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ACTA núm. 1/2020 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE VIA 
PUBLICA, SEGURETAT, SERVEIS MUNICIPALS I PRESIDÈNCIA 

 
 
A Barcelona, essent les 17:00 hores del 9 de març de 2020, es reuneix la Comissió 
Consultiva de Via pública, seguretat, serveis municipals i presidència del Districte de 
les Corts a la Sala del Consell del Districte, situada a la planta primera de la seu, a la 
plaça Comas, 18, sota la presidència de la consellera Sra. Irene Morales Morales, a la 
qual hi assisteixen els consellers i conselleres membres, Sra. Lucia García Carretero, 
Sr. Josep Ma. Gebelli Isart i el Sr. Sergi Mariné Santos, assistits per la secretària, Sra. 
Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Janet Sanz Cid, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans i Sra. Francina Vila Valls, i els consellers Sr. Manuel Becerra 
Hormigo, Sr. Xavier Cañigueral González, Sra. Sonia Reina Sánchez i el Sr. Javier de 
Erausquin Marsal. 
 
Assisteixen en el públic el Sr. Eduard Català, el Sr. Alejandro Arias, el Sr. Pedro 
Alonso, el Sr. Daniel Fernández Comadran i el Sr. Ivan David del Club Esportiu 
Mediterráneo. 
 
La presidenta de la Comissió, Sra. Irene Morales Morales, obre la sessió fent esment 
de l’ordre del dia:  
 
PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts per 
optar a les Medalles d’honor de Barcelona 
 
APROVAR, de conformitat amb allò previst a l’article 47 de les NRFD i a l’article 45 del 
RIOFDC, la constitució de la Comissió de Treball d’Esports en substitució del Grup de 
Treball d’Esports 

 
APROVAR el canvi de nom del Consell sectorial de Salut i Equipaments sociosanitaris 
constituït en el Consell de Districte de cartipàs del dia 10 d’octubre de 2019 pel nom de 
Consell Sectorial de Salut 
 
Respecte al primer punt de l’ordre del dia: 
 
PROPOSAR I APROVAR la designació de candidats del Districte de les Corts per 
optar a les Medalles d’honor de Barcelona 
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La presidenta de la Comissió, Sra. Irene Morales Morales, informa que es va 
consensuar que cada any dos grups municipals portarien les propostes a la Junta de 
Portaveus. Aquest any, les Medalles d’Honor van ser proposades pel govern i el grup 
municipal de BxCanvi, i les propostes que han portat a la Junta de Portaveus i que 
passaran al dia següent al Consell de Districte són: la senyora Anna Ramón per part 
del grup de BxCanvi, i l’Associació de Veterans de Catalunya que celebra el seu 
cinquantè aniversari, per part del govern i que no cal dir res ja que tothom els coneix. 
 
També informa que, el any vinent 2021, les propostes seran dels grups del PP i 
BComú, al 2022 seran JxCat i Cs, i al 2023 seran ERC i PSC i que es tracta que hagi 
consens entre tots els grups polítics. 
 
A continuació, la presidenta passa al segon punt de l’ordre del dia: 
 
APROVAR, de conformitat amb allò previst a l’article 47 de les NRFD i a l’article 45 del 
RIOFDC, la constitució de la Comissió de Treball d’Esports en substitució del Grup de 
Treball d’Esports 
 
S’explica que el Grup de Treball d’Esports, al passar a Comissió de Treball d’Esports, 
passarà a formar part del cartipàs del Districte. 
 
Respecte al tercer punt: 
 
APROVAR el canvi de nom del Consell sectorial de Salut i Equipaments sociosanitaris 
constituït en el Consell de Districte de cartipàs del dia 10 d’octubre de 2019 pel nom de 
Consell Sectorial de Salut 
 
La presidenta explica que el Consell sectorial de Salut i Equipaments sociosanitaris 
creat al Consell de Districte del 10 d’octubre de 2019, canviarà el nom pel de Consell 
sectorial de Salut traient la part d’Equipaments sociosanitaris per un tema del consorci. 
Respecte als equipaments sociosanitaris es crearà un grup de treball per continuar 
treballant aquest tema. 
 
La presidenta Sra. Irene Morales pregunta si hi ha alguna pregunta. No havent més 
temes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 17:10 hores, del contingut de la 
qual, certifico. 
 
 
Vist-i-plau         
La presidenta       La secretària   
  
 
 
 
 
Sra. Lucia García Carretero     Sra. Meritxell Cusí i Pérez 
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