Sant Ramón amb els veïns per a
solucionar les problemàtiques derivades de la darrera planificació del trànsit.
Sincronitzar els dos semàfors ubicats a Trav les Corts/Crta. Collblanc.
Eliminar de la rotonda d’Av Xile/Manuel Azaña/ Camí Torre Melina el carril bici segregat,
trobant una alternativa segura pels usuaris de bicicleta.

5. Cs: Que desde el gobierno de distrito se inicien los trámites necesarios a fin de dotar a
todos y cada uno de los vecinos afectados de Sant Ramon – Maternitat, de un documento
que les permita acceder a sus viviendas y a sus garajes los días de partido en el Camp Nou u
otros eventos que se realicen en el mismo. Dicho documento les permitirá evitar las
restricciones de tráfico y el corte de accesos, erradicando la afectación que sufren por los
planes de movilidad que se establecen por los eventos que se realizan en el Camp Nou.
6. Cs: Que, por el Distrito de Les Corts se lleve a cabo, de manera immediata, la propuesta
de Seguridad presentado por Ciutadans Les Corts en octubre de 2019, y aprovada en el
Pleno, consistente en :
- Incrementar los efectivos de la unidad territorial de la Guardia Urbana de Les Corts y, por
tanto, la presencia pollicial en los tres barrios del distrito tanto en vehículos logotipados como
en patrullas a pie, con especial atención a las zones más conflictives, las pròximes a locales
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de ocio nocturno y, muy especialmente, en las zones en las que la iluminación deficiente
propicia espacios inseguros con más riesgo para las mujeres, personas mayores y menores.
- Instar a la Consejería de Interior del Gobierno de la Generalitat a incrementar la dotació de
patrullas de vigilancia en el distrito de Les Corts, tanto en vehículos logotipados como a pie,
especialmente las nocturnas.
7. PP: Instamos al Gobierno del Distrito que inste al Gobierno municipal a habilitar en hora
punta, uno de los dos carriles bus-taxi en Avenida Diagonal entre Plaza Pius XII y salida
Barcelona para el tráfico privado.
8. PP: Instamos al Gobierno del Distrito a confeccionar un nuevo plan turístico del distrito de
Les Corts que ponga en valor el patrimonio cultural menos conocido, entre otros, las antiguas
caballerizas del siglo XIX de la calle Morales, el Menhir del Angel en el Monasterio de
Pedralbes, los pabellones Güell, la Vila Helius en la calle Abadessa Olzet entre otros.
9. VALENTS: Transacció Junta de Portaveus 28/04/2022:
Que el Govern del Districte de les Corts, conjuntament amb els serveis socials i la Guàrdia
Urbana, facin la mediació necessària amb les persones acampades a Can Segalar i Jardins
de Riviere per resoldre aquesta situació i ofereixin opcions alternatives a aquestes persones.
d) Preguntes
1. VALENTS: Que el govern municipal del districte de Les Corts faciliti la següent informació: explicar
el nombre total d’habitatges públics que l’Ajuntament de Barcelona té al districte de Les Corts?
Especificant quants pisos tenia fins a l’any 2015 i la variació del període 2016 - 2022, detallant el
nombre d’entregats, finalitzats, en construcció i adquirits per compra.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups
1. ERC: Que el govern del Districte de Les Corts:
- Informi de si ha realitzat les revisions bianuals a les diferents zones d’ús compartit i espai per a
gossos i les seves conclusions.
- Informi de les actuacions que ha fet per millorar el manteniment de les àrees d’esbarjo per a gossos.
- Indiqui quan té previst instal·lar els cartells exposant la normativa d’ús d’acord amb les ordenances a
les zones d’esbarjo de gossos.
Proposició aprovada al Consell de Districte de 2 de desembre de 2021 per tots els grups amb
abstenció de govern: “1. Realitzar una revisió bianual de les necessitats d’adequació de les diferents
zones d’ús compartit i espais per a gossos en consens amb les associacions i entitats veïnals i
animalistes del territori. 2. Instal•lar cartells a les àrees d’esbarjo exposant la normativa d’ús d’acord
amb les ordenances municipals. 3. Millorar i augmentar la freqüència de la higienització i el
manteniment de les àrees d’esbarjo evitant la utilització de productes nocius.”
2. Cs: Que el gobierno del distrito de Les Corts informe de las acciones llevadas a cabo sobre esta
proposición y la situación actual de la misma. Proposición aprobada en Consejo Plenario del Distrito
de 13 de mayo de 2021:
“1. El Consejo Plenario del Distrito de Les Corts acuerda la realización de un informe técnico en el
que se recojan todas las incidencias y necesidades, infraestructuras peatonales, viales y mobiliario
urbano, realizando un mapa de la situación en los tres Barrios: Les Corts, Sant Ramon-Maternitat y
Pedralbes. Que dicho informe técnico dará lugar a la realización de un Plan Especial de
Acondicionamiento de las Aceras, Alcorques, infraestructuras peatonales y mobiliario urbano, a fin de
garantizar la seguridad y la comododidad de los peatones, teniendo en cuenta elementos inclusivos.
2. Incluir, en la planificación presupuestaria, las partidas necesarias para ejecutar el Plan Especial de
Acondicionamiento.”

E.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
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F. FORMULAR PROPOSTA DE L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
PLE DEL DISTRICTE DE 5 DE MAIG DE 2022 I FIXAR L’ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ
CONSULTIVA DE D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT AIXÍ COM
DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE DRETS SOCIALS, SERVEIS A LES PERSONES,
CULTURA I ESPORTS, QUE ES CELEBRARAN EL DIA 3 DE MAIG DE 2022.
.
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