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ACTA núm. 1/2021 

 
ACTA DEL CONSELL CIUTADÀ DEL DISTRICTE DE LES CORTS DE 

L’EXCM.  
 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

A la Sala del Consell de la seu del Districte de les Corts, a la plaça Comas, 18, 1r, 
essent les 17.00 hores del dia 11 de maig de 2021, es reuneix el Consell Ciutadà del 
Districte de les Corts sota la presidència del Im. Sr. Francisco Sierra López, regidor-
president del Consell Ciutadà, i amb l’assistència del regidor del Districte, Im. Sr. Joan 
Ramón Riera Alemany, dels conselleres i consellers, senyores i senyors, Carlos 
Hornero Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén 
Sarrat, Lucia Garcia Carretero, Mario Fco. Campelo Castro, Josep M. Gebelli Isart, 
Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial Fernández, Sonia Reina Sánchez, Jorge 
Carlos Feijóo Suñol, Ivan Condés Sangenís, Sergi Mariné  Santos i Irene Pardo 
Romera, i assistits tots per la secretària, Sra. Meritxell Cusí Pérez, que certifica. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Im. Sr. Jordi 
Castellana i Gamisans i Ima. Sra. Francina Vila i Valls. 
 
Assisteix de públic el senyor Sanglas. 
 
A l’hora assenyalada, el president obre la sessió i dona la benvinguda a les persones 
assistents, començant amb la lectura corresponent a la protecció de dades: 
 

«Per rebre la convocatòria de les sessions del Consell Ciutadà de les Corts cal 
que ompliu i presenteu a l’Ajuntament el formulari d’autorització. També cal que 
autoritzeu el tractament de les vostres dades, ja que constaran en l’acta i se’n 
farà divulgació. Altrament, si no presenteu l’autorització, les vostres dades no 
constaran en l’acta. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a 
tercers i seran eliminades un cop acabada la gestió de l’activitat indicada la 
seva finalitat. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
En segon lloc, i d’altra banda, respecte a les possibles persones del públic que 
facin fotos o vídeos de la sessió que es puguin penjar a les xarxes socials o a 
internet, us informem que, tal com consta als cartells col·locats a l’entrada i als 
laterals de la sala, la gravació i difusió de les imatges d’aquest acte hauran de 
realitzar-se donant compliment a la normativa de protecció de dades. Si us 
plau, respecteu el dret dels assistents i no enregistreu la seva imatge o veu, ni 
la difongueu a internet i a les xarxes socials sense tenir la seva autorització.» 
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A continuació, el president passa a tractar els temes indicats en l’ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
Es dona per aprovada l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Elecció del representant associatiu pel Consell de Ciutat de l’Ajuntament de 

Barcelona, de conformitat amb l’article 15.3b de les Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana aprovat pel Consell Plenari el 22 de novembre de 2002. 

 
El president dona a conèixer d’una reunió anterior, on diverses associacions de veïns 
han traslladat una queixa per no rebre la llista amb els participants i els candidats. 
També volen més transparència i més informació. A continuació, cedeix la paraula al 
regidor de les Corts. 
 
El regidor, senyor Ramon Riera Alemany, veient la sala raonablement plena després 
de més d’un any fent sessions virtuals, dona la benvinguda als assistents. 
 
A continuació, explica que el Consell de Ciutat és el màxim òrgan que integra 
l’estructura participativa de la ciutat de Barcelona. És un òrgan presidit per l’Alcaldessa 
on participen entitats dels diferents sectors de la Ciutat. Compta amb dues 
vicepresidències associatives, representació dels grups municipals, un representant de 
cada districte, 18 representants dels consells sectorials, 25 institucions significatives 
de la Ciutat, 15 entitats extretes del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, 15 persones 
de renom ciutadà, 25 ciutadans a títol individual, i la Síndica de Greuges. Informa que 
l’elecció de la Síndica de Greuges es troba en un procés electoral i de renovació. 
 
A continuació, cita l’article 53c del reglament de participació ciutadana: 
 

«Una persona que no sigui membre de la corporació municipal ni de personal al 
seu servei procedent dels representants associatius o de les representants 
associatives de cada un dels consells ciutadans de districte, escollits a aquest 
efecte per cada Consell Ciutadà.» 

 
Segons aquest article, el Consell Ciutadà és competent en l’elecció del representant 
de tota la pluralitat de les Corts en el Consell de Ciutat. 
 
El president agraeix la intervenció i dona la paraula als candidats perquè exposin la 
seva candidatura: 
 
La senyora Adela Agelet manifesta que la nova participació en el govern de la Ciutat 
és una manera d’atansar la participació en els grans problemes de la Ciutat i alhora 
refermar la participació ciutadana als districtes. El reglament remarca un interès en 
què els grans temes de ciutat arribin a la discussió més particular dels ciutadans. 
Aquest camí el recorrerà el representant del Consell de Districte. Els representants 
tindran reunions on es debatran aquests temes importants. Considera interessant que 
el representant, abans de participar del Consell de Ciutat, reculli el sentir del Districte. 
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La participació ara està molt centrada en el moviment veïnal, però es podria ampliar 
perquè el cos ciutadà s’adhereixi a aquesta nova manera de participació. Demana a 
qualsevol persona que sigui triada que hi hagi aquest punt de vista de representativitat 
i de ser portaveu d’allò que passa al Districte. 
 
El senyor Eduard Català es presenta com un home pragmàtic i considera interessant 
ser elegit pel Consell de Ciutat per treballar amb més gent per la Ciutat. Afirma que els 
temes de Ciutat van més enllà del Districte i que en qualsevol moment que hi hagi un 
projecte de Ciutat serà allà per fer-ho. 
 
La senyora Ester Estany, del departament de comunicació i dinamització de l’Eix 
comercial Sants-Les Corts, en representació de la senyora Reyes de la Corte, 
comunica la retirada de la seva candidatura. També reitera el seu suport al 
representant que surti escollit, ja que considera que el Consell és un ens important per 
defensar la Ciutat, el Districte i el Barri. 
 
El senyor Josep Maria Guillumet considera interessants les intervencions dels altres 
candidats, però vol parlar de temes més concrets. Creu que els temes de Ciutat i els 
temes de Districte són diferents, però han de trobar una conjunció. Explica que el 
Consell Ciutadà és el màxim òrgan consultiu i de participació i té assignades unes 
funcions que interessen a ell, a les associacions, i als veïns i veïnes. Pel que fa al 
primer punt de les funcions del Consell Ciutadà, “assessorar el Districte en la definició 
de les grans línies polítiques i de gestió, i generant un consens ciutadà”, pensa que cal 
molta participació si es vol un consens ciutadà. Com a primera premissa, voldria la 
participació de tots els veïns i veïnes en les grans línies. Cita com a temes concrets, la 
protecció i la recuperació del patrimoni, millorar els parcs i espais verds, millora i 
ordenació de l’espai públic, millora del transport públic dels barris als nuclis de serveis i 
mercats, dedicar atenció als desnonaments, també dedicar atenció al Banc Solidari de 
les Corts i altres iniciatives solidàries, així com al comerç de proximitat. Amb relació al 
segon punt, “debatre el programa d’actuació”, voldria fomentar la participació i comptar 
amb les aportacions dels veïns i veïnes i crida l’atenció pel que fa als grans projectes 
de Ciutat, com el Barça, els grans parcs, el monestir, etc. Creu que s’hauria de tenir 
més en compte el nucli antic de les Corts i avançar-se a projectes conflictius, com les 
macrocuines o els clubs cannàbics. Proposa tenir un reglament molt concret de com 
veïns i associacions poden participar abans d’un projecte des d’un programa previ. 
Quant a “ordenar els consells sectorials i de barri”, proposa donar una documentació 
prèvia perquè tothom l’estudiï, fer una exposició més curta, i poder participar més. 
També proposa millorar el format presencial i polir els mitjans pel format virtual. 
 
El senyor Joan Hernández expressa el seu compromís amb tots els cortsencs de fer-
ho el millor que sàpiga i d’intentar ser el lligam entre el Consell Ciutadà i el Districte. El 
seu compromís és informar el màxim possible i rebre les màximes informacions per fer 
arribar la veu dels cortsencs a l’Ajuntament. 
 
El president comença el procés de votació cridant, un per un, a les senyores i senyors 
Marta de Prats, Anna Ramon, Eduard Català, Adela Agelet, María Dolores Pamilla, 
Josep Maria Guillumet, Ester Estany, Joan Hernández, Felisa Marco, Daniel 
Fernández, Joan Ramon Riera, Carlos Hornero, Irene Morales, Manuel Becerra, Lucía 
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García, Jordi Guillén, Mario Campelo, Josep Maria Gebelli, Mercè Garrigosa, elisabet 
Bercial, Iván Condés, Sergi Mariné, Sonia Reina i Irene Pardo. 
 
A continuació es procedeix al recompte dels vots, amb zero vots per la senyora Adela 
Agelet, quatre vots pel senyor Josep Maria Guillumet, set vots pel senyor Joan 
Hernández, i dotze vots pel senyor Eduard Català. 
 
El president desitja sort i encerts al senyor Eduard Català en la seva representació al 
Consell. També recorda que s’hauria de renovar cada dos anys el nomenament i 
convida a participar-hi. 
 
3. Precs i preguntes 
 
Una veïna pregunta amb quina freqüència es celebren les reunions del Consell. 
 
El president respon que les convocatòries són quan es cregui convenient, a més d’una 
obligació periòdica de reunió. No es permet delegar la representació. 
 
La senyora Felisa vol saber el procediment per adreçar-se als representants. 
 
El president creu que el senyor Català és prou conegut. A més, explica que el Consell 
de Ciutat elabora cada any una memòria on exposa els punts més importants i les 
seves recomanacions. 
 
Finalment el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de totes les 
persones assistents, i no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 17.40 
hores, aixeca la sessió, la qual cosa certifico. 

 
 

 
  
 Vist-i-plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Sr. Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 

 


