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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

Identificació de la sessió 

Núm. 1 
Data: 25 de juliol de 2019 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 h a 19.30 h. 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
 
Assistents 
 
Regidor - president del Consell en funcions 
 
Im. Sr. Marc Serra Solé 
 
Consellers i conselleres 
Sr. Xavier Farré i Parisé (GMDBeC) 
Sra. Esther Pérez Sorribas (GMDBeC) 
Sra. Carolina López García (GMDBeC) 
Sra. Marina Berruezo Palencia (GMDBeC) 
Sr. Jaume Gaixas Querol (GMDBeC) 
Sr. Ancor Mesa Méndez (GMDBeC) 
Sr. Josep Joaquim Pérez Calvo (GMDERC) 
Sra. Lourdes Vidrier Torralba (GMDERC) 
Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona (GMDERC) 
Sra. Ling Ling Masferrer Lletjós (GMDERC) 
Sr. Saoka Kingolo Luzolo (GMDERC) 
Sra. Àngels Boix Junyent (GMDPSC) 
Sr. Albert Deusedes Perelló (GMDPSC) 
Sra. Isabel Sánchez Loran (GMDPSC) 
Sr. Eudosio Gutiérrez García (GMDPSC) 
Sra. Georgina Lázaro Fontanet (GMDJxCAT) 
Sra. Neus del Pilar de Haro Jarque (GMDJxCAT) 
Sr. David Labrador Gabriel (GMDCs) 
 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
Sr. Juan Carlos Parejo Perogil 
 

Desenvolupament de la sessió 

El regidor-president en funcions saluda els assistents i obre la sessió.  

Informa que aquest ple és eminentment tècnic i protocol·lari, però que durant els 
mesos següents i durant el mandat tindran ocasió d’atendre les propostes dels veïns, 
les problemàtiques, i vehicular-les a través d’aquest espai. 

Comenta el tema de protecció de dret d’imatge en l’inici de les sessions, pel canvi de 
les polítiques de privacitat de l’Ajuntament de Barcelona, que s’han adaptat al nou 
Reglament europeu de protecció de dades. Recorda als assistents que la sessió serà 
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enregistrada i emesa en directe pel canal de l’Ajuntament de Barcelona a YouTube, i la 
corresponent gravació al web del districte, i que poden expressar prèviament qualsevol 
voluntat de privacitat respecte a aquest enregistrament. 

Posteriorment, explica els punts que componen l’ordre del dia de la sessió: el primer 
és la constitució del consell de districte resultant de les darreres eleccions municipals i 
el segon la votació de la proposta de nomenament de la presidència del consell. 

1.- Constitució del consell del districte 

A continuació, el secretari, dona compte dels diferents decrets d’alcaldia que 
interessen a la constitució del consell del districte: 

1) Del Decret de nomenament de regidors de districte, de 10 de juliol de 2019, pel 
qual es designa regidor del districte de Sants-Montjuïc el senyor Marc Serra i 
Solé, amb efectes de 16 de juliol d’enguany. 
 

2) Del Decret de l’alcaldia, de 22 de juliol de 2019, pel qual s’habilita els regidors i 
les regidores de districte per convocar i presidir les sessions constitutives dels 
respectius consells municipals de districte. 
 

3) Del Decret de l’alcaldia, de 22 de juliol de 2019, de nomenament dels 
consellers i conselleres del districte pel qual es nomena membres del Consell 
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc les persones següents: 

 

BComú-E 

Sra. Carolina López García 
Sra. Marina Berruezo Palencia 
Sra. Esther Pérez Sorribas 
Sr. Xavier Farré i Parisé  
Sr. Ancor Mesa Méndez 
Sr. Jaume Gaixas Querol 

 

PSC 

Sr. Albert Deusedes Perelló  
Sra. M. Àngels Boix Junyent  
Sr. Eudosio Gutiérrez García 
Sra. María Isabel Sánchez Lorán 

 

ERC 

Sr. Josep Joaquim Pérez Calvo  
Sra. Lourdes Vidrier Torralba 
Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona 
Sr. Saoka Kingolo Luzolo 
Sra. Ling Ling Masferrer Lletjós 
 

JxCAT 
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Sra. Georgina Lázaro Fontanet 
Sra. Neus del Pilar de Haro Jarque 
 

Cs 
  
 Sr. David Labrador Gabriel 
 
Barcelona pel Canvi 
  
 Sra. Alba Gómez Rodríguez 
 
El regidor-president dona la benvinguda als consellers i conselleres i els informa que 
ja han donat compliment dels requisits que preveuen les normes reguladores del 
funcionament del districte, per poder accedir al càrrec, que bàsicament és la declaració 
de registre d’interessos i també que han estat assabentats del règim de prohibicions i 
incompatibilitats que els resulta aplicable de conformitat amb l’ordenament jurídic 
vigent. 
 
A continuació passa a la presa de jurament o promesa dels consellers i conselleres, 
d’acord amb el que estableix el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, segons la fórmula 
següent, de la qual se n’indica la flexibilitat sempre que es respecti el seu fonament: 
 

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de conseller/era del Districte de Sants-Montjuïc amb lleialtat 
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
i la Carta Municipal de Barcelona» 

El secretari del Consell cita un per un, i per ordre alfabètic, els consellers i les 
conselleres, els quals responen afirmativament segons la fórmula triada: 

Conseller/Consellera Jura Promet 

Marina Berruezo Palencia             X 
Compromesa 
amb les veïnes i 
els veïns del 
districte, per 
imperatiu legal 

Àngels Boix Junyent            X 

Albert Deusedes Perelló                  X 

Xavier Farré i Parisé                   X 
Per imperatiu 
legal, a disposició 
dels veïns i 
veïnes, entitats i 
col·lectius, per 
aprofundir en la 
justícia social i la 
igualtat de totes 

Jaume Gaixas Querol            X 
Per imperatiu 
legal, escoltant i 
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servint als veïns i 
veïnes del 
districte i els 
autònoms que 
cada matí 
apugen les 
persianes dels 
seus comerços i 
ajuden amb la 
seva proximitat a 
consolidar el 
teixit veïnal dels 
barris, i per la 
justícia social. 

Eudosio Gutiérrez García            X 

Neus del Pilar de Haro Jarque            X 
Per imperatiu 
legal amb lleialtat 
al mandat 
democràtic que 
emana de les 
urnes i al poble 
de Catalunya, 
amb compromís 
amb la llibertat 
dels presos, 
preses polítiques 
i el retorn dels 
exiliats i exiliades 
i el progrés i 
benestar dels 
veïns i veïnes del 
barri de Sants-
Montjuïc. 

Saoka Kingolo Luzolo            X 

David Labrador Gabriel        X  

Georgina Lázaro Fontanet            X 
Per imperatiu 
legal, amb 
lleialtat al mandat 
democràtic que 
emana de les 
urnes i al poble 
de Catalunya,  i 
amb fidelitat al 
poble de 
Catalunya, i amb 
el compromís 
amb la llibertat 
dels presos, 
preses polítiques 
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i el retorn dels 
exiliats i exiliades 
i el progrés i 
benestar dels 
veïns i veïnes del 
barri de Sants-
Montjuïc. 

Carolina López García            X 
Per imperatiu 
legal 

Antoni Martínez Carmona            X 
Per imperatiu 
legal i per servir a 
la ciutadania de 
Barcelona i als 
mandats del 
poble de 
Catalunya, pels 
drets, les 
llibertats i la 
justícia social.  

Ling Ling Masferrer Lletjós            X 
Per imperatiu 
legal, per servir a 
la ciutadania de 
Barcelona i als 
mandats del 
poble de 
Catalunya, pels 
drets, les 
llibertats i la 
justícia social. 

Ancor Mesa Méndez            X 
Per imperatiu 
legal, amb el 
compromís amb 
els veïns i veïnes 
dels barris de 
Sants-Montjuïc i 
amb el 
compromís amb 
el moviment 
veïnal viu que ha 
construït i 
construeix dia a 
dia la ciutat 
democràtica, 
plural, de 
llibertats i de 
drets. 

Josep Joaquim Pérez Calvo            X 
Per imperatiu 
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legal i lliurement 
per servir a la 
ciutadania i els 
mandats del 
poble de 
Catalunya, pels 
drets, per les 
llibertats, per la 
justícia social, 
per la igualtat 
d’oportunitats. 

Esther Pérez Sorribas            X 
Per imperatiu 
legal, per seguir 
defensant els 
drets de la gent 
dels nostres 
barris.  

Maribel Sánchez Lorán            X 

Lourdes Vidrier Torralba            X 
Per imperatiu 
legal i lliurement 
per servir a la 
ciutadania i els 
mandats del 
poble de 
Catalunya, pels 
drets, per les 
llibertats, per la 
justícia social, i 
per la igualtat 
d’oportunitats. 

 
El regidor-president dona per constituït formalment el Consell de Districte de Sants-
Montjuïc. 

2.- Proposta de nomenament del president o presidenta del Consell de Districte i 
de conformitat amb allò disposat a l’article 22.1 de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, que aprova la Carta Municipal de Barcelona, i l’article 12.1 de les 
normes reguladores del funcionament dels districtes, aprovades pel Ple del 
Consell Municipal en sessió de 28 de setembre de 2001 

El regidor-president en funcions exposa que el procediment consisteix en preguntar 
als portaveus dels respectius grups municipals, per ordre de major a menor 
representació, si volen proposar el nom d’un candidat o d’una candidata a la 
presidència d’aquest Consell, candidatura que haurà de recaure en un regidor o d’una 
regidora en actiu de l’actual Corporació. 

Assenyala que existeix una proposta, formulada per la portaveu del Grup Municipal de 
Junts per Catalunya per un únic grup municipal, sense que es constati la presentació 
de cap altra proposta per la resta de grups, per a la candidatura de la regidora Il·lma. 
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Sra. Neus Munté Fernández, la qual serà la proposta que votaran els membres 
presents del Consell. 

Seguidament es procedeix a la votació secreta i amb urna d’aquesta proposta. El 
secretari del Consell crida un per un els consellers i conselleres, per ordre alfabètic, 
que dipositen el seu vot a l’urna.  

Un cop finalitzada la votació, el regidor-president en funcions fa lectura i recompte dels 
vots, segons els quals, per unanimitat, s’ha votat a favor de la candidatura, de tal 
manera que s’acorda que: 

«S’elevarà a l’Excma. Sra. alcaldessa de la ciutat la proposta de nomenament de la 
Il·lma. Sra. Neus Munté com a presidenta del Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
d’acord amb allò establert a l’art. 22 de la Carta de Barcelona i l’art. 12 de les normes 
reguladores del funcionament del districte.» 

A continuació cedeix la paraula als portaveus dels diferents grups municipals, de 
menor a major representació, per tal que, si ho consideren oportú, expliquin el sentit 
del vot dels seus respectius grups. 

El Sr. David Labrador (GMDCs) comenta que, tenint en compte l’acord a què s’ha 
arribat a la Casa Gran entre les diferents forces polítiques respecte a les presidències 
dels districtes, han votat la candidatura acordada. 

La Sra. Georgina Lázaro (GMJxCat) comenta que és un dia important, perquè es 
constitueix el Consell de Districte de Sants-Montjuïc, però que ja tindran altres espais 
per poder parlar del districte i, tenint en compte que la intervenció és només per 
explicar el posicionament del seu vot, des de Junts per Catalunya òbviament han votat 
a favor de la candidatura de Neus Munté, que és una votació fruit d’un acord a Casa 
Gran, un acord que ells respecten. 

Afegeix que personalment els fa moltíssima il·lusió que una regidora del seu grup sigui 
presidenta del districte, i que Neus Munté és una persona treballadora, compromesa i 
amb vocació de servei públic, i que farà una gran tasca al capdavant de la presidència 
del districte. 

Aprofita el moment, també, per desitjar molta sort al nou regidor del districte Sants-
Montjuïc, un districte extens, divers, molt i molt actiu. Acaba comentant que des de 
Junts per Catalunya estaran sempre disposats a seure i enraonar, perquè creuen que 
això, en definitiva, és fer política. Dona les gràcies als assistents, als incondicionals 
que sempre són a cada Ple i els desitja a tots bones vacances. 

El Sr. Albert Deusedes (GMPSC) comenta que també han votat la regidora Neus 
Munté, en virtut de l’acord pres per tots els grups a la Casa Gran, ja que al PSC és 
marca de la casa complir els acords que es prenen i per això els quatre consellers del 
districte Sants-Montjuïc han votat la regidora Neus Munté.  

Dona les gràcies a tots els veïns i veïnes que avui ja els acompanyen, en la constitució 
del seu consell de districte. I, com a Grup Municipal Socialista, també dona les gràcies 
als 15.334 ciutadans dels barris de Sants-Montjuïc que el passat 26 de maig van votar 
la candidatura socialista, i comunica a tots els veïns i veïnes de Sants-Montjuïc que, en 
virtut de l’acord d’esquerres entre Barcelona en Comú i el Partit Socialista per governar 
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la ciutat de Barcelona, es posen a disposició i amb tota la vocació de servei, a favor 
dels veïns i veïnes de tots els barris, els hagin votat o no. 

El Sr. Josep Joaquim Pérez (GMERC) dona les gràcies. Diu que, evidentment, també 
en compliment dels acords als quals estan compromesos, i tot i que el resultat de les 
eleccions els va fer vencedors, en nombre de vots, però les aritmètiques els han portat 
a la posició que tenen actualment, donen suport a la candidatura de Neus Munté com 
a presidenta del districte.  

Afegeix que vol aprofitar l’oportunitat per agrair la presència de tots els veïns i veïnes, 
dels vots rebuts per la seva candidatura, i molt especialment els que sempre són i 
seran els seus particulars conseller i consellera Jordi Feixas i Marta Alonso. També 
dedica un agraïment als companys i companyes del casal d’Esquerra Republicana al 
districte, que han fet amb la seva feina que puguem situar-nos on som. Destaca, 
igualment, que són aquí per servir a la ciutadania, per ser els ulls, les orelles, la veu 
del ciutadà i pel ciutadà, i és el compromís que tenen adquirit. Remarca que no seran 
una oposició sistemàtica, sinó que volen enriquir, millorar, ajustar qualsevol projecte 
que sigui en benefici de la ciutadania, i fer tot això amb radicalitat republicana, 
radicalitat feminista i radicalitat amb l’emergència climàtica. Per ells, acaba dient, cada 
dia és 8 de març, és 20 de setembre, és 11 de setembre i, per descomptat, és 1 
d’octubre. 

La Sra Esther Pérez (GMBComú) intervé dient que els últims quatre anys han estat 
uns anys de treball molt intens, de manera que també s’ha vist reconegut, i vol donar 
les gràcies a tota la gent que els ha fet arribar a aquest nou mandat amb el mateix 
nombre de consellers i conselleres que l’anterior, la gent que els ha donat suport, la 
gent que són aquí i que després els van seguint en altres plens i espais de 
participació. També els agraeix l’actitud que han tingut i que sap que tindran, una 
actitud envers els barris, de defensar-los més enllà del que després cadascú pugui 
defensar com a partit. 

Manifesta que creuen que és un mandat amb reptes nous, amb altres que hem d’anar 
millorant, reptes que continuen i per als quals cal ser creatius i buscar solucions, un 
dels quals és la transparència. Expressa que han votat a favor de l’acord que van 
prendre els grups de l’oposició, i que els agradaria que ben aviat es pogués prendre 
aquest acord en el ple del districte i donen la benvinguda a la senyora Neus Munté 
com a nova presidenta. 

Seguidament el regidor-president en funcions cedeix la paraula a la Ima. Sra. Neus 
Munté, que saluda els assistents i agraeix la deferència al regidor executiu. Dona les 
gràcies a tots els assistents, als veïns i veïnes, als regidors, als consellers i conselleres 
municipals, als que són nous com ella, a la casa, als que repeteixen, i també als que 
van treballar de valent, tal com li consta, a l’anterior mandat municipal. 

Agraeix el vot de confiança als consellers i conselleres municipals i també als grups 
municipals de la Casa Gran. Diu que se sent molt honorada de ser la presidenta del 
districte. Afirma que el seu primer compromís va adreçat als consellers i conselleres 
municipals, per la seva grandíssima importància, per ser la veu, les orelles, les 
antenes de les necessitats, dels anhels dels veïns i les veïnes. Manifesta que el seu 
primer compromís és lluitar contra la invisibilitat dels consellers i posar en valor la seva 
feina. 
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També vol expressar el seu compromís amb el progrés, amb la qualitat de vida dels 
barris, de tots els barris de Sants-Montjuïc i de la ciutat de Barcelona, amb els drets i 
amb les llibertats de tots els veïns i veïnes, compromís, també, amb la complicitat per 
posar per davant tot allò que els uneix, que considera és moltíssim més d’allò que els 
separa. Creu que val la pena treballar junts, amb voluntat de suma, amb bon to i, 
sobretot, es compromet a escoltar i a fer possible el dret de participació de tothom. 

Té un record per a Joaquim Forn, persona que ha estat vinculada a aquest districte, 
com a regidor adscrit, president del seu grup municipal. Remarca que li fa especial 
il·lusió haver estat escollida la presidenta de del districte, perquè és un districte 
emblemàtic, amb una forta personalitat de tots i cadascun dels seus barris, i perquè 
aquí, és on va tenir una de les seves primeres experiències professionals, 
concretament en els serveis jurídics del districte, l’any 95, i també va ser el seu primer 
contacte a fons amb l’Administració, amb l’ajuntament de la seva ciutat, i no s’hauria 
pogut mai imaginar que hi tornaria uns quants anys després. 

Acaba dient que està molt contenta, se sent molt honorada i es compromet a 
desenvolupar amb lleialtat el càrrec. 

Finalment, el regidor-president en funcions agraeix l’assistència i intervencions dels 
presents, es posa igualment a disposició del Districte i dona per finalitzada la sessió. 
Demana als presents que no deixin d’assistir al ple, que no deixin d’empènyer, de 
proposar, de criticar, perquè junts creu que podran millorar i fer un barri molt millor per 
als veïns i veïnes. 

 

El Secretari       Vist-i-plau 

      El Regidor-President en funcions 

 

 


