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ACTA DEL CONSELL PLENARI EXTRAORDINARI 

DE SANTS-MONTJUÏC 

Identificació de la sessió 

Núm. 4 
Data: 3 d’octubre de 2019 
Caràcter: extraordinari 
Horari: de 18.30 h a 19.00 h 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
 
Assistents 
 
Regidora - presidenta del Consell  
Ima. Sra. Neus Munté i Fernández 
 
Regidor del Districte 
 
Im. Sr. Marc Serra Solé 
 
Consellers i conselleres 
 
Sra. Carolina López García (GMBComú) 
Sra. Marina Berruezo Palencia (GMBComú) 
Sra. Esther Pérez Sorribas (GMBComú) 
Sr. Xavier Farré Perisé (GMBComú) 
Sr. Ancor Mesa Méndez (GMBComú) 
Sr. Jaume Gaixas Querol (GMBComú) 
Sr. Albert Deusedes Perelló (GMPSC) 
Sra. Ma Ángela Boix Junyent (GMPSC) 
Sr. Eudosio Gutiérrez García (GMPSC) 
Sra. Maria Isabel Sánchez Loran (GMPSC) 
Sr. Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC) 
Sra. Lourdes Vidrier Torralba  (GMERC) 
Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona  (GMERC) 
Sr. Saoka kingolo Luzolo  (GMERC) 
Sra. Ling Ling Masferrer Lletjós  (GMERC) 
Sra. Georgina Lázaro Fontanet (GMJxCat) 
Sra. Neus del Pilar de Haro Jarque (GMJxCat) 
Sr. David Labrador Gabriel (GMCs) 
Sra. Alba Gómez Rodríguez (GMBxCanvi) 

 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
Sr. Juan Carlos Parejo Perogil 
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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta dona inici a la sessió extraordinària del Consell Municipal del Districte. Abans de 
començar amb l’ordre del dia llegeix un avís previ respecte al canvi de les polítiques de 
privacitat de l’Ajuntament de Barcelona, que s’han adaptat al nou Reglament europeu de 
protecció de dades i recorda que tothom en té la informació a la convocatòria. Recorda també 
que la sessió serà enregistrada i emesa en directe en el canal de l’Ajuntament de Barcelona a 
YouTube, i també la corresponent gravació al web del districte, i que els assistents poden 
manifestar qualsevol voluntat de privacitat respecte a aquest enregistrament. 

PUNT ÚNIC.- Aprovació del cartipàs del Districte  

 

PRÈVIA 

 

Presa de possessió del càrrec de Regidora - Presidenta del Consell de Districte 

El secretari pren la paraula per formalitzar la presa de possessió del càrrec de regidora-
presidenta del Districte de Sants-Montjuïc per part de la Il·lma. regidora de l’Ajuntament de 
Barcelona, senyora Neus Munté Fernández, nomenada per Decret de l’alcaldia de 26 de juliol 
de 2019, a proposta del Consell de Districte, segons acord de 25 de juliol de 2019, de 
conformitat amb allò disposat al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, amb la fórmula següent.  

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidora-presidenta 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?» 

La presidenta respon: «Per imperatiu legal, prometo amb el meu compromís amb el progrés i el 
benestar de tots els barris del Districte de Sants-Montjuïc i de la ciutat de Barcelona, amb 
lleialtat al mandat democràtic i amb el meu compromís amb la llibertat dels presos i preses 
polítics i el retorn dels exiliats.» 

El secretari dona per formalitzada la presa de possessió. 

La presidenta li dona les gràcies, manifesta la seva satisfacció i compromís i es posa a 
disposició del regidor executiu, del districte, dels consellers i les conselleres municipals, del 
conjunt de veïns i demana que tots siguin capaços de trobar elements de diàleg i de consens 
per treballar pels reptes que tenen marcats com a districte i lògicament també com a societat i 
com a ciutat. 
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A.- PART INFORMATIVA 

 

El secretari dona lectura de la part informativa: 

 

1. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 26 de juliol de 2019, de 
nomenament de la regidora-presidenta del Consell Municipal del Districte de Sants-
Montjuïc, Il·lma. senyora Neus Munté i Fernández. 

 

2. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2019 i Decret 
d’Alcaldia de 26 de juliol de 2019, de nomenament de membres del Consell Municipal 
de Districte: per part del grup municipal de BComú, senyora Carolina López García, 
senyora Marina Berruezo Palencia, senyora Esther Pérez Sorribas, senyor Xavier Farré 
Perisé, senyor Ancor Mesa Méndez, senyor Jaume Gaixas Querol; per part del grup 
municipal PSC, senyor Albert Deusedes Perelló, senyora Maria Àngels Boix Junyent, 
senyor Eudosio Gutiérrez García, senyora Maria Isabel Sánchez Loran; per part del 
grup municipal d’ERC, senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, senyora Lourdes Vidrier 
Torralba, senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, senyor Saoka Kingolo Luzolo, i 
senyora Ling Ling Masferrer Lletjós; pel grup municipal JxCAT, senyora Georgina 
Lázaro Fontanet, senyora Neus del Pilar de Haro Jarque; part del grup municipal de Cs, 
senyor David Labrador Gabriel; i per part del grup municipal BxCanvi, senyora Alba 
Gómez Rodríguez. 
 

3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte de data 10 de 
setembre de 2019, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del 
Districte, que estarà formada per la senyora Carolina López García, la senyora Marina 
Berruezo Palencia, la senyora Esther Pérez Sorribas, el senyor Xavier Farré Perisé, el 
senyor Ancor Mesa Méndez, el senyor Jaume Gaixas Carol, el senyor Albert Deusedes 
Perelló, la senyora Maria Àngels Boix Junyent, senyor Eudosio Gutiérrez García i 
senyora Maria Isabel Sánchez Loran. 
 

4. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte de 18 de setembre de 
2019 de la composició de la Junta de Portaveus del Districte, que queda configurada 
pels següents consellers: Pel grup municipal de BComú, senyora Esther Pérez Sorribas; 
pel grup municipal del PSC, el senyor Albert Deusedes Perelló; pel grup municipal 
d’ERC, el senyor Josep Joaquim Pérez Calvo; pel grup municipal JxCAT, senyora 
Georgina Lázaro Fontanet; pel grup municipal de Cs, el senyor David Labrador Gabriel i 
pel grup municipal BxCanvi, la senyora Alba Gómez Rodríguez.  
 

5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte de 25 de juliol de 2019 
i resolució de 12 de setembre de 2019, per la qual s’estableix el règim de dedicació dels 
membres del Consell del Districte, que queda configurat de la següent manera: amb 
dedicació exclusiva, el senyor Xavier Farré Perisé, la senyora Maria Àngels Boix 
Junyent, la senyora Georgina Lázaro Fontanet; amb dedicació parcial, la senyora 
Carolina López García, el senyor Eudosio Gutiérrez García, el senyor Josep Joaquim 
Pérez Calvo, la senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, el senyor David Labrador 
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Gabriel i la senyora Alba Gómez Rodríguez. En règim de dedicació ordinària, la resta de 
membres del Consell Plenari del Districte.  

6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte referent a la 
representació corresponent als membres del Consell de Districte en el Consell Ciutadà 
del Districte, la composició del qual, d’acord amb la resolució del 30 de setembre del 
2019 signada pel regidor, queda configurada per la integritat dels membres consellers 
del Consell Plenari, a més a més de la regidora-presidenta i del regidor del districte. 
Dona per llegits els consellers membres del Consell de Districte. 

 

7. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte referent a la integració 
en els Consells de Barri dels consellers/es de Districte designats per cadascun dels 
Grups polítics municipals. És una resolució del 30 de setembre de 2019 i designa un 
conseller de cada grup municipal en aquest districte per a cadascun dels barris 
següents que integren el districte: barri de Sants, barri d’Hostafrancs, barri de Sants-
Badal, barri de Bordeta, barri de Font de la Guatlla, barri de Poble-sec, barri de la 
Marina de Port i barri de la Marina del Prat Vermell.  
 
El secretari recorda que aquesta composició està a disposició a les carpetes de què 
disposen els consellers avui en el Consell Plenari; i que el públic assistent hi tindrà 
accés l’endemà o l’endemà passat, en el moment en què quedi penjada al web del 
districte, per al seu coneixement públic. 
 

8. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2019, i de 26 de 
setembre de 2019 de nomenament de la Sra. Sònia Frias Rollón, com a gerent del 
districte. 

 

B.- PART DECISÒRIA 

 

La presidenta pren la paraula per passar a la part decisòria.  

 

9. APROVAR les comissions consultives de govern del Districte i designació dels seus 
membres d’acord amb el que estableix el Reglament d’organització i funcionament 
intern del districte, pel que fa als membres representants del Consell de Districte de 
Sants-Montjuïc, a la Comissió consultiva de govern, de Medi Ambient, Urbanisme i 
Obres, Serveis a les persones i Benestar Social, i a la consultiva de govern de la Via 
Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals.  
 

La presidenta recorda que la documentació consta a disposició dels diferents consellers i 
conselleres municipals. Es procedeix a la votació. 
 
La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta el vot favorable del seu grup.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup.  

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, manifesta el vot favorable del seu grup.  
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El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, expressa el vot favorable del seu grup.  

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, manifesta el vot favorable del seu grup.  

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, expressa el vot favorable del seu grup. 

El punt s’aprova per unanimitat.  

 
10. APROVAR els consells sectorials del districte i designació dels seus membres.  

 
La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup. 
 
La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, expressa el vot favorable del seu grup, 
i comenta que en el mandat passat va haver-hi un compromís de poder fusionar aquelles 
sectorials que eren idèntiques i que això s’hauria de fer, s’hauria de fer un reglament i aprovar-
lo pel Ple. Manifesta que creuen que ja es van crear noves sectorials que no s’han convocat 
encara i que potser seria un moment adient per també convocar-les en aquest mandat. 
 
El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, manifesta el vot favorable del seu grup, 
tot i haver sol·licitat la inclusió d’un nou Consell Sectorial d’Emergència Climàtica i haver 
adquirit el compromís en govern de què en el proper consell plenari probablement seria inclòs 
com un nou consell del districte.  
 
El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu grup.  
 
La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta el vot favorable del seu grup i 
comenta que en algunes es van fer reglaments nous i que és veritat que, en alguna altra, 
possiblement no es va saber acabar i recorda que s’està pendent sobretot d’harmonitzar tots 
els reglaments de tots els districtes a la plaça Sant Jaume,. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 

11. APROVAR els consells d’equipament i les comissions de seguiment del Districte i 
designació dels seus membres. 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup. 
 
La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCat, expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, manifesta el vot favorable del seu grup. 
 
El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu grup.  
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La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta el vot favorable del seu grup.  
 
S’aprova per unanimitat.  
 

12. APROVAR el Consell del Parc de Montjuïc i designar als seus membres del 

Consell de Districte de Sants-Montjuïc. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup. 
 
La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, manifesta el vot favorable del seu grup. 
 
El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu grup.  
 
La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta el vot favorable del seu grup.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13. PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament del vicepresident-vicepresidenta del Consell de 
Districte de Sants-Montjuïc, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les Normes 
reguladores del funcionament dels Districtes. 

 
La presidenta manifesta que són dos els candidats proposats i dona la paraula al PSC. 
 
La senyora Maria Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, presenta com a candidat a vicepresident 
del consell el company Albert Deusedes, per la seva trajectòria al districte i el seu bon saber 
fer. 
 
El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, comenta que com a grup d’ERC volen 
presentar la candidatura de Ling Ling Masferrer, perquè no els consta que s’hagi arribat a cap 
acord en aquest sentit i entenen que la participació de les forces que popularment han estat 
més votades al districte i a la ciutat, no en acords tancats als despatxos, porten aquesta 
proporcionalitat que entenen que han d’utilitzar per distribuir les seves tasques al servei de la 
ciutadania, i ho fan a l’interior del nostre grup amb la participació de tots els consellers i també 
per la vàlua i capacitat de la seva companya per desenvolupar aquest càrrec demanen el vot 
per a ella.  
 
La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta el vot del seu grup pel 
candidat del PSC, Albert Deusedes. 
 
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, expressa que el seu grup dona suport a la 
candidatura d’Albert Deusedes, del PSC. 
 
La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, comenta que des de JxCat donen el 
vot a la candidata  d’ERC, perquè consideren que, atesos els resultats obtinguts en les 
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eleccions, és la força més votada a part del Govern i consideren que aquest càrrec de 
vicepresident hauria d’estar en un grup que no formés part del Govern. 
 
La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta el vot del seu grup a favor 
d’Albert Deusedes, del PSC.  
 
La presidenta comunica que es proposarà a l’Alcaldia com vicepresident del Consell de 
Districte de Sants-Montjuïc al el senyor Albert Deusedes, proposat pel PSC, amb vuit vots a 
favor; i l’altra candidata proposada senyora Ling Ling Masferrer Lletjós  n’ha obtingut dos. 
 
La presidenta dona per finalitzada la sessió extraordinària a les 19:00h.  
 

 

El secretari       Vist i plau 
 La presidenta del Consell 

 

 


