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ACTA DEL CONSELL PLENARI 
 

Identificació de la sessió  
Núm.: 2 
Data: 5 d’octubre de 2015  
Caràcter: extraordinari 
Horari: 19.08 h a 19.56 h  
Lloc: Consell de Districte d’Horta-Guinardó
 
Assistents 
 
President del Consell 
Jaume Collboni Cuadrado (GMDPSC-CP) 
 
Regidora del Consell 
Mercedes Vidal Lago (GMDBComú-E) 
 
Regidors adscrits 
Maite Fandos Payà (GMCiU) 
Jordi Coronas Martorell (GMERC-AM) 
 
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) 
Pau González Val (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 Galán Orriols (GMDPSC-CP) 
Manuel Conde García (GMDPPC) 
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC) 

Ariadna Gàlvez Rifà (GMDCUP-PA) 
 
Absents 
Santiago Alonso Beltrán, regidor adscrit (GMC’s) 
Carmen Andrés Añón, regidora adscrita (GMPSC) 
Ángeles Esteller Ruedas, regidora adscrita (GMPPC) 
M. José Lecha González, regidora adscrita (GMDCUP) 
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Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Núria Munell Casadesús 

Gerent 
Eduard Vicente Gómez 

 

Desenvolupament de la sessió 

La regidora-presidenta en funcions obre la sessió i explica que es realitzaran dos plenaris: 
la sessió extraordinària, en la qual es donarà compte de diferents decrets, i la sessió 
ordinària. 

0. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2015 de nomenament de 
l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado com a president del Consell del Districte 
d’Horta-Guinardó  

Passa al primer punt de l’ordre del dia pel qual es nomena al senyor Jaume Collboni 
Cuadrado com a president del Consell del Districte d’Horta-Guinardó. 

El Consell se n’assabenta. 

1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de 2 de setembre de 2015 de nomenament 
del Sr. Pau González Val (BComú-E) com a membre del Consell Municipal del 
Districte d’Horta-Guinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data 10 
de setembre de 2015 

Seguidament, procedeix al següent punt, pel qual es dóna compte del nomenament del 
senyor Pau González Val com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó i de la seva presa de possessió efectuada el 10 de setembre de 2015. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Presa de possessió de l’Im. Jaume Collboni i Cuadrado com a president del 
Consell del Districte 

Després, continua amb el següent punt, que consisteix en la presa de possessió pel 
senyor Jaume Collboni com a president del Consell del Districte i li formula la pregunta 
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?» 

El senyor Jaume Collboni Cuadrado, del GMDPSC, confirma que ho promet i fa saber que 
és un honor ser el president del Districte perquè és el districte en el qual va començar a 
fer política, concretament com a portaveu del grup al qual representa. Manifesta la seva 
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intenció d’estar a l’alçada de la tasca encomanada de representació institucional dels 
veïns del districte, d’una banda, i de vetllar per al bon funcionament de les sessions del 
plenari, de l’altra. Informa que vetllarà perquè el Consell sigui un espai neutre en el qual 
tothom pugui expressar-se lliurement. 

Expressa l’esperança de comptar amb la col·laboració dels consellers i del moviment 
veïnal i associatiu del districte, així com dels treballadors que en formen part i que, al seu 
parer, han demostrat tenir molta experiència. Considera que la millor forma de començar 
el nou mandat és amb el següent punt de l’ordre del dia, en el qual es farà un 
reconeixement als consellers sortints. 

La regidora informa que, a partir d’aquest moment, el senyor Jaume Collboni presidirà la 
sessió. 

3. Reconeixement mèrits consellers sortints  

El president procedeix al següent punt de l’ordre del dia i fa un reconeixement explícit a 
tots els consellers que han estat membres del Consell Plenari d’Horta-Guinardó. Diu que 
han fet un gran treball i esforç per representar dignament els veïns i apunta que la feina 
de vegades és dura perquè els districtes no tenen totes les competències i eines que 
permetrien donar respostes a les demandes dels moviments associatius. 

Passa a llegir en veu alta el nom de cadascun dels consellers sortints perquè pugin a la 
tarima a recollir el reconeixement. 

Crida al senyor Jaume Fibla Papasseit, del GMDCiU, però és absent. 

Seguidament, crida als següents consellers, que reben un aplaudiment:  

Del GMDCiU, la senyora Lina Huélamo Soriano i el senyor Lluís Bou i Dalmau. 

Del GMDPSC, el senyor Ramon Carrion Duran, el senyor Joan Ferrús Alborch, la senyora 
Cristina Salmerón Gómez, el senyor Raül Ortega Serrano, el senyor Daniel Rosillo Molina. 

Del GMDPPC, el senyor Rafael Sánchez Cobo i la senyora Felisa Villa San Millán. 

Del GMDICV-EUiA, la senyora Anna Mir Acebrón i el senyor Antoni Salado Pérez. 

Del GMDUpB, el senyor Jordi Coronas Martorell. 

Seguidament, dóna la paraula al senyor Lluís Bou i Dalmau. 

El senyor Lluís Bou i Dalmau, del GMDCiU, fa un recordatori, en nom dels seus 
companys, per als presidents i regidors que els han precedit, entre els quals anomena a la 
senyora Elsa Blasco i a la senyora Francina Vila. Així mateix, fa una distinció especial per 
a la senyora Maite Fandos, amb la qual es va formar políticament, i dirigeix un recordatori 
per al senyor Joan Martínez, pel qual aprofita a enviar una salutació a la seva dona, 
l’Angeleta. 

Agraeix, en nom de tots els consellers, la tasca dels treballadors del Districte per haver 
facilitat la feina als membres del Consell i per haver tingut paciència, i agraeix també la 
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participació dels veïns i de les entitats amb les quals ha treballat durant els anys de 
mandat. 

Fa saber que pocs dies anteriors a la celebració del Consell va trobar-se en una conversa 
sobre corrupció política i apunta que, al seu parer, els consellers del Districte s’han mogut 
per l’interès noble de servir als veïns i fer-ho el millor possible. Considera que aquest punt 
és important quan se surt del Consell perquè al conseller sortint li queden les bones 
relacions amb els veïns i les entitats. 

Finalment, agraeix els moments compartits i comunica als membres entrants del Consell 
del Districte que sempre estaran a la seva disposició per allò que necessitin. 

La sala aplaudeix. 

El president mostra el seu acord amb les paraules del senyor Bou i aprofita per fer una 
menció molt especial al senyor Joan Martínez i Vendrell, del qual diu que va ser una 
persona molt estimada des del Districte i des del grup al qual representa. Explica que en 
Joan Martínez era tot un personatge perquè va formar part de les entitats culturals durant 
molts anys, i després va ser conseller del GMDPSC i portaveu del mateix grup en el 
Consell Plenari. Recorda que en el comiat que va tenir lloc fa poc, la sala estava plena de 
gent de tots colors polítics. Saluda a l’Angeleta i li dóna un obsequi. 

La sala aplaudeix. 

A) Part informativa: 

4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia de dates 28 i 30 de juliol de 2015 de 
nomenament de regidors/es adscrits 

Seguidament, dóna pas a la part informativa i dóna la paraula a la secretària 
tecnicojurídica. 

La secretària tecnicojurídica procedeix a donar compte dels decrets d’Alcaldia de 28 i 30 
de juliol de 2015 de nomenament dels regidors adscrits, que són: la il·lustríssima senyora 
Carmen Andrés Añón (GMDPSC), la il·lustríssima senyora Ángeles Esteller Ruedas 
(GMDPPC), la il·lustríssima senyora Maria José Lecha González (GMDCUP-PA), 
l’il·lustríssim senyor Santiago Alonso Beltrán (GMDC’s) i la il·lustríssima senyora Maite 
Fandos Pallà (GMDCiU), i finalment l’il·lustríssim senyor Jordi Coronas i Martorell 
(GMDERC-AM). 

El Consell se n’assabenta. 

5. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte de data 21 de setembre 
de 2015, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del Districte 

Procedeix al següent punt, en el qual dóna compte de la resolució de la regidora del 
Districte de data 21 de setembre de 2015 de nomenament dels membres de la Comissió 
de Govern, i fa saber que està formada pel senyor Joan Cela Ollé (GMDBComú-E), el 
senyor Fernando Marín Blanco (GMDBComú-E), la senyora Elsa Plaza Müller 
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(GMDBComú-E), la senyora Carolina Porta Pacín (GMDBComú-E), el senyor Víctor Valls 
Andrés (GMDBComú-E) i el senyor Pau González Val (GMDBComú-E). 

El Consell se n’assabenta. 

6. Quedar assabentat de la constitució dels grups polítics municipals 

Tot seguit, passa al següent punt, que és la constitució dels grups polítics municipals. Del 
GMDBComú-E, informa que en formen part: el senyor Joan Cela Ollé, el senyor Fernando 
Marín Blanco, la senyora Elsa Plaza Müller, la senyora Carolina Porta Pacín, el senyor 
Víctor Valls Andrés i el senyor Pau González Val.  

Del GMDCiU, informa que hi participen la senyora Roser Nogués Alonso, el senyor Albert 
Pérez Garro, la senyora Susanna Porcar Portela i el senyor Gonzalo Puelles Garcia.  

Del GMDC’s, comunica que en formen part la senyora Júlia Calonge Coch i el senyor 
Nicolás Ortiz Cuevas.  

Del GMDERC-AM, fa saber que el conformen el senyor Raül Barrahona Ferré i el senyor 
Xavi Reig Robledo.  

Del GMDPSC, anuncia els membres, que són la Núria Carmona Cardoso i la senyora 
Núria Galán Orriols.  

Del GMDPPC, informa que hi participen el senyor Manuel Conde Garcia i el senyor Carlos 
Torrubiano.  

I, finalment, del GMDCUP, anuncia que el conforma la senyora Ariadna Gàlvez Rifà. 

El Consell se n’assabenta. 

7. Quedar assabentat de la composició de la Junta de Portaveus  

Procedeix al punt número 7, pel qual es queda assabentat de la composició de la Junta de 
Portaveus del Districte, i fa saber que els portaveus són: el senyor Víctor Valls Andrés, de 
GMBComú-E; el senyor Gonzalo Puelles Garcia, del GMDCiU; la senyora Julia Calonge 
Coch, del GMDC’s; el senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM; la senyora Núria 
Carmona Cardoso, del GMDPSC; el senyor Manuel Conde Garcia, del GMDPP; i la 
senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP. 

I com a portaveus adjunts, anuncia als següents: la senyora Carolina Porta Pacín, del 
GMDBComú-E; la senyora Susanna Porcar Portela, del GMDCiU; el senyor Nicolás Ortiz 
Cuevas, del GMDC’s; el senyor Raül Barahona Ferré, del GMDERC-AM; i la senyora 
Núria Galán Orrriols, del GMDPSC. 

El Consell se n’assabenta. 
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8. Donar compte de les resolucions de la regidora del Districte de dates 29 de juliol 
i 10 de setembre de 2015 per les quals s’estableix el règim de dedicació dels 
membres del Consell de Districte 

Passa al vuitè punt, en el qual es dóna compte de les resolucions de la regidora del 
Districte de dates 29 de juliol i 10 de setembre per les quals s’estableix el règim de 
dedicació dels membres del Consell de Districte. 

Informa que la resolució de 29 de juliol estableix que té dedicació exclusiva el senyor 
Víctor Valls Andrés, de GMDBComú-E, i dedicació plena al 75%, la senyora Susanna 
Porcar Portela, del GMDCiU, la senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, i la senyora 
Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC. Així mateix, anuncia que la dedicació al 50% 
pertoca al senyor Xavi Reig Robledo, del GMDERC-AM, i al senyor Manuel Conde Garcia, 
del GMDPPC. 

Com a dedicació ordinària, informa que per al GMDBComú-E, s’hi compten la senyora 
Carolina Porta Pacín, el senyor Fernando Marín Blanco, la senyora Elsa Plaza i el senyor 
Joan Cela; per al GMDCiU, el senyor Albert Pérez Garro, la senyora Roser Nogués 
Alonso i el senyor Gonzalo Puelles Garcia; per al GMDC’s, el senyor Nicolás Ortiz; per al 
GMDERC-AM, el senyor Raül Barahona Ferré; per al GMDPSC, la senyora Nuria Galán 
Orriols; per al GMDPPC, el senyor Carlos Torrubiano Blanco, i per al GMDCUP, la 
senyora Ariadna Gàlvez. 

Respecte a la segona resolució, indica que estableix un canvi de dedicacions arran de la 
modificació de les Normes reguladores de funcionament del Districte, mitjançant la qual la 
regidora assigna una dedicació exclusiva al senyor Pau González Val, del GMDBComú-E, 
i a la senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC, i deixa sense efecte la dedicació 
que li havia establert el decret anterior a la mateixa. 

El Consell se n’assabenta. 

9. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 13 de juny de 2015 de nomenament 
del Sr. Eduard Vicente Gómez en el càrrec de gerent del Districte d’Horta-
Guinardó 

Seguidament, passa al punt número 9, mitjançant el qual es dóna compte del Decret 
d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 de nomenament del senyor Eduard Vicente Gómez en el 
càrrec de gerent del Districte d’Horta-Guinardó. 

El president presenta al senyor Vicente Gómez. 

La sala aplaudeix. 

El Consell se n’assabenta. 

B) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 
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10. Proposar a l’Alcaldia el nomenament del/de la vicepresident/a del Consell del 
Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les 
Normes reguladores del funcionament dels districtes 

El president dóna lloc a la part decisòria i al punt 10 de l’ordre del dia, mitjançant el qual 
es proposa a l’Alcaldia el nomenament del o la vicepresidenta del Consell del Districte 
d’Horta-Guinardó, de conformitat amb allò disposat a l’article 15 de les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes.  

Pregunta als portaveus dels grups municipals si proposen algun candidat. 

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

El senyor Manuel Conde García, del GMDPPC, tampoc no en presenta. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC, no presenta ningú. 

El senyor Xavier Reig Robledo, del GMDERC-AM, presenta al senyor Raül Barahona. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, no presenta cap candidat. 

El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, tampoc no presenta cap candidat. 

El senyor Víctor Valls Andrés, del GMDBComú-E, presenta la senyora Carolina Porta. 

El president dóna la paraula als representants dels grups per expressar el vot. 

La senyora Gàlvez recorda que, tal com va dir a la votació de la presidència del Districte, 
al seu grup no li interessa entrar en el joc de repartiment de càrrecs representatius i 
simbòlics, ja que creu que no fomenten la participació dels veïns ni tampoc responen a les 
seves necessitats, motiu pel qual expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Conde manifesta l’abstenció del seu grup. 

La senyora Carmona expressa el vot a favor del senyor Raül Barahona en nom del seu 
grup pel pacte que té el seu grup amb ERC-AM. 

El senyor Reig presenta la candidatura del senyor Barahona i manifesta el vot a favor del 
seu grup. 

La senyora Calonge expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Puelles manifesta el vot a favor del senyor Barahona del seu grup amb l’objecte 
que hi hagi la màxima pluralitat als òrgans de participació i de representació del Districte. 

El senyor Valls indica que el seu grup vol resoldre la incidència normativa del Reglament 
de funcionament del Districte, mitjançant la qual el vicepresident del Districte també és 
membre de la Comissió de Govern d’Horta-Guinardó. Explica que el seu grup va proposar 
que el grup de govern pogués ocupar la vicepresidència del Districte i que, després, la 
tornés a posar a disposició dels acords als quals s’arribessin tant en l’àmbit de ciutat com 
de districte. 
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En aquest sentit, expressa la seva sorpresa pel fet que el GMDPSC i el GMDERC-AM es 
desdiguin de l’acord fet prèviament i tornin a una posició que considera que no permetrà 
la governança correcta. Informa als ciutadans que, fins llavors, l’anterior govern demanava 
al vicepresident que no assistís a la Comissió de Govern tot i formar-ne part. 

La sala aplaudeix. 

S’aprova l’elecció del senyor Raül Barahona com a vicepresident del Districte amb els 
vots a favor del GMDERC-AM, el GMDPSC i el GMDCiU, mentre que el GMDBComú-E 
ha votat a favor de la senyora Porta i els grups GMDCUP, GMDC’s i GMDPPC s’han 
abstingut. 

11. Aprovar el Cartipàs del Districte, amb constitució de les comissions consultives 
de govern, comissions de treball i consells sectorials i d’equipament, Consell 
Ciutadà, consells de barri i Audiència Pública, previstos a les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes i designació dels seus membres 

El president dóna pas al següent punt, que consisteix a aprovar el Cartipàs del Districte, 
amb constitució de les comissions consultives de govern, comissions de treball i consells 
sectorials i d’equipament, així com el Consell Ciutadà, els consells de barri i l’Audiència 
Pública. Dóna la paraula a la secretària tecnicojurídica perquè llegeixi la composició 
d’aquests òrgans. 

La secretària tecnicojurídica procedeix a informar dels membres de cada òrgan: 

Comissions consultives de govern. Comissió Consultiva de Drets Socials i de Ciutadania. 
Presidència: la il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago. Membres: Carolina Porta 
Pacín, Roser Nogués Alonso, Albert Pérez Garro, Nicolás Ortiz Cuevas, Raül Barahona 
Ferré, Núria Galan Orriols, Carlos Torrubiano Blanco i Ariadna Gàlvez Rifà. Secretaria: 
cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte. 

Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Presidència: la il·lustríssima 
senyora Mercedes Vidal Lago. Membres: senyor Víctor Valls Andrés, Fernando Marín 
Blanco, Susanna Porcar Portela, Gonzalo Puelles Garcia, Julia Calonge Coch, Xavi Reig 
Robledo, Raül Barahona Ferré, Núria Carmona Cardoso, Manuel Conde García i Ariadna 
Gàlvez Rifà. Secretaria: cap de la Direcció de Llicències i Espai Públic. 

Consells de Barri. Consell de Barri del Baix Guinardó. Presidència: il·lustríssima senyora 
Mercedes Vidal Lago. Membres: Carolina Porta Pacín, Roser Nogués Alonso, Nicolás 
Ortiz Cuevas, Raül Barahona Ferré, Núria Galan Orriols, Carlos Torrubiano Blanco, 
Ariadna Gàlvez Rifà. Secretaria: conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri del Guinardó. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago. 
Membres: Carolina Porta Pacín, Susanna Porcar Portela, Nicolás Ortiz Cuevas, Xavi Reig 
Robledo, Núria Carmona Cardoso, Carlos Torrubiano Blanco i Ariadna Gàlvez Rifà. 
Secretaria: conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri de la Teixonera. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago. 
Membres: Elsa Plaza Müller, Susanna Porcar Portela, Julia Calonge Coch, Raül Barahona 
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Ferré, Núria Carmona Cardoso, Carlos Torrubiano Blanco, Ariadna Gàlvez Rifà. 
Secretaria: conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri de Can Baró. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago. 
Membres: Fernando Marín Blanco, Roser Nogués Alonso, Nicolás Ortiz Cuevas, Raül 
Barahona Ferré, Núria Carmona Cardoso, Manuel Conde García i Ariadna Gàlvez Rifà. 
Secretaria: conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri de la Clota. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago. 
Membres: Víctor Valls Andrés, Albert Pérez Garro, Julia Calonge Coch, Xavi Reig 
Robledo, Núria Galan Orriols, Carlos Torrubiano Blanco i Ariadna Gàlvez Rifà. Secretaria: 
conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri de Montbau. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago. 
Membres: Joan Cela Ollé, Gonzálo Puelles Garcia, Julia Calonge Coch, Raül Barahona 
Ferré, Núria Galan Orriols, Manuel Conde Garcia, Ariadna Gàlvez Rifà. Secretaria: 
conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri de la Vall d’Hebron. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes Vidal 
Lago. Membres: Víctor Valls Andrés, Gonzalo Puelles García, Julia Calonge Coch, Raül 
Barahona Ferré, Núria Carmona Cardoso, Manuel Conde García i Ariadna Gàlvez Rifà. 
Secretaria: conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri del Carmel. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago. 
Membres: Elsa Plaza Müller, Gonzalo Puelles Garcia, Nicolás Ortiz Cuevas, Xavi Reig 
Robledo, Núria Carmona Cardoso, Manuel Conde García i Ariadna Gàlvez Rifà. 
Secretaria: conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri d’Horta. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago. 
Membres: Víctor Valls Andrés, Albert Pérez Garro, Julia Calonge Coch, Xavi Reig 
Robledo, Núria Galan Orriols, Carles Torrubiano Blanco, Ariadna Gàlvez Rifà. Secretaria: 
conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri de Sant Genís. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago. 
Membres: Joan Cela Ollé, Gonzalo Puelles Garcia, Julia Calonge Coch, Raül Barahona 
Ferré, Núria Carmona Cardoso, Manuel Conde García i Ariadna Gàlvez Rifà. Secretaria: 
conseller tècnic del Districte. 

Consell de Barri de la Font d’en Fargues. Presidència: il·lustríssima senyora Mercedes 
Vidal Lago. Membres: Fernando Marín Blanco, Susanna Porcar Portela, Nicolás Ortiz 
Cuevas, Xavi Reig Robledo, Núria Galan Orriols, Carlos Torrubiano Blanco i Ariadna 
Gàlvez Rifà. Secretaria: conseller tècnic del Districte. 

Consells sectorials.  

Consell de Prevenció: Presidència: la regidora del Districte. il·lustríssima senyora 
Mercedes Vidal Lago Membres: Víctor Valls Andrés, Susanna Porcar Portela, Julia 
Calonge Coch, Xavi Reig Robledo, Núria Carmona Cardoso, Manuel Conde García i 
Ariadna Gàlvez Rifà. Secretaria: la tècnica de Prevenció del Districte. 
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Consell de Persones amb Discapacitat. Presidència: la regidora del Districte. Membres: 
Fernando Marín, Roser Nogués, Nicolás Ortiz, Raül Barahona, Núria Galan, Manuel 
Conde i Ariadna Gàlvez. Secretaria: tècnica de Persones amb Discapacitat del Districte. 

Consell Escolar. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Joan Cela, Roser 
Nogués, Julia Calonge, Xavi Reig, Núria Galán, Carlos Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 
Secretaria: tècnic d’Educació del Districte. 

Consell d’Esports. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Joan Cela, Albert 
Pérez, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Carmona, Carlos Torrubiano i Ariadna 
Gàlvez. Secretaria: tècnica d’Esports del Districte. 

Consell de Salut. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Elsa Plaza, Roser 
Nogués, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Galán, Carlos Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 
Secretaria: tècnica de Salut del Districte. 

Consell de Dones. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Elsa Plaza, Roser 
Nogués, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Galan, Manuel Conde i Ariadna Gàlvez. 
Secretaria: tècnica de Dones del Districte. 

Equipaments esportius.  

Consell del CEM del Carmel. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Elsa Plaza, 
Albert Pérez, Nicolás Ortiz, Xavi Reig, Núria Carmona, Carlos Torrubiano i Ariadna 
Gàlvez. Secretaria: tècnica d’Esports del Districte, com la resta de secretaries dels 
consells d’equipaments esportius. 

Consell del CEM Horta. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Víctor Valls, 
Albert Pérez, Julia Calonge, Xavi Reig, Núria Galan, Carlos Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 

Consell del CEM Guinardó. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Carolina 
Porta, Albert Pérez, Nicolás Ortiz, Xavi Reig, Núria Carmona, Carlos Torrubiano i Ariadna 
Gàlvez. 

Consell del CEM Mundet. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Joan Cela, 
Albert Pérez, Julia Calonge, Xavi Reig, Núria Galán, Carlos Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 

Consell del CEM de la Vall d’Hebron. Presidència: la regidora del Districte. Membres: 
Víctor Valls, Albert Pérez, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Galán, Carlos Torrubiano i 
Ariadna Gàlvez. 

Consell del Velòdrom Municipal d’Horta. Presidència: la regidora del Districte. Membres: 
Víctor Valls, Albert Pérez, Julia Calonge, Xavi Reig, Núria Galán, Carlos Torrubiano i 
Ariadna Gàlvez. 

Consell del Club Municipal de Tenis de la Vall d’Hebron. Presidència: regidora del 
Districte. Membres: Víctor Valls, Albert Pérez, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Galan, 
Carlos Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 

Consell del Camp de Futbol Municipal de Sant Genís. Presidència: regidora del Districte. 
Membres: Joan Cela, Albert Pérez, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Carmona, Carlos 
Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 
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Consell del Camp Municipal de Futbol i Rugbi de Vall d’Hebron-Teixonera. Presidència: 
regidora del Districte. Membres: Víctor Valls, Albert Pérez, Julia Calonge, Raül Barahona, 
Núria Carmona, Carlos Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 

Consell del Complex Esportiu Mundet. Presidència: regidora del Districte. Membres: Joan 
Cela, Albert Pérez, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Galan, Carlos Torrubiano i 
Ariadna Gàlvez. 

Consell del Camp Municipal de Futbol del Carmel. Presidència: regidora del Districte. 
Membres: Elsa Plaza, Albert Pérez, Nicolás Ortiz, Xavi Reig, Núria Carmona, Carlos 
Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 

Consell de la Pista Poliesportiva Municipal de Can Baró. Presidència: regidora del 
Districte. Membres: Fernando Marín, Albert Pérez, Nicolás Ortiz, Raül Barahona, Núria 
Carmona, Carlos Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 

Consell de la Pista Poliesportiva Municipal de Montbau. Presidència: la regidora del 
Districte. Membres: Joan Cela, Albert Pérez, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Galán, 
Carlos Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 

Els consells dels centres cívics.  

Consell del Centre Cívic Matas i Ramis. Presidència: la regidora del Districte. Membres: 
Víctor Valls, Albert Pérez, Julia Calonge, Xavi Reig, Núria Galan, Carlos Torrubiano i 
Ariadna Gàlvez. Les secretaries de tots els centres cívics recauran en la direcció del 
centre. 

Consell del Centre Cívic Teixonera. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Elsa 
Plaza, Susanna Porcar, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Carmona i Carlos 
Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 

Consell Centre Cívic Casa Groga. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Joan 
Cela, Gonzalo Puelles, Julia Calonge, Raül Barahona, Núria Carmona, Manuel Conde i 
Ariadna Gàlvez. 

Centre Cívic Guinardó. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Carolina Porta, 
Susanna Porcar, Nicolás Ortiz, Raül Barahona, Xavi Reig, Núria Carmona, Carlos 
Torrubiano i Ariadna Gàlvez. 

Centre Cívic Carmel. Presidència: la regidora del Districte. Membres: Elsa Plaza, Gonzalo 
Puelles, Nicolás Ortiz, Xavi Reig, Núria Carmona, Manuel Conde i Ariadna Gàlvez. 

Consell del Casal de Barri del Mas Guinardó. Presidència: la regidora del Districte. 
Membres: Carolina Porta, Susanna Porcar, Nicolás Ortiz, Xavi Reig, Núria Galan, Carlos 
Torrubiano i Ariadna Gàlvez. Secretaria: direcció del centre.  

Consell Ciutadà. Presidència: l’il·lustríssim senyor Jaume Collboni Cuadrado. Membres: 
Mercedes Vidal, Maite Fandos, Santiago Alonso, Jordi Coronas, Carmen Andrés, Ángeles 
Esteller i María José Lecha, i tots 19 consellers de Districte. Secretaria: cap del 
departament de Serveis Jurídics-Secretaria.  
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Audiència Pública del Districte. Presidència: l’il·lustríssim senyor Jaume Collboni 
Cuadrado. Secretaria: cap del departament de comunicació del Districte. 

El president dóna la paraula a la regidora i comenta que, després de la seva intervenció, 
els grups podran fer una rèplica. 

La regidora del Districte comenta que l’acord de Cartipàs treballat vol donar resposta a les 
necessitats del Districte agrupades en diferents categories per a donar una assistència 
propera i eficient en la qual els responsables del Districte es puguin coordinar amb els 
diferents òrgans de ciutat que correspongui. Apunta que els recursos en l’àmbit de ciutat i 
en l’àmbit de districte no són els mateixos i, per aquest motiu, expressa que la idea és que 
hi hagi una bona translació entre les comissions respectives. Així mateix, expressa la 
voluntat perquè el Cartipàs compleixi amb el fet de facilitar la participació dels òrgans de 
participació disposats. 

Informa que la idea del govern és procedir a una racionalització de tots els òrgans de 
participació i a una revisió del seu funcionament amb l’objectiu que la ciutadania pugui 
prendre la paraula de la manera més fàcil possible. Opina que molts dels òrgans 
dificultaven la participació i creu que es fa necessària una estructura eficient i executiva 
que pugui rebre les queixes, les propostes i donar-hi resposta de forma articulada, cosa 
que creu que el nou cartipàs compleix. 

La senyora Ariadna Gàlvez Rifà, del GMDCUP, celebra la llista d’òrgans de participació 
del Districte i expressa el vot a favor del seu grup. 

Ara bé, recorda que, tal com va dir durant la campanya electoral, el seu grup no farà de 
coartada per donar una imatge de falsa participació, i opina que hi ha una tasca urgent 
després de quatre mesos de nou mandat que és dotar aquests òrgans de participació real. 
Creu que els òrgans han de propiciar la participació real, i no només ser informatius o 
consultius. 

El senyor Manuel Conde Garcia, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup i 
opina que el seu grup no està en condicions de paralitzar un pas tant important per al 
govern com és l’aprovació del Cartipàs. 

La senyora Núria Carmona Cardoso, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu grup 
i demana que les convocatòries dels òrgans de participació es puguin calendaritzar el més 
aviat possible, per la qual cosa demana un procés de proposta de calendari. Així mateix, 
pregunta al govern si té previst comptar amb els grups de l’oposició per a treballar el 
Reglament de funcionament del Districte. 

El senyor Xavier Reig i Robledo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup. 
Ara bé, opina que l’àmbit de Cultura no està ben representat i proposa que el Consell 
Sectorial d’Esports sigui també de Cultura, a l’espera d’alguna altra fórmula que pugui 
proposar el govern. Respecte a la participació, proposa que es formi una comissió en la 
qual es puguin treballar tots els processos participatius i es puguin posar en conjunt amb 
els diferents grups i les entitats implicades de cada barri. 

La senyora Julia Calonge Coch, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup, i 
proposa que es creï la Comissió d’Habitatge, ja que creu que l’habitatge serà un tema 
important del districte. 
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El senyor Gonzalo Puelles i Garcia, del GMDCiU, manifesta el vot a favor del seu grup 
però expressa que no està d’acord amb l’afirmació que diu que hi ha molts òrgans de 
participació. Opina que els onze consells de barri són indispensables, i afegeix que troba 
a faltar una taula lligada a l’activitat econòmica o, directament, al comerç, ja que és la 
principal activitat econòmica del districte. 

El senyor Víctor Valls i Andrés, del GDMBComú-E, manifesta el vot favorable del seu grup 
i informa que el Cartipàs s’ha fet incloent tot allò que és preceptiu i que ja existia 
anteriorment, i que es vol fer un procés obert i participat on tothom pugui dir què considera 
que sobra i què falta respecte als òrgans de participació del Districte. 

S’aprova per unanimitat. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.56 h. 

 

 

La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  Vist i plau  
         La presidenta 


