
 
 
 

 

 

 

ACTA NÚM. 6/2015 COMISSIÓ DE GOVERN 

Sessió ordinària de 29 de setembre de 2015 

 

 

A la seu del Districte, el dia 29 de setembre de 2015 es reuneix la Comissió de Govern del Districte, 

en sessió ordinària, sota la Presidència de l’Ima. Sr. Laia ORTIZ I CASTELLVÍ, regidora del 

Districte. 

 

Hi són presents els membres següents: Sra. Blanca Port Gimeno, Sr. Josep Alberjón Fumanal, Sr. 

José María Fanlo Ruiz, Sra. Elvira Juncosa i Román, Sr. Felipe López-Aranguren Quiñones, Sr. 

Jordi Gimeno Pérez i Sr. Jesús López Fernández, aquest últim en la seva doble condició de 

conseller del Districte i conseller tècnic, assistits pel Cap del Departament de Serveis Jurídics - 

Secretaria, actuant per delegació del Secretari General, Sr. Josep Manel Medrano i Molina, que 

certifica. També assisteix la Sra. Carme Turégano López, Gerent del Districte, que actua amb veu i 

sense vot. 

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 19:00 hores.  

 

1. Assignació d’àrees de responsabilitat als consellers i conselleres del Govern.  

 

Es proposa l’assignació de les següents àrees de responsabilitat als consellers i conselleres del 

Govern: 

 

  Dona, salut, educació i persones amb discapacitat: Blanca Port Gimeno. 

  Cultura, gent gran, seguretat i prevenció: Felipe López-Aranguren Quiñones. 

  Sostenibilitat i medi ambient: Josep Alberjón Fumanal. 

  Habitatge i Urbanisme: Elvira Juncosa i Román. 

  Participació, comerç, joventut, infància, solidaritat, cooperació i economia social, solidària i 

cooperativa: Jesús López Fernández. 

  Esports i Urbanisme: Jordi Gimeno Pérez. 

  Mobilitat i via pública: José Maria Fanlo Ruiz. 

 

 

S’aprova. 

 

 

 

2. Mesura de govern relativa a la creació de la Comissió de Treball de la Memòria Històrica 

al Districte de Sant Andreu.  

 

 

Presenta aquest punt de l’orde del dia el Sr. López Fernández, incidint en el contingut i la 

oportunitat de la mesura. La Regidora del Districte, la Sra. Ortiz, intervé per fer un aclariment sobre 

la orientació de la mesura en el sentit de clarificar que no es limita a aspectes de nomenclàtor, sinó 

que va més enllà, per tal d’incidir en altes aspectes. D’altra banda, pot ser un espai en el que es 

detectin símbols situats a la via pública que s’hagin de retirar. En definitiva, es tracta de la creació 

d’un espai de treball i coordinació sobre aquesta matèria amb el Comissionat de Ciutat. 

 

La Comissió resta assabentada.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

3. Mesura de govern relativa a la creació de la Comissió de Treball per a l’acollida de les 

persones refugiades.  

 

Presenta aquesta mesura el Sr. López Fernández, informant que han arribat peticions per a 

l’acollida de persones refugiades a la ciutat. Tant des de Patrimoni com des de les entitats del 

districte, s’està recavant informació per poder elaborar propostes. Amb aquesta mesura es pretén 

crear una taula, de caràcter temporal, que treballaria en dues fases:  

 

Una primera fase, en la que es faria una convocatòria d’entitats, de la qual sortirien propostes per 

a ser traslladades al Coordinador del Pla; i una segona fase, d’elaboració d’informe i seguiment 

del full de ruta. 

 

La Regidora proposa reforçar la mesura, més enllà d’un inventari d’equipaments. Cal incloure 

també un inventari dels recursos de les entitats que es poden posar a l’abast de les persones 

refugiades, de forma que la taula pugui canalitzar el dinamisme del teixit associatiu del districte, 

totes les activitats que es podrien donar. Es tracta de fer un encaix territorial, tenint en compte en 

si mateix el voluntariat.  

 

 

 

4. Elevar al Consell del Districte la proposta de creació de Consells Sectorials, d’acord amb 

l’article 48 de les Normes reguladores de Funcionament dels Districtes. 

 

 

El secretari fa referència a la proposta elaborada de creació de Consells Sectorials, d’acord amb 

l’article 48 de les Normes reguladores de Funcionament dels Districtes, de conformitat amb el 

document adjunt. 

 

 

S’eleva al Consell Plenari per la seva aprovació. 

 

 

 

5. Aprovació de la proposta d’ordre del dia del Consell Plenari extraordinari del Districte a 

celebrar el dia 8 d’octubre de 2015. 

 

 

El secretari exposa la proposta d’ordre del dia del Consell Plenari del Districte extraordinari del dia 

8 d’octubre de 2015, de conformitat amb el document adjunt. 

 

S’aprova. 

 

 

 

6. Aprovació de la proposta d’ordre del dia del Consell Plenari ordinari del Districte a 

celebrar el dia 8 d’octubre de 2015. 

 

 

El secretari exposa la proposta d’ordre del dia del Consell Plenari del Districte del dia 8 d’octubre de 

2015, de conformitat amb el document adjunt. 

 

S’aprova. 



 
 
 

 

 

 

 

 

7. Precs i preguntes. 

 

No hi ha preguntes.  

 

 

 

 

 

I sense més assumptes que tractar, la presidència aixeca la sessió essent les 20:00 hores del 

mateix dia estenent-se la present acta, acord amb el contingut mínim que s’estableix a l’article 90 

del Reglament Orgànic Municipal, (ROM) aprovat definitivament pel Consell Municipal el 16 de 

febrer de 2001 i de conformitat amb els articles 110 i 111 de la Llei 2/2003 de 28 d’abril Text Refós 

de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), 50 del Reial Decret Llei 781/1986 

de 18 d'abril Text Refós de Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local (TRRL), 109 del 

Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre que aprova el Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF). HO CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 

Josep Manel Medrano i Molina 

Secretari Delegat 

 

Vist-i-plau  

 

 

 

Laia Ortiz Castellví 

Regidora del Districte  

 


