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ACTA DEL CONSELL DE BARRI LA BORDETA 

 

Data 10 de març de 2020, 18:00h 

Lloc: EMAV (Gran Via de les Corts Catalanes, 173, 175).   

 

 

Hi assisteixen: 

 

Presidència del Consell: 

Sr. Marc Serra,   Regidor del Districte 

Sr. Enric Jara   Vicepresident del Consell de Barri 

Sr. Xavier Farré,   Conseller Tècnic del Districte i conseller del Barri 

 

Tècnics municipals: 

Sr. Francesc Fernández Tècnic del Districte 

Sra. Maria Rengel,  Directora de Serveis a les Persones i al Territori 

Sr. Gerard Lillo,   Tècnic del Districte 

 

 

Assistència registrada: 33 persones 

 

 

Ordre del dia  

1) Votació de la vicepresidència i de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 

2) Procés participatiu del Programa d’Actuació del Districte i Pressupostos participatius. 

 

 

1. Votació de la vicepresidència i de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 

 

Es vota la candidatura del Sr. Enric Jara i Sin, l'única candidatura presentada a la 

vicepresidència del Consell de Barri de la Bordeta. 

 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc 

12 0 1 

 

Atès que la candidatura assoleix el suport de les 2/3 parts dels vots emesos, es proclama 

vicepresident del Consell de Barri de la Bordeta, el Sr. Enric Jara i Sin. 

 

Es fa una votació conjunta de les 15 candidatures presentades a la Comissió de Seguiment del 

Consell de Barri de la Bordeta, que concretament són: 

 

Entitats 

» Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga  

» Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta  

» Sants 3 Ràdio - La ràdio local de Sants-Montjuïc  

» Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta  
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Persones a títol individual 

» Carmen Corral Santos  

» Carme Vendrell 

» Javier Herreros Cuesta 

» Jordi Falcó Gres 

» Jordi Suñe  

» Josep Maria Domingo Pedret 

» Just Arrizabalaga 

» Maria Carmen Encuentra  

» Mireia Peig 

» Núria Pey 

» Rosa Pomareda Luis 

 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc 

11 0 1 

 

Atès que les candidatures assoleixen el suport de la majoria simple dels vots emesos, es 

proclamen membres de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de la Bordeta, les 4 

entitats i les 11 persones a títol individual que han presentat candidatura. 

 

 

2. Procés participatiu Del Programa d’Actuació del Districte i Pressupostos participatius. 

 

Es fa una dinàmica participativa de debat, la qual es pot consulta en l'acta-informe annex. 

 

 

3. Torn obert de paraules. 

 

Pregunta / petició Resposta 

DANIEL SEREROLS: agrair el fet de 

participar en la sessió, enriquidor el fet de 

recopilar les propostes pel PAD i els 

Pressupostos participatius. 

Crida l’atenció el fet de que els veïns hagin 

de fer campanya per a que altres veïns votin 

una determinada proposta. 

Marc Serra: el plantejament que es fa a la 

ciutadania és que es prioritzin determinats 

projectes mitjançant el vot. Entre el 20 i 30 

d’abril es donarà la fase de priorització, en 

que el veïnat donarà suport a les propostes 

que considerin prioritàries. En sortiran els 30 

projectes més votats que aniran a la fase 

final de votació (l’Ajuntament farà activitats 

per a informar exactament de cada projecte), 

i cada veí o veïna si vol podrà fer campanya, 

cosa que no es obligatòria. 

ANDREA: demana saber si s’ha aprovat un 

espai per a persones amb discapacitats 

mentals i/o físiques 

Marc Serra: ja parlat al darrer Consell de 

Barri de la Bordeta, som conscients del 

deute històric amb les entitats de persones 

amb discapacitat del barri. Hi ha un grup de 

mares i pares que es troben a Sant Medir i 

sabem que tenen necessitat d’un local. En el 

desenvolupament de Magòria, en els baixos 

de l’edifici d'habitatges s’ha pensat que pugui 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

Acta del Consell de Barri de la Bordeta, 10 de març de 2020 3 

  

Pregunta / petició Resposta 

haver un local per a persones (i familiars) 

amb discapacitats.  

Els habitatges també seran dotacionals i, per 

tant, hi residiran persones grans, persones 

amb discapacitat, etc. fet que fa que tingui 

força sentit ubicar un local d'aquestes 

característiques en els baixos d'aquests 

habitatges. 

No obstant això, si aquest grup de pares i 

mares tingués una necessitat immediata de 

reunió en un local diferenciat a Sant Medir, ja 

buscaríem una solució, ja que el projecte de 

local a Magòria és a llarg termini 

 

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 


