
 
 

  

 
 

Transcripció adjunta 
CONSELL DEL DISTRICTE DE 

CIUTAT VELLA 2 /2015 
 
 
A la Sala de Plens de la seu del Districte de Ciutat Vella, 3ª planta de la 
plaça Bonsuccés, 3, de l’Ajuntament de la Ciutat de Barcelona, el dia 
NOU DE JUNY DE DOS MIL QUINZE, s’hi reuneix en sessió extraordinària 
i sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona Ima. 
Sra. Sara Jaurrieta Guarner i la vicepresidència del conseller senyor Joan 
Anton Sánchez i de Juan. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) 
Sra. Rafiaa Mrabet i Oumnad (CiU) 
Sr. Josep Zalacaín i Suárez (CiU) 
Sr. J. Pau Bruguera i Alonso (CiU) 
Sr. Albert Rodríguez Roig (PSC) 
Sra. Mª José Arteaga i Muñoz (PSC) 
Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) 
Sra. Carolina Pallés i Calte (PSC) 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC) 
Sr. Albert Rodríguez i Roig (PSC) 
Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PP) 
Sr. Ramon Molist Godó (PP) 
Sr. Agustín Beneyte i Mayor (PP) 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EUiA) 
Sra. Rut Garrido i García(ICV-EUiA) 
Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) 
Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) 
 
i assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Natividad 
Román i Páez que certifica. 
 
Hi concorren també la regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. 
Mercè Homs i Molist i els regidors adscrits, Im. Sr. Alberto Villagrasa i Gil 
i Im. Sr. Joaquim Mestre i Garrido. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió del 
Consell del Districte a les 19’00 hores, donant la benvinguda als 
assistents al Plenari de Ciutat Vella, segon de l’any 2015 i amb el 
següent, 
 
 
 



 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1).  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior, corresponent al 

dia 5 de març de  2015. 

 

2).   Aprovació, si s’escau, de l’actual sessió extraordinària. 

 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell Plenari de 
Ciutat Vella intervé saludant i donant la benvinguda als assistents, i 
inicia el segon Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella de l’any, el del  
mes de juny i darrer Plenari de mandat.  
 
Afegeix abans de començar el Plenari: 
 
Només hi ha dos punts de l’ordre del dia.  
 
Abans de res, felicitar als guanyadors d’aquestes eleccions en nom de 
tot el Consistori, a Barcelona en Comú.  
 
I agrair també en nom de tots els consellers, conselleres, regidors, 
adscrits, regidora, la tasca feta per tothom, des dels tècnics d’aquest 
Ajuntament que amb vocació pública i professionalitat han dedicat 
aquest darrer mandat a Ciutat Vella i a treure el millor del districte, a les 
entitats, als veïns i veïnes, a totes les associacions que són el motor que 
fa que aquesta ciutat estigui desperta dia a dia i, que per tant, els 
polítics tinguem sempre les llums alerta. 
 
A tots els regidors adscrits, els consellers, les conselleres de districte per 
la seva implicació i dedicació, i per fer fàcil aquest Plenari de Ciutat 
Vella.  
 
Ara tanquem un mandat, un mandat que acaba i que formarà part de la 
història del Districte de Ciutat Vella, aquests quatre anys. La democràcia 
és això. Algú de vosaltres continuareu, uns altres no, en qualsevol cas, 
gràcies a tothom per l’interès i per la dedicació posada.  
 
Jo també m’acomiado com a regidora de l’Ajuntament de Barcelona, ha 
estat un orgull i un plaer treballar per aquesta ciutat. 
 
Són, com deia, dos punts. Un primer punt que és l’aprovació de l’acta de 
l’anterior Plenari que va tenir lloc el 5 de març del 2015.  
 
1) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior, corresponent al dia 

5 de març de  2015. 



 
 

 

Hi havia una esmena incorporada pel grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa i una del partit popular de 
l’Elisabeth Jiménez, que l’ha fet ara en la Junta de Portaveus, en la 
pàgina 18 on deia: 
 
“Sra. Homs, no sólo no han cumplido las decisiones que no han tomado 
democráticamente” 
 
 i l’esmena és canviar el “no” per “se”, 
  
“Sra. Homs, no sólo no han cumplido las decisiones que se han tomado 
democráticamente” 
 
Per tant, aquesta esmena quedaria recollida. 
 
Amb aquestes dues incorporacions quedarien aprovades les actes que 
avui es presenten. 
 
 
Recollim aquestes esmenes i queda aprovat el primer punt de 
l’ordre del dia.  
 
 
 
2)  Aprovació, si s’escau, de l’actual sessió extraordinària. 

 
El segon seria l’aprovació d’aquesta acta de la sessió extraordinària, que 
com serà literal i, per tant, amb l’aprovació d’aquest punt entenem 
també que els grups que fan posicionament, el fan favorable. 
 
Com no hi ha cap altre punt i no hi ha cap intervenció sol·licitada donaria 
per tancada aquesta sessió agraint a tots la seva assistència. 
 
Moltes gràcies.  
 
 
 
 
 
 


