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Acta del Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon del 4 
de març de 2020 
 
El dia 4 de març de 2020 es realitza al centre cívic Joan Oliver 
“Pere Quart” a les 18 h la sessió ordinària del Consell de Barri de 
la Maternitat i  Sant Ramon, amb el següent ordre del dia: 
 
1. Renovació de càrrecs (vicepresidències i comissió de 
seguiment) 
2. Presentació del Programa d’Actuació del Districte de les Corts i 
debat en grups sobre els pressupostos participatius del Districte 
3. Precs i preguntes 
 
1. Renovació de càrrecs (vicepresidències i comissió de 
seguiment) 
 
El conseller del Districte Carlos Hornero informa de les 
candidatures presentades per ocupar el l loc de vicepresidència al 
Consell de Barri de la Maternitat i  Sant Ramon, càrrec que 
quedava vacant segons es va informar en el consell de barri 
anterior. Aquestes candidatures han estat validades per la 
Comissió de Seguiment del Consell de Barri reunida el dia 5 de 
febrer de 2020 i han estat presentades a la plataforma electrònica 
municipal de participació ciutadana Decidim Barcelona. Informa 
també de que el Reglament de Participació Ciutadana de 
l ’Ajuntament de Barcelona permet l ’existència de dues 
vicepresidències del consell de barri. Informa igualment que la 
comissió de seguiment va acordar que seguint el que estableix el 
reglament es votin les dues candidatures per separat. 
 
Les persones que presenten candidatura són Ana Ramon Martínez, 
presidenta de l ’Associació de Veïns Camp Nou, i Eduard Català 
Montoliu, president de l ’Associació de Veïns del Racó de les Corts. 
Ambdós realitzen una presentació de les seves candidatures. 
 
Es procedeix a la votació d’aquests càrrecs entre els assistents. 
Assisteixen a la sessió en el moment de la votació 33 persones 
membres del consell de barri amb dret a vot. Ana Ramon Martínez 
obté 19 vots a favor i cap en contra i Eduard Català Montoliu obté 
17 vots a favor i cap en contra, per la qual cosa ambdós candidats 
queden elegits vicepresidents del consell de barri. 
 
En relació a la renovació de la comissió de seguiment, el secretari 
del consell de barri Josep M Comorera informa que no s’han 



presentat candidatures a la renovació de la comissió de seguiment 
a la plataforma Decidim Barcelona, tal com es va anunciar que era 
el procediment establert per a nous integrants en el consell de 
barri anterior. Informa que pel que fa a la renovació dels membres 
ja existents, s’ha posat en contacte amb totes les entitats que 
n’eren membres i amb totes les persones que n’eren membres a 
títol individual, i  l i  han manifestat la seva continuïtat o no dins de 
la comissió de seguiment, i  quina era la persona representant en 
cas de les entitats, procediment que es va validar per part de la 
reunió de la comissió de seguiment del dia 5 de febrer, i  que es va 
anunciar en el consell de barri anterior. 
 
El Sr. Josep Cava, president de l ’Associació de Veïns del carrer 
Sena, manifesta no haver t ingut coneixement de quin era el 
procediment per presentar la seva candidatura per ser un nou 
integrant de la comissió de seguiment del consell de barri. Es 
sotmet a la consideració dels assistents la seva incorporació a la 
comissió de seguiment sense cap veu en contra, per la qual cosa 
s’indica que la seva candidatura es validarà en la propera reunió 
de la comissió de seguiment. 
 
Punts 2 i 3 de l ’ordre del dia 
 
 
En relació al punt 2 de l ’ordre del dia, el contingut del que s’ha 
tractat queda recoll i t  en l ’acta-informe de la trobada presencial del 
procés participatiu del programa d’actuació municipal 2020-2023 i dels 
pressupostos participatius corresponent a aquest consell de barri elaborada per 
la Direcció de Democràcia Activa, que dona suport a la sessió. Aquesta acta-
informe es troba a la plataforma electrònica de participació ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelonaa a la següent ruta d’accés: 
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3769/meetings/2884 
 
En relació al punt 3 en la convocatòria s’indicava el següent: Per efectuar 
intervencions el el punt 3 de l’ordre del dia “Precs i preguntes” caldrà presentar 
a la taula el full d’intervenció que s’adjunta amb la convocatòria. Es donarà 
resposta per escrit. Els fulls d’intervenció presentats han estat introduïts en el 
sistema municipal Iris de resposta a queixes i suggeriments ciutadanes per tal 
de donar resposta per escrit. 
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Secretari del Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon 
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