
ACTA DEL CONSELL PLENARI 
 

Identificació de la sessió 
 
Data: 24 d’octubre de 2019 
Caràcter: extraordinari 
Horari: de 18.30 a 18.45 h 
Lloc: Sala de Plens Ernest Lluch, 
a la Seu del Districte de Ciutat Vella 
 
Assistents  
 
President del Consell  
Jordi Coronas i Martorell (GMDERC-AM)  
 
Vicepresidenta del Consell 
M. José Arteaga Muñoz (GMPSC) 
 
Regidor del Districte  
Jordi Rabassa i Massons (GMBComú-E) 
 
Regidor adscrit 
Francisco Sierra López (GMDCs) 
 
Consellers i conselleres  
Jessica González Herrera (GMDBComú-E) 
Natalia Martínez Rodríguez (GMDBComú-E)  
Santiago Ibarra Oriol (GMDBComú-E) 
Patricia Martínez Álvarez (GMDBComú-E) 
David Pequeño Gutiérrez (GMDBComú-E) 
Andrés Pérez Conte (GMDBComú-E) 
María José Arteaga Muñoz (GMDPSC-CP) 
Patricia García Torres (GMDPSC-CP)  
Joan Julibert Jiménez (GMDPSC-CP) 
Antoni Vidal i Ruiz (GMDERC-AM) 
Laura de la Cruz Termes (GMDERC-AM)   
Jordi Callejo Moya (GMDERC-AM) 
Alba Segura i Gomila (GMDERC-AM) 
Julia Barea Sánchez (GMDCs)  
Tahir Rafi Khanun (GMDCs)  
M José Chacón Salvador 
 
Excusen la seva absència 
 
Secretari del Consell  
Lluís-Xavier Toldrà Bastida 
 
Gerent  
Yolanda Hernández Darnés 
 
 
Ordre del dia 



 

1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia, del 26 de juliol de 2019, de nomenament del 
president del Consell del Districte, Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell. 

El president dona les gràcies als veïns i veïnes que els acompanyen, i als consellers i 
conselleres de districte, al regidor i al regidor adscrit, al gerent municipal i al personal 
tècnic de la casa que avui els ajuda. 

Declara iniciada la sessió extraordinària del Consell Municipal del Districte de Ciutat 
Vella i recorda que els consellers i conselleres de districte ja coneixen l’ordre del dia i 
en tenen la documentació.  

Informa del decret d’alcaldia de nomenament del president del Consell de Districte, 
que serà ell mateix.  

A) PART INFORMATIVA 

1. RESTAR ASSABENTAT de la Resolució del regidor del districte, de data 16 de 
setembre de 2019, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del 
Districte. 

2. RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels grups polítics municipals. 

3. RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus. 

4. RESTAR ASSABENTAT de la Resolució del regidor del districte, del 24 de juliol de 
2019, per la qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del Consell de 
Districte.  

5. RESTAR ASSABENTAT de la Resolució del regidor del districte, del 19 d’agost de 
2019, per la qual s’estableix el règim de dedicació de la consellera Sra. Jèssica 
González i Herrera. 

6. RESTAR ASSABENTAT de la Resolució del regidor del districte, de l’1 de setembre 
de 2019, per la qual s’estableix la modificació del règim de dedicació de la consellera 
Sra. Laura de la Cruz i Termes i del conseller Antoni Vidal i Ruiz. 

7. RESTAR ASSABENTAT de la representació corresponent als membres del Consell 
de Districte en el Consell Ciutadà del Districte. 

8. RESTAR ASSABENTAT de la integració en els consells de barri dels 
consellers/eres de districte designats per cadascun dels grups polítics municipals. 

9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del districte per la qual es 
nomenen els consellers/eres adscrits a cadascun dels barris del districte. 

10. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia, de data 26 de setembre de 2019, 
de nomenament de la Sra. Yolanda Hernández i Darnés com a gerent del Districte. 

El president exposa que, en la part informativa, se’ls assabenta de les diverses 
resolucions i altres punts, que llegeix textualment, i constata que ja en tenen la 
corresponent documentació.  

B) PART DECISÒRIA 



El president informa que els punts corresponents a la part decisòria s’han de votar. 
Informa també que si ningú no demana vot nominal ho faran per grups municipals. 

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 
preceptiu i designació dels seus membres. 

El president anuncia que, atès que els grups municipals manifesten el seu vot 
favorable, el punt s’aprova per unanimitat. 

PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament de la vicepresidenta del Consell de Districte 
de Ciutat Vella, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les Normes reguladores 
del funcionament dels districtes. 

El president proposa com a vicepresidenta la Sra. María José Arteaga i demana si hi 
ha algú més que es presenti per al càrrec. Informa que com que no és així, han de 
votar els grups, i ho fan tots a favor tret del Grup Municipal de Junts per Catalunya, 
que s’absté en aquest punt. 

Dona la paraula a la vicepresidenta. 

La vicepresidenta 

No, només donar les gràcies a tots els grups, i només dir una coseta, molt ràpidament, 
perquè crec que avui és un dia molt important per a la recuperació de la memòria 
històrica.  

APROVAR la constitució de les comissions de treball i dels consells sectorials i 
d’equipament previstos a les Normes reguladores del funcionament dels districtes i 
designació dels seus membres. 

El president dona la paraula al Govern. 

La representant del grup de Govern 

Sí, molt breu. Només explicar que aquest cartipàs és fruit d’un acord de govern entre 
Barcelona en Comú i el PSC, amb tasques repartides però que treballarà com un únic 
equip. És una rèplica del cartipàs del mandat anterior, incloent-hi un dels últims 
compromisos del mandat, que va ser la constitució del Consell de Dinamització 
Econòmica de Ciutat Vella. 

El president demana el posicionament dels grups i constata que s’aprova per 
unanimitat. 

Informa que han arribat al final del consell extraordinari i que després d’una pausa 
celebraran el consell ordinari.  

Suspèn la sessió a les 18.45 h.  

 
El secretari del Consell 

 
Vistiplau 
El president 
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