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CONSELL PLE   

DISTRICTE DE LES CORTS 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

Vista la petició de data  3 de juny de 2022, amb registre d’entrada de la mateixa data, adreçada 
al Consell Plenari del Districte de les Corts i signada per 6 consellers i conselleres dels grups 
municipals de ERC i Junts del Districte de les Corts, el regidor president del Consell de 
Districte de les Corts, de conformitat amb l’article 46,2a) de la Llei de bases del règim local, 
l’article 98 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 68 del 
Reglament Orgànic Municipal i l’article 35.1 de les Normes reguladores del Funcionament dels 
Districtes, ha disposat convocar una sessió extraordinària del Consell de Districte de les Corts 
que tindrà lloc el dia 22 de juny de 2022 a les 16:00 h al Saló de Plens del Districte, plaça 
Comas,18, pl. Soterrani 1, per tractar exclusivament de l’assumpte indicat en la petició de 
convocatòria esmentada, consistent amb el següent 

ORDRE DEL DIA 

ÚNIC. PART D’IMPULS I CONTROL 

PROPOSICIÓ: “ Instar al govern del Districte de Les Corts a: 

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.

Barcelona,      
El regidor president del Consell 

del Districte 

Francisco Sierra López 

El secretari 

Amadeo Silva Gómez 
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