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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DEL DISTRICTE 

 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 1 
Data: 29 de juliol de 2015 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19.08 h a 19.48 h 
Lloc: Consell de Districte d’Horta-Guinardó 
 
Assistents  
 
Regidora del Consell 
Mercedes Vidal Lago (GMDBComú-E) 
 
Regidors/res adscrits/tes 
Maite Fandos Payà (GMCiU) 
Jordi Coronas Martorell (GMERC-AM) 
 
Regidor  
Jaume Collboni Cuadrado (GMPSC-CP) 
 
Consellers i conselleres  
Joan Cela Ollé (GMDBComú-E) 
Fernando Marín Blanco (GMDBComú-E) 
Elsa Plaza Müller (GMDBComú-E) 
Carolina Porta Pacín (GMDBComú-E) 
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E) 
Roser Nogués Alonso (GMDCiU) 
Albert Pérez Garro (GMDCiU) 
Susanna Porcar Portela (GMDCiU) 
Gonzalo Puelles García (GMDCiU) 
Julia Calonge Coch (GMDC’s) 
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDC’s) 
Raül Barahona Ferré (GMDERC-AM) 
Xavi Reig Robledo (GMDERC-AM) 
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP) 
Núria Galan Orriols (GMDPSC-CP) 
Manuel Conde García (GMDPPC) 
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC) 
Ariadna Gàlvez Rifà (GMDCUP-PA) 
 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Núria Munell Casadesús 
 
Gerent 
Eduard Vicente Gómez
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Desenvolupament de la sessió 
 
La regidora-presidenta en funcions, delegada a l’efecte per Decret de l’Alcaldia del 22 
de juliol de 2015, obre la sessió. 

Tot seguit, fa esment del caràcter institucional dels dos punts que conformen l’ordre 
del dia, relatius a la constitució del nou Consell de Districte, resultat de les darreres 
eleccions municipals, i a la votació de la proposta de nomenament de la presidència 
del Consell. 

Primer. Constitució del Consell de Districte 

La secretària tecnicojurídica dóna compte dels decrets de l’Alcaldia següents, pels 
quals es constitueix el Consell de Districte:  

1. El decret de 13 de juny de 2015 pel qual es designa regidora del Districte 
d’Horta-Guinardó la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. 

2. El decret de 22 de juliol de 2015 pel qual es delega en els regidors i regidores 
de districte la convocatòria i presidència de les respectives sessions 
constitutives dels consells de districte. 

3. El decret de 24 de juliol de 2015 pel qual es nomena els consellers i 
conselleres del Districte d’Horta-Guinardó. 

La regidora-presidenta en funcions manifesta que els consellers han donat compliment 
als requisits previstos en les Normes reguladores del funcionament dels districtes per 
poder accedir al càrrec i, en especial, la presentació de les corresponents declaracions 
per al Registre d’interessos, i comunica que resten assabentats del règim de 
prohibicions i incompatibilitats que els resulta d’aplicació de conformitat amb 
l’ordenament jurídic vigent. Pregunta als consellers si els afecta alguna prohibició o 
incompatibilitat per a l’exercici dels càrrecs públics de conformitat amb el que 
s’estableix sobre això en l’ordenament jurídic vigent.  

Ningú no manifesta cap objecció. 

Explica que els consellers han de prestar jurament o promesa de conformitat amb allò 
que disposa el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, pel qual s’estableix la fórmula del 
jurament en càrrecs i funcions públiques següent: 

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de conseller/a del Districte d’Horta-Guinardó, amb lleialtat al rei, i respectar i 
fer respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de 
Barcelona?»  

La secretària tecnicojurídica cita un per un als consellers i a les conselleres, per ordre 
alfabètic, els quals responen dempeus afirmativament segons la fórmula triada: 

Sr. Raül Barahona Ferré (promet) 
Sra. Julia Calonge Coch (promet) 
Sra. Núria Carmona Cardoso (jura) 
Sr. Joan Cela Ollé (promet per imperatiu legal i es compromet a escoltar als 
veïns i defensar el bé comú i governar obeint) 
Sr. Manuel Conde García (jura) 
Sra. Núria Galan Orriols (promet) 
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Sra. Ariadna Gàlvez Rifà (promet per imperatiu legal i per imperatiu polític es 
compromet a treballar per una ciutat lliure de masclismes, de racisme, 
d’espanyolisme i de capitalisme, basada en la solidaritat internacional, en la 
presa de territori i en el suport mutu, i que des dels barris es construirà la 
independència, el socialisme i el feminisme dels Països Catalans) 
Sr. Fernando Marín Blanco (promet per imperatiu legal i diu que és important no 
oblidar qui són i perquè estan aquí aquesta tarda) 
Sra. Roser Nogués Alonso (promet per imperatiu legal) 
Sr. Nicolás Ortiz Cuevas (promet) 
Sr. Albert Pérez Garro (promet per imperatiu legal) 
Sra. Elsa Plaza Müller (promet per imperatiu legal i es compromet a treballar per 
la justícia social i per recordar les persones represaliades que van precedir-los en 
la lluita) 
Sra. Susanna Porcar Portela (promet per imperatiu legal) 
Sra. Carolina Porta Pacín (promet per imperatiu legal i es compromet a treballar 
per una societat i una ciutat inclusiva que garanteixi la igualtat d’oportunitats per 
a tothom) 
Sr. Gonzalo Puelles García (jura) 
Sr. Xavi Reig Robledo (promet per imperatiu legal i diu que treballarà per assolir 
la república catalana i la justícia social) 
Sr. Carlos Torrubiano Blanco (jura lleialtat al rei, a la Constitució i al poble 
d’Espanya) 
Sr. Víctor Valls Andrés (promet per imperatiu legal i es compromet a propiciar la 
participació i la transparència, i a acostar la presa de decisions a la ciutadania, 
amb l’objectiu de defensar i millorar el bé comú) 

La regidora-presidenta en funcions dóna possessió del càrrec als consellers/res i 
declara constituït el Consell del Districte d’Horta-Guinardó. 

La sala aplaudeix. 

Segon. Proposta de nomenament del president o presidenta del Consell de 
Districte, de conformitat amb allò disposat a l’art. 22.1 de la Llei 22/1998, de 30 
de desembre, Carta municipal de Barcelona, i núm. 12.1 de les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes 

La regidora-presidenta en funcions demana als portaveus dels diferents grups 
municipals –per ordre de major a menor representació– si volen proposar el nom 
d’un/a candidat/ata a la presidència del Consell, candidatura que haurà de recaure en 
un/a regidor/ora en actiu de la corporació.  

El senyor Víctor Valls, del GMDBComú-E, no proposa cap nom.  

El senyor Gonzalo Puelles i García, del GMDCiU, fa saber que el seu grup votarà allò 
que s’ha acordat entre els grups. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que el seu grup no proposa cap 
candidat. 

El senyor Xavier Reig Robledo, del GMDERC-AM, també diu que el seu grup no 
proposa cap candidat. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC-PC, proposa al Sr.Jaume Collboni 
Cuadrado en nom del seu grup. 
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El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup 
per al candidat Jaume Collboni, tal com s’ha acordat a nivell municipal. 

La senyora Ariadna Gàlvez, del GMDCUP-PA, no presenta cap candidat. 

Una vegada feta la proposta, la regidora-presidenta en funcions explica que a 
continuació es farà la votació de la proposta a l’Alcaldia de nomenament del 
president/enta del Consell de Districte, mitjançant papereta secreta en la qual 
s’escriurà el nom del/de la candidat/ata proposat/ada. 

La secretària tecnicojurídica crida un per un, i per ordre alfabètic, tots els consellers 
perquè introdueixin les seves butlletes dins l’urna habilitada a aquest efecte. 

La regidora-presidenta en funcions fa el recompte de vots, i confirma la proposta de 
nomenament, amb 17 vots a favor i 1 vot en blanc del senyor Jaume Collboni com a 
president del Consell del Districte d’Horta-Guinardó, d’acord amb allò establert a 
l’article 22 de la Carta de Barcelona i núm. 12 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes i l’eleva a l’excel·lentíssima senyora alcaldessa de la ciutat 
per al seu nomenament.  

La sala aplaudeix. 

La regidora-presidenta en funcions concedeix la paraula als portaveus dels diferents 
grups municipals, de menor a major representació. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCU-PA, saluda els assistents i mostra la 
seva alegria pel fet que la senyora Francina Vila, fins ara regidora, no torni al Districte. 
Dóna la benvinguda a Barcelona en Comú i a la nova regidora del Districte, la senyora 
Mercedes Vidal, però manifesta la seva decepció pel fet que el govern hagi estat 
imposat pel centralisme de l’Ajuntament. 

Explica que el vot del seu grup és en blanc com a mostra de rebuig als partits que han 
governat durant trenta-sis anys, i opina que la tasca de presidència és estrictament 
protocol·lària i no dóna cap possibilitat d’intervenció en la manera de fer política ni de 
democratització de l’òrgan. 

Fa saber que el seu grup vol un nou cicle basat en la mobilització i la construcció 
d’estructures de poder popular que superin unes institucions caduques i limitades, i 
aclareix que no ajudarà a ningú a fer veure que les decisions dels barris es prenen de 
forma descentralitzada perquè creu que mai no ha estat així. En aquest sentit, 
considera que cal dotar els districtes i barris d’autonomia, pressupost i legitimitat, 
mitjançant òrgans participatius reals i efectius, i que també cal una redefinició dels 
marcs competencials. 

Per acabar, fa saber als consellers que el seu grup vol portar al govern la veu del 
carrer i que estarà disposada a treballar conjuntament sempre i quan no s’imposi un 
projecte de ciutat basat en tractar a tothom com a figurants sense frase en un parc 
temàtic, el parc temàtic en què s’ha convertit aquesta ciutat.  

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, saluda els assistents i felicita a la nova 
regidora i al nou president, així com al senyor Jordi Coronas, company de l’anterior 
legislatura. Seguidament, agraeix la feina i la dedicació en els quatre anys anteriors del 
senyor Rafa Sánchez i la senyora Felisa Vila, consellers del seu grup. 
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Confirma que el mateix dia del Plenari comença una nova etapa i fa saber que el seu 
grup confia que el nou govern buscarà consensos amplis en temes i projectes 
importants per al districte. Tot seguit, enumera algunes de les propostes que va 
realitzar el seu grup en la legislatura anterior: l’estudi per cobrir la ronda de Dalt; les 
millores dels Tres Turons, concretament els accessos i usos del parc i la urbanització 
dels carrers Labèrnia i Panorama; la urbanització de la plaça de la Font d’en Fargues; 
la recuperació dels terrenys dels Talleres Muñoz per a fer equipaments; les reformes 
del Mercat de la Vall d’Hebron; la posada en marxa de les obres de l’UA3 del 
Guinardó; la remodelació de les places Eivissa i Isop, i la finalització de la urbanització 
de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya. 

Tot seguit, fa saber els projectes que impulsarà el seu grup durant el nou mandat: 
primer, el cobriment dels trams pendents de la ronda de Dalt en el seu pas pels barris 
de la Vall d’Hebron, Sant Genís, Font del Gos, Montbau i Teixonera; segon, més 
policia als barris i mà ferma contra la delinqüència i l’incivisme; tercer, l’execució dels 
equipaments socials i sanitaris previstos per a la Llosa de la Vall d’Hebron; quart, més 
habitatge social i execucions de plans urbanístics a la Teixonera 1 i Teixonera 2; 
cinquè, la conservació de La Clota en la seva totalitat; sisè, el fet de donar una solució 
als veïns afectats del barri de la Font del Gos, i setè i últim, la millora i el canvi en el 
planejament urbanístic del Carmel. 

Per acabar, considera que el govern i els grups de l’oposició són responsables per fer 
d’Horta-Guinardó un districte millor i més humà. 

La senyora Núria Carmona i Cardoso, del GMDPSC-CP, felicita al nou equip de 
govern i saluda els assistents fent una menció especial als veïns de les entitats 
presents. Afirma que el seu grup manté la mateixa força, il·lusió, combativitat i voluntat 
política per treballar per la cohesió, l’equitat, l’equilibri dels barris i la igualtat entre les 
persones. Recorda que el grup socialista va liderar etapes de transformació i progrés a 
la ciutat i als barris, i especifica que en el cas del districte d’Horta-Guinardó, va 
significar millores en l’espai públic, l’arribada del metro, el suport a les entitats i al petit 
comerç, als equipaments, les escoles bressol, la cultura, els joves, les dones i la gent 
gran. Manifesta la voluntat de seguir treballant amb aquesta perspectiva tot teixint 
complicitat amb les entitats i veïns. 

Seguidament, comenta el resultat electoral i diu que si bé el seu grup ha tret menys 
vots que en altres eleccions, el districte d’Horta-Guinardó segueix sent majoritàriament 
progressista i d’esquerres. 

Indica que el seu grup coneix cadascun dels onze barris, entre els quals compta la 
Font del Gos, i les seves necessitats, i mostra la seva voluntat de seguir escoltant la 
gent i lluitar per les causes justes i veïnals. Fa saber que creu en la ciutadania activa, 
la participació real i efectiva, i també en una administració que escolta, acompanya, i 
és empàtica i eficaç amb la resolució de problemes. Considera que els veïns han de 
ser els protagonistes dels canvis i les decisions, i opina que, per aquest motiu, cal 
descentralitzar la capacitat de decisió dels districtes. 

El senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, saluda els assistents i felicita la 
conformació del nou Consell. Explica que el vot del seu grup a la presidència ha estat 
favorable perquè s’ha basat en l’acord assolit en l’àmbit de ciutat. Seguidament, fa un 
agraïment als veïns que participen activament en la vida municipal i que els han votat, i 
diu que és un honor i una responsabilitat representar-los. 

Després, agraeix als companys del partit d’Horta-Guinardó el fet que l’escollissin a ell i 
al senyor Raül Barahona com a candidats de consellers, i agraeix la tasca 



 6 

desenvolupada pel senyor Jordi Coronas, que recorda que segueix treballant a la Casa 
Gran i que és regidor adscrit d’Horta-Guinardó. 

Per acabar, manifesta el compromís del seu grup per a continuar treballant per l’entesa 
entre els grups amb l’objectiu d’aconseguir una gestió exemplar, transparent i 
participativa dels recursos públics, i per la justícia social i els valors republicans a tots 
els barris i al districte. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, de GMDC’s, saluda els assistents i dóna l’enhorabona 
al nou president, a la regidora del Districte i als consellers que conformaran el nou 
Consell, i fa una referència als consellers sortints per la seva tasca feta. Comenta que 
el seu grup no ha presentat cap candidat a la presidència però que, en canvi, ha votat 
a favor de Jaume Collboni. Tot i això, considera que aquesta elecció hauria de fer-se 
lliurement des dels representants del Districte. 

Constata que Ciutadans és la tercera força política de la ciutat i que s’estrena en el 
mateix dia del Plenari tot assumint la responsabilitat de representar els votants 
compromesos amb la qualitat democràtica i la reactivació econòmica i social. Per això, 
explica que treballarà des de l’oposició amb lleialtat i actitud positiva, conjuntament 
amb tots els grups que es comprometin a impulsar accions polítiques per liderar el 
districte en aspectes com l’atenció a les persones, l’impuls del comerç, les entitats, 
l’entorn o l’accessibilitat als barris. Diu que la feina es farà sempre amb un consens 
veïnal i considera que el desenvolupament de la participació ciutadana ha de ser un 
dels eixos prioritaris del mandat. 

Indica que els onze barris que conformen Horta-Guinardó són diversos tant en l’àmbit 
físic com social i polític, i, en aquest sentit, considera que la llei, la neutralitat i la lògica 
de l’espai públic és fonamental per a la convivència. Fa saber que el seu grup 
prioritzarà els recursos que es destinin realment al servei de les persones, aspecte que 
considera prioritari. 

El senyor Gonzalo Puelles i García, del GMDCiU, saluda els assistents i agraeix la 
seva presència. Agraeix la feina feta als consellers i regidors de l’anterior legislatura. 

Tot seguit, felicita al nou president del Districte, el senyor Jaume Collboni. Explica que 
el vot del seu grup reflecteix la pluralitat de Barcelona, ja que fins llavors el Plenari no 
havia tingut tants grups polítics, i troba adequat que el Consell representi aquesta 
pluralitat. 

Indica que el seu grup s’ofereix per seguir treballant en els grans temes que ha 
treballat des del govern i que preocupen el districte, entre els quals menciona la ronda 
de Dalt, els veïns afectats per plans urbanístics, les grans infraestructures que queden 
pendents i, també, els planejaments. Manifesta la voluntat perquè se segueixin donant 
majories a l’hora d’aprovar resolucions al Districte, tal com ha passat amb casos com 
la ronda de Dalt o Torre Garcini. 

El senyor Víctor Valls Andrés, del GMDBComú-E, saluda els assistents i també 
agraeix la presència de la ciutadania a la sala. Argumenta que el seu grup ha votat 
favorablement a la candidatura del PSC perquè, d’aquesta manera, afavoreixen que la 
tasca de controlar el govern sigui possible. 

Fa saber que el seu grup està conformat per persones d’edats, procedències, 
trajectòries vitals i professionals diverses amb un mateix anhel, que és contribuir a 
possibilitar una ciutat més justa, humana i amable per a tothom. Manifesta la seva 
voluntat perquè a la ciutat, al districte i als barris, els drets fonamentals quedin fora de 
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la lògica del mercat, els interessos de les persones prevalguin sobre els dels lobbys 
empresarials i es contribueixi a enfortir el teixit social i comercial, amb una presa de 
decisions transparent i participativa. 

Defensa el dret a l’habitatge i a una feina digna, a l’educació i a la sanitat pública i 
universal, i també una ciutat inclusiva que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a 
tothom. Manifesta la seva voluntat d’estar a prop de la gent del barri i servir d’altaveus 
de les seves reivindicacions. Constata que el seu grup està conformat per ciutadans 
crítics i actius, que volen més qualitat a partir de més transparència i més informació 
des de l’Administració, que s’aconseguirà amb l’acostament de la presa de decisions a 
les persones mitjançant el diàleg, que creu que és el que més ha mancat anteriorment.  

També desitja un mandat de col·laboració amb els diferents grups, on hi hagi lleialtat 
institucional i recerca constant de l’interès comú de la ciutadania, que recorda que és 
qui els apodera. 

La regidora-presidenta en funcions procedeix a realitzar la cloenda del Plenari tot 
indicant que, a partir del següent plenari, la realitzarà el president del Consell. 

S’adreça als veïns, treballadors, regidors i consellers del districte i els mostra la seva 
satisfacció pel fet de ser la nova regidora del Districte d’Horta-Guinardó i ser la 
representant, des de les institucions, de les seves lluites i de la seva història. Recorda, 
en aquest sentit, que Horta-Guinardó és un districte ple de lluites i de mobilització, des 
de la memòria antifeixista dels canons del Carmel, de les bateries antiaèries, a les 
lluites pel barraquisme, per un habitatge digne, pel transport públic, per la salut 
pública, per l’educació universal i per a tothom. 

Creu que el districte l’han fet tots aquells que han lluitat i han treballat per fer-lo, i 
manifesta la seva intenció, com a govern, de posar les institucions al servei de la 
ciutadania i els veïns. Mostra el seu convenciment pel fet que un govern més proper a 
la ciutadania és el més adequat i, en aquest sentit, diu que treballarà per la 
descentralització dels districtes i per omplir de contingut els plenaris. 

Reconeix que no pot prometre que sempre es posaran d’acord, però promet que 
sempre escoltarà totes i cadascuna de les reivindicacions, a les quals el govern vol 
donar-los veu. Creu que els moviments socials i les lluites ja es representen molt bé a 
elles mateixes i manifesta la voluntat de posar-se al seu servei.  

La sala aplaudeix. 

 

La regidora-presidenta en funcions aixeca la sessió a les 19.48 h. 

 

 

La secretària tecnicojurídica    Vist i plau 
       La regidora-presidenta en funcions 


