
 
Districte de Nou Barris 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona  
93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 

 

1 
 

 
ACTA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I 
SEGURETAT 
 
 
Data: 4 de juliol de 2017 
Lloc: Sala d'Actes del Districte (2a planta) 
Hora: 18:30 h 
 
 
Assistents: 
 
Carlos Izquierdo Lázaro (BEC) 
Carolina Recio Cáceres (BEC) 
Mario Garcia Gómez (PSC) 
Raul Medina Román (CS) 
Javier Barreña Flores (PPC) 
Francisco Garcia Ortiz (PPC) 
Adrià Ventura i Ramos (GM Demòcrata) 
Joaquim Sangrà i Morer (ERC) 
 
 
NOTA: Assisteix també el nou conseller del grup municipal del PPC Sr. Francisco 
López Ribera si bé en el moment de la comissió consultiva encara no havia pres 
possessió del càrrec de conseller del Districte de Nou Barris, si bé ja disposava de 
decret d’alcaldia de nomenament 
 
 
Públic assistent: 
 
Assisteixen dos veïns sense identificar 
 
Secretari: 
 
Ricardo Fernández Aranda, Lletrat, Secretari del Districte. 
 
 
Constatada la existència de quòrum legal, s’obre la sessió a les dinou hores. 
 
 
D'acord amb la convocatòria efectuada per la President-conseller, Sr. Carlos Izquierdo 
Lázaro, l'ordre d'aquesta sessió està integrat per un únic punt: 
 
 

• INFORMAR sobre la modificació del Cartipàs d’òrgans de govern i participació 
del Districte consistent en dividir el Consell Sectorial d’Ocupació, Comerç i 
Economia Social i Solidària en dos consells sectorials diferents: a) Consell 
Sectorial d’Ocupació i Economia Social i Solidària; b) Consell Sectorial de 
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Comerç, aprovació de la designació dels seus membres i supressió de la 
Comissió de Treball del barri de Porta. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
Amb la convocatòria de la Comissió Consultiva es va facilitar documentació consistent 
en un exemplar del Cartipàs actualitzat, si bé mancava les designacions del nou 
conseller del grup municipal del PPC, atès que, encara no havia pres possessió del 
càrrec fins el plenari del dia 6 de juliol. El Secretari informa que en la convocatòria del 
plenari sí figura el Cartipàs amb el canvi de conseller del PPC. 
 
 
El conseller-president de la comissió Sr. Carlos Izquierdo Lázaro explica el principal 
canvi en al Cartipàs. El motiu és que els comerciants proposaven tenir el seu propi 
espai de participació, a banda de poder participar en altres òrgans de participació com 
és el consell sectorial corresponent. 
 
 
Atenent a la petició dels comerciants del Districte, el ple del Districte ha d’acordar si 
s’escau que el Consell Sectorial d’Ocupació, Comerç i Economia Social i Solidària es 
divideixi en dos consells sectorials diferents i independents: a) Consell Sectorial 
d’Ocupació i Economia Social i Solidària; b) Consell Sectorial de Comerç, 
 
 
Afegeix el conseller-president que s’aprofita la ocasió per a actualitzar el Cartipàs del 
districte que s’havia quedat obsolet per diversos canvis de consellers durant aquests 
dos anys i comunica als assistents que  el consell sectorial de comerç el presidirà el 
Sr. Mario Garcia Gómez (conseller del PSC) i el Consell Sectorial d’Ocupació i 
Economia Social i Solidària serà presidit pel conseller Sr. Manuel Cubero Argente 
(conseller e BEC). 
 
 
Per últim, el conseller-president fa un repàs dels òrgans de govern i participació del 
Cartipàs i cap assistent formula pregunta o qüestió alguna 
 
 
 
 
 
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 19:10 h. 
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