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ACTA núm. 2/2018 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE 

SERVEIS A LES PERSONES I BENESTAR SOCIAL DEL DISTRICTE  

DE LES CORTS 
 
 
 
A Barcelona, essent les 18.30 hores del 28 de juny de 2018, es reuneix la Comissió 
Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social 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 del conseller Sr. Antoni Coll Tort en substitució de la consellera 
Sra. Laura Cañadas de conformitat amb el decret del regidor del Districte de data 27 
de febrer de 2018, a la qual hi assisteixen els consellers membres, Sr. Èric Manzano 
Casalins, Sra. Sonia Reina Sánchez, Sr. Jordi Castellana Gamisans i Sr. Xavier 
Cañigueral González i, assistits per la secretària, Sra. Meritxell Cusí i Pérez.  
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Sònia Recasens i Alsina, Sr. Joan 
Josep Puigcorbé i Benaiges, Sra. Eulàlia Reguant i Cura, Sra. Montserrat Ballarín 
Espuña i Sr. Alberto Fernández Díaz i els consellers, Sra. Laura Cañadas Pla, Sr. 
Marc Faustino Vidal, i Sr. Carlos Hornero Sánchez. 
 
Assisteixen en el públic el Sr. Alejandro Arias i el Sr. Eduard Català. 
 
El president de la Comissió, Sr. Antoni Coll Tort , obre la sessió excusant la consellera 
Laura Cañadas que encara es troba de baixa i fent esment de l’ordre del dia:  
 
APROVAR de conformitat amb l’acord pres a la sessió de la Junta de Portaveus del 
dia 25 d’abril de 2017 l’acord relatiu al coamfitrionatge compartit per part de la colla 
dels Castellers de Barcelona i la colla dels Castellers de Sants de la Jornada 
Castellera de la Festa Major de Les Corts inclosa en el Protocol Festiu del Districte de 
les Corts. 
 
El president de la Comissió, Sr. Antoni Coll Tort, informa de l’entrada en vigor del nou 
Reglament europeu de protecció de dades. Resumint, diu que es obligatori demanar 
consentiment a cada un dels assistents a les reunions per rebre’n les convocatòries; si 
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es tracta de persones físiques han de signar un paper, i si vénen en representació 
d’una entitat no és necessari. En ambdós casos poden triar la informació que volen 
rebre. Les dades no seran cedides a tercers, i només restaran per les qüestions per 
les quals s’hagi donat el vist i plau.  
Seguidament es centra en l’únic punt de l’ordre del dia i en referència a aquest, precisa 
que fins ara la colla Castellera de Barcelona era qui tenia l’amfitrionatge de la Jornada 
Castellera de la Festa Major de Les Corts. Relata que és històrica la demanda de la 
colla Castellera de Sants per compartir aquest amfitrionatge i que el Districte té la 
voluntat d’entomar aquesta qüestió sempre que es compleixin dues condicions, amb 
tal finalitat aquest assumpte ha passat per Junta de portaveus. Especifica que la 
primera condició és el consens polític i si no s’equivoca aquest és total i l’acord és 
unànime. La segona condició és que també hagi consens entre les dues colles, per la 
qual cosa s’han fet diverses reunions on s’ha acordat el coamfitrionatge a partir 
d’aquest mateix any, encara que pensa que a l’actual la colla de Sants no hi 
participarà. Explica que cada dos anys serà una de les colles l’organitzadora de la 
jornada i qui convidarà la tercera colla participant. Els anys 2018 i 2019 l’organitzadora 
serà la colla Castellera de Barcelona, que al 2019 celebrarà el seu cinquantè 
aniversari. Els anys 2020 i 2021 l’organitzadora serà la colla de Sants i així 
successivament. Aquest acord es portarà al Consell Plenari del Districte perquè a 
partir d’ara es reculli en el protocol festiu de Les Corts i quedi reflectit el 
coamfitrionatge. Finalment convida als presents a fer aportacions, preguntes, etc. 
 
El conseller Èric Manzano pregunta com es feia fins ara i qui ho va demanar. 
 
El conseller Antoni Coll repeteix que és la colla de Barcelona qui era l’amfitriona de la 
plaça, no hi havia coamfitrionatge i fins ara era qui cada any s’encarregava 
d’organitzar la Jornada Castellera de la Festa Major. Relata que, per proximitat, molts 
veïns de les Corts participen en la colla de sants com a castellers, i per aquest motiu 
existia la demanda per part de veïns i entitats del Districte. Exposa que al Districte de 
les Corts hi ha el projecte d’una colla castellera, els Panarres, que encara no té la 
força suficient per ser l’amfitriona de la plaça, perquè la tinguin en propietat, però molts 
integrants també en participen en la de Sants, la qual cosa justificaria la proposta. 
 
El conseller Sr. Jordi Castellana declara que fa temps la CUP i ERC van portar 
aquesta proposta a la Junta de portaveus, ja que la majoria de veïns de Les Corts que 
fan castells ho fan a la colla de Sants. 
 
El conseller Sr. Antoni Coll reconeix que no havia fet menció de què la CUP i ERC van 
ser els grups que primerament van portar aquest tema a debat en el present mandat a 
través d’una proposta en Junta de portaveus. El conseller dóna pas al torn de precs i 
preguntes. 
 
El Sr. Alejandro Arias s’interessa pels temes que s’estan treballant al Districte de les 
Corts en referència a la participació, quins temes s’expliquen en aquests òrgans de 
participació i en quins processos participatius es pot col·laborar per promoure-la-hi. 
 
El conseller  Antoni Coll explica que les dues Comissions Consultives (de Benestar 
Social i Serveis a les Persones, i de Medi ambient, Urbanisme i Obres) estan lligades 
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al Consell Plenari en funció dels temes de l’ordre del dia, i sobre tot les qüestions 
decisòries han de passar per aquestes comissions. Informa que el Consell Sectorial de 
presidència, Participació, Seguretat i Prevenció s’ha convocat pel dia 11. Manifesta 
que al Districte funcionen taules i consells regulats (com per exemple els Consells de 
barri) i grups de treball puntuals que s’ocupen de temes concrets. Parla de la tècnica 
en Participació que és l’Eva Albadalejo i que s’encarrega de recollir propostes dels 
veïns i entitats per debatre, obrir processos i portar-los als Consells de barri i 
Sectorials. Com a conseller de Participació, ell mateix s’ofereix també per recollir 
propostes. Reconeix que el tema de la participació s’està treballant de manera molt 
transversal, perquè s’entén que qualsevol àmbit pot tenir una vessant participativa, 
com ha succeït en el procés de Colònia Castells. Centrant-se en aquest assumpte, 
comunica que al proper Consell Plenari es presentarà l’informe final d’aquest procés. 
El conseller Antoni Coll indica que aquesta informació estarà penjada a 
decidim.barcelona, al igual que la totalitat del procés. També s’hi trobaran enllaços als 
Consells de barri amb tota la informació que hi generin (composició, propostes, etc). 
En relació a la nova llei de protecció de dades, el senyor Alejandro Arias pregunta 
quina informació se li dona als ciutadans sobre el Reglament de protecció de dades. El 
conseller Antoni Coll exposa que la informació que se’n dóna habitualment és similar a 
la comunicada avui. Relata que en totes i cadascuna de les convocatòries de les 
reunions i a l’inici de les que es fan al Districte, se n’afegeix un paràgraf explicatiu. 
Respecte al registre, el conseller Antoni Coll declara que s’haurà d’anar actualitzant en 
funció del consentiment explícit dels integrants i de la informació que desitgin rebre. 
Posa com exemple el butlletí d’informació, als subscriptors del qual s’ha hagut d’enviar 
un correu electrònic per tal d’actualitzar-ne les dades. 
 
 
No havent més temes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18.50 hores, del 
contingut de la qual, certifico. 
 
 
 
Vist-i-plau         
El president       La secretària   
  
 
 
 
 
 
 
Antoni Coll Tort      Meritxell Cusí i Pérez 
 
 


	ACTA núm. 2/2018
	ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE
	SERVEIS A LES PERSONES I BENESTAR SOCIAL DEL DISTRICTE
	DE LES CORTS

