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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 
 
Identificació de la sessió  
Núm.: 2 
Data: 8 d’octubre de 2015  
Caràcter: extraordinari 
Horari: de 18.40 h a 18.55 h  
Lloc: Consell de Districte de Sant Andreu 
 
Assistents  
 
Presidenta del Consell  
Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés (GMERC-AM)  
 
Regidora del Districte  
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví (GMBComú-E)  
 
Regidors/res adscrits/tes 
Im. Sr. Jaume Ciurana (GMCiU) 
 
Consellers i conselleres  
Blanca Port Gimeno (GMDBComú-E) 
Josep Alberjón Fumanal (GMDBComú-E) 
José M. Fanlo Ruiz (GMDBComú-E) 
Elvira Juncosa i Román (GMDBComú-E) 
Felipe López-Aranguren Quiñones (GMDBComú-E) 
Jordi Gimeno Pérez (GMDBComú-E) 
Jesús López Fernández (GMDBComú-E) 
Roger Mestre Fàbregas (GMDCiU) 
Josep Vilà i Servià (GMDCiU) 
Anna Satorra Sansano (GMDCiU) 
M. Ximena Gadea Pintos (GMDCiU) 
Carlos Rodríguez i Escuredo (GMDERC-AM) 
Joaquim Pañart Sánchez (GMDERC-AM) 
Enric Fernández-Velilla i Ceprià (GMDPSC-CP) 
Arantzazu González i Campo (GMDPSC-CP) 
Marcos Rodríguez Hernández (GMDC’s) 
Jordi Obón Cabré (GMDC’s) 
M. del Carmen Santana i González (GMDPPC) 
Ivan Altimira Miralles (GMDCUP-PA) 
 
Secretari del Consell  
Josep Manel Medrano i Molina 
 
Gerent  
M. Carme Turégano López 
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Desenvolupament de la sessió  
 
La regidora del Districte - presidenta en funcions obre la sessió.  

1. Presa de possessió de la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés com a presidenta 
del Consell del Districte, segons nomenament per Decret de l’Alcaldia de 30 de 
juliol de 2015 

La regidora del Districte - presidenta en funcions expressa la fórmula per a la presa de 
possessió del càrrec de presidenta del Consell del Districte: «Jureu o prometeu per la 
vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de presidenta del 
Consell de Districte de Sant Andreu, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de Barcelona?» 

La senyora Benedí, del GMERC-AM, promet el càrrec per imperatiu legal, i manifesta que 
treballarà per la justícia social i la república catalana. 

La regidora - presidenta en funcions felicita la senyora Benedí, i assenyala que a partir 
d’ara serà la nova presidenta qui conduirà la sessió. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Presa de possessió del Sr. Jordi Obón Cabré com a conseller del Districte del 
Grup de Ciutadans (C’s)  

La presidenta pregunta al senyor Obón: «Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del Districte de Sant 
Andreu, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i la Carta municipal de Barcelona?» 

El senyor Obón, del GMDC’s, jura el càrrec. 

La presidenta el felicita.  

El Consell se n’assabenta.  

A) Part informativa: 

1. Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 30 de juliol de 2015 pel qual es 
nomena el Sr. Roger Mestre i Fàbregas com a conseller del Grup de CiU, i del 
Decret de 2 de setembre de 2015 pel qual es nomena el Sr. Jesús López 
Fernández com a conseller del Grup de BComú-E, així com de l’acta de presa de 
possessió dels esmentats consellers, realitzada davant la regidora del Districte, 
en data 10 de setembre de 2015  

El secretari tecnicojurídic dóna compte dels nomenaments i de la presa de possessió dels 
consellers esmentats. 

El Consell se n’assabenta.  
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2. Restar assabentat dels decrets de l’Alcaldia de data 28 i 30 de juliol de 2015 de 
nomenament de regidors/res adscrits/tes 

El secretari tecnicojurídic dóna compte dels decrets esmentats, pels quals es va nomenar 
com a regidors/res adscrits/tes del Districte de Sant Andreu l’Im. Sr. Jaume Ciurana 
Llevadot i les Imes. Sres. Carina Mejías Sánchez, M. José Lecha González, Carmen 
Andrés Añón i Ángeles Esteller Ruedas. 

El Consell se n’assabenta.  

3. Restar assabentat de la resolució de la regidora del Districte de data 10 de 
setembre de 2015 de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del 
Districte 

El secretari tecnicojurídic dóna compte de la resolució per la qual la regidora del Districte 
va nomenar com a membres de la Comissió de Govern del Districte els Srs. Josep 
Alberjón Fumanal, José M. Fanlo Ruiz, Felipe López-Aranguren Quiñones, Jordi Gimeno 
Pérez i Jesús López Fernández, i les Sres. Blanca Port Gimeno i Elvira Juncosa i Roman.  

Manifesta que l’atribució de responsabilitats als diferents membres de la Comissió de 
Govern es va realitzar per l’acord de 29 de setembre d’aquest mateix òrgan, en virtut del 
qual la Sra. Port esdevé consellera de Dona, Salut, Educació i Persones amb 
Discapacitat; el Sr. López-Aranguren, de Cultura, Gent Gran, Seguretat i Prevenció; el Sr. 
Alberjón, de Sostenibilitat i Medi Ambient; la Sra. Juncosa, d’Habitatge i Urbanisme; el Sr. 
López, de Participació, Comerç, Joventut, Infància, Solidaritat, Cooperació i Economia 
Social, Solidària i Cooperativa; el Sr. Gimeno, d’Esports i Urbanisme; i el Sr. Fanlo, de 
Mobilitat i Via Pública. 

El Consell se n’assabenta.  

4. Restar assabentat de la constitució dels grups polítics municipals 

El secretari tecnicojurídic dóna compte del decret de constitució dels grups polítics 
municipals, de 29 de setembre, de conformitat amb el qual es constitueixen el Grup 
Barcelona en Comú, integrat pels set membres que formen part de la Comissió de 
Govern; el Grup de Convergència i Unió, conformat per les Sres. M. Ximena Gadea i Anna 
Satorra, i pels Srs. Roger Mestre i Josep Vila; el Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, compost pels Srs. Carlos Rodríguez i Joaquim Pañart; el Grup del Partit 
Socialista de Catalunya, conformat pel Sr. Enric Fernández-Velilla i la Sra. Arantzazu 
González; el Grup de Ciutadans, integrat pels Srs. Marcos Rodríguez i Jordi Obón; el 
Grup del Partit Popular, compost per la Sra. M.del Carmen Santana; i el Grup de la 
Candidatura d’Unitat Popular, conformat pel Sr. Ivan Altimira. 

El Consell se n’assabenta.  
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5. Restar assabentat de la composició de la Junta de Portaveus 

El secretari tecnicojurídic dóna compte de la composició de la Junta de Portaveus, 
nomenada pel decret de 29 de setembre de 2015, que és la següent: pel GMDBComú-E, 
la Sra. Blanca Port com a portaveu i el Sr. Felipe López-Aranguren com a portaveu adjunt; 
pel GMDCiU, la Sra. M. Ximena Gadea com a portaveu i el Sr. Roger Mestre com a 
portaveu adjunt; pel GMDERC-AM, el Sr. Carlos Rodríguez com a portaveu i el Sr. 
Joaquim Pañart com a portaveu adjunt; pel GMDPSC-CP, el Sr. Enric Fernández-Velilla 
com a portaveu i la Sra. Arantzazu González com a portaveu adjunta; pel GMDC’s, el Sr. 
Marcos Rodríguez com a portaveu i el Sr. Jordi Obón com a portaveu adjunt; pel 
GMDPPC, la Sra. M. Carmen Santana com a portaveu; i pel GMDCUP-PA, el senyor Ivan 
Altimira com a portaveu. 

El Consell se n’assabenta.  

6. Restar assabentat de la resolució de la regidora del Districte de data 30 de juliol 
de 2015, modificada per les resolucions de 10 i 29 de setembre de 2015, per la 
qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del Consell de Districte 

El secretari tecnicojurídic dóna compte de les resolucions sobre el règim de dedicació dels 
diferents membres del Consell.  

Explica que en la resolució de 30 de juliol no s’establia cap dedicació especial, sinó que 
totes eren ordinàries, però que en data de 10 de setembre, com a conseqüència de la 
modificació de l’article 27 de les Normes reguladores de funcionament del Districte, es va 
assignar el règim de dedicació exclusiva al Sr. Jesús López, com a conseller de l’article 
NRFD; a la Sra. Blanca Port, com a consellera membre de la Comissió de Govern; i al Sr. 
Carlos Rodríguez, com a conseller d’assistència a la presidència. Assenyala que, d’altra 
banda, s’ha assignat el règim de dedicació parcial al Sr. Felipe López-Aranguren, del 
GMDBComú-E; al Sr. Joaquim Pañart, del GMDERC-AM; i a la Sra. M. Ximena Gadea, 
del GMDCiU, tots tres al 75%.  

Manifesta que aquesta resolució està complementada, a petició dels grups, per una 
resolució de 29 de setembre, per la qual es modifica la dedicació dels Srs. Ivan Altimira, 
del GMDCUP-PA, i del Sr. Marcos Rodríguez, del GMDC’s, que passen de no tenir una 
dedicació especial a tenir una dedicació parcial del 75%. 

El Consell se n’assabenta.  

7. Restar assabentat de la integració en els consells de barri dels consellers/res de 
Districte designats per cadascun dels grups polítics municipals 

El secretari tecnicojurídic dóna compte de la integració dels consellers i conselleres en els 
diferents consells de barri, d’acord amb la relació que s’exposarà al web. 

El Consell se n’assabenta.  
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8. Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 2015 de 
nomenament de la Sra. Carme Turégano López com a gerent del Districte 

El secretari tecnicojurídic dóna compte del decret pel qual es va nomenar la senyora 
Carme Turégano López com a gerent del Districte de Sant Andreu. 

El Consell se n’assabenta.  

B) Part decisòria: 

1. Proposar a l’Alcaldia el nomenament del vicepresident/a del Consell del Districte 
de Sant Andreu, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes 

La presidenta pregunta als grups si tenen algun candidat o candidata. 

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, proposa la senyora Arantzazu González. 

La presidenta dóna pas a la votació a mà alçada. Un cop fet el recompte, manifesta que, 
amb 11 vots a favor i 8 abstencions, queda nomenada la senyora Arantzazu González 
com a vicepresidenta del Districte de Sant Andreu. Li dóna l’enhorabona.  

Pregunta si algun grup vol intervenir.  

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, explica que el seu grup s’ha abstingut perquè no vol 
participar de decisions unànimes que s’han adoptat «des dels despatxos centrals». 

S’aprova.  

2. Constituir, de conformitat amb allò previst a l’art. 32 de les Normes reguladores 
del funcionament dels districtes, les comissions consultives de govern de 
caràcter consultiu i designació dels seus membres 

La presidenta pregunta si algun grup vol fer alguna consideració. Davant la manca 
d’intervencions, dóna el punt per aprovat. 

S’aprova.  

3. Crear els Consells Sectorials del Districte de Sant Andreu, d’acord amb la 
proposta elevada per la Comissió de Govern i l’article 48 de les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes 

La presidenta pregunta si algun grup vol intervenir. Davant la manca d’objeccions, dóna el 
punt per aprovat. 

S’aprova.  
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 18.55 h.  

 

 

 

El secretari del Consell Vist i plau  
La presidenta 

 


