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ACTA DEL PLENARI Núm. 1 

 

CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

                                                 24 de juliol de 2019 

 

 

 

A la Sala de Plens del Districte de Gràcia, a les 19:05 hores del dia 24 de juliol de 

2019, sota la presidència –delegada a l’efecte per decret de l’Alcaldia de 22 de juliol de 

2019 - de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte, es reuneixen els senyors i 

senyores Jordi Bea Costa, Marc Bosch Matas, Judith Calabria Cortecans, Cristina 

Carrera Viñoles, Miquel Colomé Ferrer, Jordi Daura Molins, Xavier Farrés Torrecabota,  

Jordi Farriol Fonoll, Olga Hiraldo Martí, Alberto Lacasta Huelin, Sílvia Manzano 

Quintana, Sílvia Mayor Gutiérrez, Núria Pi i Martínez, Yusef Quadura Izquierdo, 

Guillem Roma Batlle, Mercè Saltor Guinjoan, Àngels Tomàs i Gonzalo, tots ells 

assistits pel cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte i Secretari 

del Consell, Sr. Rufino García Pérez, que certifica. 

 

També hi assisteix l’Im Sr. Ferran Mascarell i Canalda, regidor de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

Primer.- Constitució del Consell del Districte. 

 

El senyor Badia saluda els assistents i aclareix que avui actua per habilitació i que les 

properes sessions seran presidides pel futur president del Consell.  

 

A continuació dóna la paraula al secretari, el qual procedeix a la lectura dels decrets 

de l’Alcaldia que interessen la constitució d’aquest Consell. Són els següents: 

 

1. Decret d’Alcaldia de 10 de juliol de 2019 que designa regidor del Districte 

de Gràcia el senyor Eloi Badia Casas. 

 

2. Decret d’Alcaldia de 22 de juliol de 2019, que habilita als Regidors i 

Regidores dels Districtes per convocar la sessió de constitució dels 

Consells de Districte i presidir les sessions corresponents. 
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3. Decret d’Alcaldia de 22 de juliol de 2019 que nomena membres del Consell 

Municipal del Districte de Gràcia les persones següents: 

 

Barcelona en Comú: 

 

Sr. Yusef Quadura Izquierdo 

Sra. Cristina Carrera Viñoles 

Sr. Jordi Farriol Fonoll 

Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo 

Sra. Judith Calabria Cortecans 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya: 

 

 Sr. Alberto Lacasta Huelin 

 Sra. Mercè Saltor Guinjoan 

 

Esquerra Republicana de Catalunya: 

 

Sra. Olga Hiraldo Martí 

Sra. Núria Pi i Martínez 

Sr. Miquel Colomé Ferrer 

Sr. Guillem Roma Batlle 

Sr. Marc Bosch Matas 

 

 

Junts per Catalunya:  

 

Sra. Sílvia Manzano Quintana 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

Sr. Xavier Farrés Torrecabota 

  

 Ciutadans 

 

Sr. Jordi Bea Costa 

 

Barcelona pel canvi: 

 

Sr. Jordi Daura Molins 
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Seguidament el secretari manifesta que els consellers i conselleres han donat 

compliment als requisits previstos a la Normes reguladores del funcionament dels 

Districtes per poder accedir al càrrec -en especial, la presentació de les corresponents 

declaracions per al registre d’interessos -, i que resten assabentats del règim de 

prohibicions i incompatibilitats que els hi resulta d’aplicació de conformitat amb 

l’ordenament jurídic vigent. 

 

El president habilitat anuncia que els consellers i conselleres han de prestar jurament o 

promesa de conformitat amb allò disposat al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i a tal 

efecte cedeix la paraula al secretari per a que formuli a cadascun dels consellers i 

conselleres la següent pregunta 

 

¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 

del càrrec de conseller o consellera del Districte de Gràcia, amb lleialtat al Rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta 

Municipal de Barcelona?  

 

Els consellers i conselleres són cridats pel secretari, un per un i per ordre alfabètic, i, 

dempeus, contesten: 

 

 

Sr. Jordi Bea Costa: Sí, prometo. 

 

Sr. Marc Bosch Matas: Sí, prometo per imperatiu legal, per a servir els veïns i veïnes 

de Gràcia i Barcelona, per defensar els seus drets i llibertats d'acord amb els valors 

republicans i justícia social, fidel als mandats del poble de Catalunya i per la llibertat de 

les preses polítiques i el retorn de les exiliades. 

 

Sra. Judith Calabria Cortecans: Sí, ho prometo per imperatiu legal, comprometent-me  

a treballar pel bé comú i pels veïns i veïnes de Gràcia. 

 

Sra. Cristina Carrera Viñoles: Sí, prometo per imperatiu legal i em comprometo a 

treballar pel bé comú i pels veïns i veïnes de Gràcia. 

 

Sr. Miquel Colomé Ferrer: Sí, ho prometo per imperatiu legal, per a servir els veïns i 

veïnes de Gràcia i Barcelona, per defensar els seus drets i llibertats d'acord amb els 

valors republicans i justícia social, fidel als mandats del poble de Catalunya i per la 

llibertat del presos polítics i el retorn dels exiliats. 

 

Sr. Jordi Daura Molins: Sí, ho juro. 

 

Sr. Xavier Farrés Torrecabota: Sí, ho prometo per imperatiu legal amb lleialtat al 

mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb el meu compromís amb la llibertat 
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dels presos i les preses polítiques, pel retorn dels exiliats i les exiliades i el progrés del 

Districte de Gràcia. 

 

Sr. Jordi Farriol Fonoll: Sí, ho prometo per imperatiu legal i em comprometo a treballar 

pel bé comú i pels veïns i veïnes de Gràcia. 

 

Sra. Olga Hidalgo Martí: Sí, ho prometo per imperatiu legal, per a servir els veïns i 

veïnes de Gràcia i Barcelona, per defensar els seus drets i llibertats d'acord amb els 

valors republicans i justícia social, fidel als mandats del poble de Catalunya i per la 

llibertat del presos i preses polítiques i el retorn lliure dels exiliats i exiliades. 

 

Sr. Alberto Lacasta Huelin: Sí, ho prometo. 

 

Sra. Sílvia Manzano Quintana: Sí, ho prometo per imperatiu legal amb lleialtat al 

mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb el meu compromís amb la llibertat 

dels presos i les preses polítiques, pel retorn dels exiliats i les exiliades i el progrés del 

Districte de Gràcia. 

 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez: Sí, ho prometo per imperatiu legal amb lleialtat al mandat 

democràtic i al poble de Catalunya i amb el meu compromís amb la llibertat dels 

presos i les preses polítiques, pel retorn dels exiliats i les exiliades i el progrés del 

Districte de Gràcia. 

 

Sra. Núria Pi i Martínez: Sí, ho prometo per imperatiu legal, per a servir els veïns i 

veïnes de Gràcia i Barcelona, per defensar els seus drets i llibertats d'acord amb els 

valors republicans i justícia social, fidel als mandats del poble de Catalunya i per la 

llibertat del presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades. 

 

Sr. Yusef Quadura Izquierdo: Sí, ho prometo per imperatiu legal, defensant el bé comú 

i pels veïns i veïnes de Gràcia. 

 

Sr. Guillem Roma Batlle: Sí, ho prometo per imperatiu legal, per a servir els veïns i 

veïnes de Gràcia i Barcelona, per defensar els seus drets i llibertats d'acord amb els 

valors republicans i justícia social, fidel als mandats del poble de Catalunya i per la 

llibertat del presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades. 

 

Sra. Mercè Saltor Guinjoan: Sí, ho prometo. 

 

Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo: Sí ho prometo per imperatiu legal comprometent-me a 

treballar en la defensa dels veïns i les veïnes de Gràcia i Barcelona i en favor dels 

drets, les llibertats, la justícia social i el feminisme pel 99% de la població. Salut i 

República. 
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Complertes les anteriors formalitats, el president habilitat declara constituït el Consell 

del Districte de Gràcia. 

 

Seguidament dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 

 

Segon.- Proposta de nomenament del president o presidenta del Consell de 

Districte, de conformitat amb allò disposat a l’art. 22.1 de la  Carta Municipal de 

Barcelona, i núm. 12.1 de les Normes Reguladores de Funcionament dels 

Districtes. 

 

El president habilitat pregunta als portaveus dels respectius grups municipals si volen 

proposar el nom d’un/a candidat/a a la Presidència del Consell, candidatura que haurà 

de recaure en un/a regidor/a en actiu de la Corporació. 

 

El Sr. Farriol respon que el grup de BComú no presenta candidat. 

 

La Sra. Hidalgo respon que el grup d’ERC no presenta candidat. 

 

La Sra. Mayor respon que el grup de Junts per Catalunya presenta com a candidat el 

Sr. Ferran Mascarell. 

 

El Sr. Lacasta respon que el grup del PSC no presenta candidat 

 

El Sr. Bea respon que el grup de C’s no presenta candidat. 

 

El Sr. Daura respon que el grup de Barcelona pel canvi no presenta candidat. 

 

 

El president habilitat indica que la votació es farà mitjançant papereta secreta, en la 

qual cal escriure el nom del candidat elegit i, que els consellers i conselleres 

dipositaran a l’urna col·locada sobre la taula presidencial. 

 

El secretari crida un per un i per ordre alfabètic els membres del Consell, els quals 

s’atansen a l’urna i hi dipositen el seu vot. 

 

Acabada la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots emesos, llegint el president 

habilitat cadascuna de les paperetes i verificant-se tot seguit, per part del secretari, el 

recompte dels vots que dóna els resultats següents: 

 

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 17 vots. 

 



 

  

Districte de Gràcia 
 

 

 

 

 

   6 / 7 

 

En virtut dels anteriors resultats el president habilitat comunica que traslladarà a 

l’Alcaldia l’acord següent: 

 

“PROPOSAR el nomenament de l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda com a president 

del Consell del Districte de Gràcia, de conformitat amb allò disposat a l’art. 22-1 de la 

Llei 22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona, i núm. 12.1 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes”. 

 

Seguidament, el president cedeix l’ús de la paraula als portaveus dels diferents grups 

municipals per ordre de menor a major representació en el Consell, a efectes que, si 

ho consideren oportú, facin l’explicació del vot emès. 

 

 

Intervé el senyor Daura (Barcelona pel Canvi): Manifesta que el seu grup ha votat a 

favor del candidat senyor Mascarell en compliment del pacte assolit a nivell de ciutat. 

 

Intervé el senyor Bea (C’s): Manifesta que ha votat el senyor Mascarell d’acord amb 

el pacte assolit a nivell de ciutat. 

 

Intervé el senyor Lacasta (PSC): Manifesta que el seu grup ha votat la candidatura 

del senyor Mascarell en compliment del pacte assolit a nivell de ciutat. 

 

Intervé la senyora Mayor (Junts x Catalunya): Manifesta que el seu grup ha votat la 

candidatura del senyor Mascarell en compliment del pacte assolit a nivell de ciutat. 

 

Intervé la senyora Hidalgo (ERC): Manifesta que el seu grup ha votat la candidatura 

del senyor Mascarell en compliment del pacte assolit a nivell de ciutat. 

 

Intervé el senyor Farriol (Barcelona en Comú): Explica que els consellers i 

conselleres del seu grup han votat el Sr. Mascarell, malgrat el seu grup va decidir no 

participar en les negociacions que van dur a terme els grups de l’oposició. 

 

 

El president habilitat felicita els consellers i conselleres del districte i passa la paraula 

al Sr. Ferran Mascarell que agraeix la confiança dipositada en ell i s'ofereix als veïns i 

veïnes com a interlocutor per recollir les inquietuds i anhels que el Districte pugui tenir i 

necessiti de la política per poder resoldre'ls.  

 

Fora de l'ordre del dia el president habilitat dona pas a una plataforma veïnal per parlar 

de la problemàtica de la discoteca Canela. La plataforma comenta els problemes de 

convivència entre els veïns i veïnes i els negocis, en aquest cas la queixa és per 

incidents a la discoteca Canela  i creuen que l'única solució és el tancament. 

 

Sense més assumpte a tractar, el president habilitat aixeca la sessió a les 19:50 hores.  
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De la sessió s’aixeca la present acta que signa el president habilitat amb mi el 

secretari del Consell, que en dono fe. 

 

 

 

El president habilitat,                                                                  El secretari del Consell, 

 

 

 

Eloi Badia Casas                                                                   Rufino García Pérez 
 


