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ACTA Núm. 3/2015 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSTITUTIVA 
DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

 
 
 
El dia 29 de juliol de 2015 es reuneix, a les 19 hores, en el Saló de Plens del 

Districte de Les Corts de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, ubicat a la 
plaça de Comas, núm. 18, primer pis, de Barcelona, la sessió constitutiva del 
mateix, convocada amb caràcter extraordinari i presidida per l’Ima. Sra. Laura 
Pérez Castaño, nomenada regidora del Districte per Decret de l’Alcaldia de 13 de 
juny de 2015 i habilitada a l’efecte per Decret de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 
2015 

 
A l’esmentada sessió i concorren també  els consellers/es, Xavier Cañigueral 

González, Míriam Casanova Domènech, Jordi Castellana Gamisans, Marc 
Faustino Vidal, Lídia Gàllego Andrès, Pau Guix Pérez, Carlos Hornero Sánchez, 
Rodolf Mancho Iglesias, Èric Manzano Casalins, Albert Pérez Núñez, German 
Prado Pérez, Matías Ramon Mendiola, Cristian Sais Fetthauer, Àngels Ventura 
Gol, tots ells nomenats membres del Consell Municipal del Districte mitjançant 
Decret de l’Alcaldia  de 24 de juliol de 2015, assistits per la Secretària de 
l’esmentat òrgan de representació i participació senyora Meritxell Cusí i Pérez, 
que certifica. 

 
A continuació la regidora presidenta obre la sessió amb unes paraules 

de benvinguda i agraeix la presència tant dels assistents, com dels veïns i veïnes 
que, tot i no hi ser físicament, dia darrere dia són imprescindibles al nostre 
Districte. Comença nomenant les dones que són un exemple d’organització en 
aquest Districte i també els aturats, els precaris, els pensionistes que lluiten amb 
moltes dificultats per millorar la seva situació, els petits comerciants, la comunitat 
educativa, el personal de la salut, els treballadors i treballadores de “la casa”, les 
persones migrants, les diferents unitats de convivència, els nens  i nenes, la gent 
gran, els nostres joves i la ciutadania que treballa i lluita molt dur pel benestar 
comú. 

 
Després recorda que els càrrecs electes són contingents, que és la ciutadania 

l’única que és imprescindible i que no es pot deixar el poder només en mans dels 
governants. També explica el caràcter especialment institucional d’aquest plenari 
que es concreta en els dos punts inclosos en l'ordre del dia que són:  
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1. Constitució del Consell de Districte conforme els resultats de les passades 
eleccions. 
 

2. Proposta de nomenament del president o presidenta del Consell de Districte, 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 Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 28 de setembre de 2001. 

 
 

1. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DEL DISTRICTE. 
 
La regidora presidenta del Districte, I’lma. Sra. Laura Pérez Castaño, sol·licita 

a la secretària la lectura dels Decrets de l’Alcaldia que interessen la constitució del 
Consell del Districte de Les Corts, corresponents al nomenament de la regidora 
del Districte; el decret de delegació en la regidora del Districte per la convocatòria 
i presidència de la present sessió constitutiva i, en últim lloc, de nomenament dels 
consellers i conselleres del Districte. 

 
A continuació, la mateixa secretària, llegeix el Decret de l’Alcaldia de 13 de 

juny de 2015, pel qual es designa els regidors de Districte. En el cas del Districte 
de Les Corts es designa l’Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. També informa que, 
amb data 22 de juliol, l’alcaldessa delega en els regidors de Districte la 
convocatòria i presidència de les sessions constitutives dels respectius Consells 
de Districte i que, per això, la regidora pot presidir aquest Consell de Districte.  

 
Després llegeix el Decret de 24 de juliol de 2015 pel que es nomena membres 

del Consell del Districte de les Corts a les següents persones en representació 
dels partits polítics que s’indiquen a continuació: 

 

BComú-E  Sr. Albert Pérez I Núñez 

CiU Sra. Lídia Gàllego Andrés 

CiU Sr. Cristian Sais Fetthauer 

CiU Sra. Àngels Ventura Gol 

CiU Sr. Rodolf  Mancho Iglesias 

CiU Sr. Èric Manzano Casalins 

CiU Sr. Matías Ramon Mendiola 

C’s Sr. Pau Guix Pérez 

C’s Sr. German Prado Pérez 

ERC-AM Sr. Jordi Castellana Gamisans 

 
PSC-CP 

Sr. Carlos Hornero Sánchez 

PP Sra. Míriam Casanova Domènech 

PP Sr. Xavier Cañigueral González 

CUP-PA 
Sr. Marc Faustino Vidal 
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La secretària també informa que, per part de BComú-E i d’acord amb el  

percentatge de vots obtinguts a les darreres eleccions municipals, té dret a dos 
consellers de Districte. El segon conseller serà la Sra. Tatiana Guerrero Muñoz 
que en aquest moment ha estat nomenada consellera tècnica del Districte de Les 
Corts i, que fins que no s’aprovi la modificació de les Normes reguladores del 
funcionament del Districte, no pot exercir ambdues funcions. Aquesta modificació 
va ser aprovada inicialment en el Consell Municipal de data 14 de juliol de 2015 
que entrarà en vigor, si no hi ha al·legacions, el proper 20 d’agost. Per tant, a 
partir d’aquesta data es podrà fer el Decret de l’alcaldessa de nomenament de la 
nova consellera i prendre possessió en el proper consell plenari extraordinari del 
mes d’octubre.  

 
A continuació, la mateixa secretària llegeix el Decret de l’Alcaldessa de  28 de 

juliol de 2015, que nomena els regidors adscrits del Districte de Les Corts i que 
són: per part de CiU, l’Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina; per part d’ERC-Acord 
Municipal, l’Im. Sr. Joan Josep Puigcorbé i Benaigues i, per últim, de la 
candidatura CUP-Poble Actiu l’Im. Sr Josep Gargantí  Closa que no ha pogut 
assistir degut a que també és regidor del Districte de Sants-Montjuïc. 

 
Desprès, la regidora presidenta informa que tots els consellers i conselleres 

del Districte han donat compliment als requisits previstos a les Normes 
reguladores del funcionament dels Districtes per poder accedir al càrrec i en 
especial la presentació de les corresponents declaracions pel registre d’interessos 
i resten assabentats del règim de prohibicions i incompatibilitats que els hi resulta 
d’aplicació de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent. A partir d’aquest 
moment, els consellers i conselleres han de prestar jurament o promesa de 
conformitat amb allò disposat al Reial Decret 707/1979 de 5’abril, podent-se 
utilitzar la fórmula següent: “jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller/era del Districte de Les 
Corts amb lleialtat  al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? “ . Per fer-ho, la 
secretària citarà un per un i per ordre alfabètic  als nous consellers i conselleres a 
fi i efecte que posats dempeus contestin  afirmativament. 

 
La secretària comença a citar per ordre alfabètic, un per un als consellers/es 

del Districte per tal que prenguin possessió:  
 

- El Sr. Xavier Cañigueral González:  “Ho juro” 
 

- La Sra. Míriam Casanova Domènech: “Ho juro” 
 

- El Sr. Jordi Castellana Gamisans: “Sí. Ho prometo per imperatiu legal per 
aconseguir uns barris molt més justos i participatius en la República Catalana 
Independent”. 
 
 

- El Sr. Marc Faustino Vidal: “Ho acato per imperatiu d’una legislació imposada i em 
sotmeto a la voluntat dels veïns i veïnes de Les Corts amb el compromís de 
treballar pel socialisme, feminisme i la independència dels Països Catalans” 
 

- La Sra. Lídia Gàllego Andrés: “Si. Ho prometo per imperatiu legal” 
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- El Sr. Pau Guix Pérez:  “Si. Ho juro” 

 
- El Sr. Carlos Hornero Sánchez: “Sí. Prometo” 

 
- El Sr. Èric Manzano Casalins: ”Ho prometo per imperatiu legal” 

 
- El Sr. Albert Pérez Núñez: “Sí. Ho prometo per imperatiu legal i amb lleialtat i 

obediència a la ciutadania de Les Corts i de Barcelona” 
 

- El Sr. Germán Prado Pérez: “Sí. Lo prometo” 
 

- El Sr. Matías Ramón Mendiola: “Sí. Ho juro” 
 

- El Sr. Cristian Sais Fetthauer: “Sí. Ho juro” 
 

- I la Sra. Àngels Ventura Gol: “Sí. Ho prometo” 
 
 

La regidora presidenta fa esment que un cop complertes les anteriors 
formalitats i atès que els consellers i conselleres han pres possessió del càrrec, 
declara constituït el Consell del Districte de Les Corts de l’excel·lentíssim 
Ajuntament de Barcelona pels pròxims quatre anys i per tant, es pot procedir a 
tractar el segon punt de l’ordre del dia, relatiu a la proposta de nomenament de 
president o de presidenta del Consell del Districte. 

 
 

2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL PRESIDENT O PRESIDENTA DEL 
CONSELL DE DISTRICTE, 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 
PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL EN SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 
2001. 
 

La regidora presidenta informa als portaveus dels respectius grups 
municipals en ordre de major a menor representació: Convergència i Unió, 
Barcelona en Comú-Entesa, Ciutadans- Partido de la Ciutadania, Partit Popular, 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit Socialista de 
Catalunya- Candidatura del Progrés  i Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, 
que poden proposar el nom d’un/a candidat/a a la presidència del Consell, que 
haurà de recaure en un/a regidor/a en actiu de la Corporació i tan sols el 
representant del grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciutadania informa que 
proposa el regidor Paco Sierra, ja que els altres sis grups declinen efectuar altres 
propostes. 

 
Un cop feta la proposta indicada, la regidora anuncia que seguidament es 

procedirà a la votació de la proposta a l’Alcaldia de nomenament de President del 
Consell de Districte. L’esmentada votació es farà mitjançant papereta secreta en 
la qual s’escriurà el nom del candidat proposat que s’introduirà en el corresponent 
sobre i es dipositarà en l’urna habilitada a l’efecte. 
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A continuació la secretària  crida un per un i en ordre alfabètic els catorze 
membres del Consell els quals s’apropen a l’urna i voten, introduint els respectius 
sobres en la mateixa. 

 
Acabada la votació es procedeix a l’escrutini dels vots emesos, llegint la 

Presidenta  cadascuna de les paperetes, i la Secretaria verifica tot seguit el 
recompte dels vots que dóna el resultat de deu vots vàlids a favor de l’Im. Sr. 
Francisco Sierra, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, tres abstencions i un nul 
(llibertat Sergi) 

 
En virtut del resultat de la votació, la regidora comunica que elevarà a 

l´Excma. Sra. Alcaldessa de la Ciutat la següent resolució: Proposar a l’Im. Sr. 
Francisco Sierra López com a regidor-president del Consell del Districte de Les 
Corts, de conformitat amb allò disposat a l’art. 22.1 de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, Carta Municipal de Barcelona i l’art. 12.1 de les Normes Reguladores 
del Funcionament dels Districtes.  

 
Desprès, la regidora presidenta cedeix la paraula als portaveus - 

representants dels diferents grups municipals per tal que, si ho consideren oportú 
facin l’explicació del vot emès de menor a major representació.  

 
Comença el conseller Marc Faustino Vidal portaveu de la CUP-PA que 

manifesta estar molt content amb l’assistència de les persones que assisteixen al 
Ple i amb l’esperança de que tornin als següents Plenaris acompanyant tant en la 
proposta com en l’elaboració  del pla d’actuació del Districte. També diu que el 
sentit del seu vot és nul ja que: “...el company Sergi amb ordre immediata 
d’entrada a la presó així com els companys detinguts pels fets del 12 d’octubre del 
2013, formen part d’aquesta ciutat lluitadora invisibilitzada. Amb aquest vot volem 
que la injustícia de la condemna del Sergi i de les acusacions del moviment 
antifeixista sigui coneguda pel veïnat de les Corts. La memòria de Guillem Agulló 
la volem ben viva per no repetir les errades del passat. El nostre vot no podia ni 
un sí ni un no. Per molt que la política és diàleg, cordialitat i cerca de consens, la 
CUP no pot oblidar la distància ideològica i els objectius que persegueix el partit 
que es proposa a la presidència del consell. El nostre vot és nul perquè primer, 
defensem l’elecció directa dels òrgans de govern del districte mitjançant l’urna. 
Segon, no volem un repartiment de presidències de districtes que obeeixen a uns 
pactes de despatx dels que no ens sentim partícips. I tercer, no donarem suport a 
partits que promouen l’ús partidista de la llengua castellana, l’exclusió sanitària de 
les persones immigrants o la visió empresarial de l’educació. Volem fer una 
política sincera, transparent, respectuosa però ambiciosa i reivindicativa per crear 
un districte més just i més lliure, a l’alçada de la futura capital de la república 
catalana independent. Compteu amb nosaltres per fer-la possible”. 

 
Després el conseller Carlos Hornero Sánchez, en nom del PSC-CP, inicia la 

seva intervenció donant la benvinguda a les entitats i a la ciutadania presents i 
manifestant el seu content ja que és la primera vegada que es retransmet el 
plenari des d’una pàgina de “streaming”. Continua dient que la proposta de Paco 
Sierra com a President del Consell del Districte és un acord en el qual la gestió de 
totes les presidències s`han pactat entre tots els Grups municipals; que en 
aquesta legislatura el seu compromís és amb la ciutadania treballant de forma 
responsable, lluny del populisme i la política d’espectacle i essent partidaris de les 
polítiques útils. Considera necessari avançar en la descentralització de la gestió 
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amb estructures més properes a la ciutadania com els Consells de Barri. Demana 
al nou govern acords entre tots el grups en relació a temes urbanístics com la 
Colònia Castells o el Pla Europa-Anglesola, o la permeabilitat amb el tema del 
Barça en el barri de Sant Ramón-Maternitat, i la prioritat del tema Illa Danubi. 
Lluitaran contra la desigualtat social i contra la prostitució al voltant del Camp Nou 
mitjançant la persecució administrativa als proxenetes i usuaris i augmentant els 
serveis socials a les dones que exerceixen aquesta activitat. Per finalitzar fa 
esment de la figura del Sr. Pedro Serra, que va morir la setmana passada i  
recordant la seva feina com a secretari d’aquest Districte. 

 
En tercer lloc, el Sr. Jordi Castellana d’ERC-AM, donant la benvinguda a tots,  

manifesta que aquesta sala no és només de les persones que estan sobre les 
escales, sinó que tothom ha de dir la seva i construir les polítiques de Districte 
també amb els veïns i veïnes dels tres barris del Districte de Les Corts. Recorda 
que l’últim mandat ERC-AM no va estar representada al Districte i que entren per 
tant, amb moltes ganes de construir un Districte treballant amb la ciutadania i les 
entitats mitjançant unes polítiques amb vessant participativa. Demana al govern 
velocitat per a tractar els temes que hi ha a la agenda ja que fa dos mesos des de 
les eleccions i les polítiques de proximitat no entenen de paràlisi. En relació al seu 
vot, la distància ideològica els ha impedit votar a favor, però, tot i així donen un vot 
de confiança i feliciten al nou president desitjant que faci complir els acords del 
Ple tot i no estar d’acord.  
 

A continuació la consellera Míriam Casanova, portaveu del PP, saluda en nom 
del seu grup municipal a tots els presents i felicita a l’Im. Sr. Francisco Sierra 
López i els nous consellers tot desitjant que continuïn amb la bona tasca dels 
consellers del mandat anterior i molts encerts a la regidora del Districte Sra. Laura 
Pérez. Explica que quan no es governa s’està a l’oposició i que aquesta ha de ser 
intensa, responsable i rigorosa, amb propostes que responguin als problemes 
reals dels veïns i veïnes de Les Corts, donant suport a les propostes assenyades 
que pugui fer el govern o formacions polítiques, fiscalitzant l’acció municipal al 
Districte i en tot moment. Que els tindrà al seu costat per garantir la prestació dels 
serveis bàsics per atendre amb suficiència i dignitat el veïns i veïnes de Les Corts, 
per vetllar per la seguretat dels veïns amb més policia al carrer, mà ferma contra 
la delinqüència,  l’incivisme o la prostitució; per reclamar els recursos i les 
infraestructures que el Districte necessita davant el govern central i el govern de la 
Generalitat com és el cas de la línia 9 del metro, o el bescanviador amb la línia 3 i 
la posada en marxa de l’estació Ernest Lluch de la línia 5; per construir els 
equipaments pendents com la residencia de la gent gran del carrer Benavent o els 
equipaments previstos al pla d’Europa-Anglesola; per afavorir la creació 
d’ocupació i la reactivació econòmica mitjançant suport al comerç de barri, amb 
menys fiscalitat pels comerciants, els autònoms o els professionals i, en definitiva, 
donar suport a totes aquelles propostes que situïn Les Corts en referent de la 
ciutat en qualsevol àmbit: social, de benestar, d’ocupació, d’educació, d’innovació, 
de tecnologia, de cultura i d’esports.   

 
Recorda  la feina  del grup del Partit Popular en els anys anteriors, com 

l’impuls del pagament d’expropiacions als afectats de la Colònia Castells, la 
reforma de la plaça del Centre que està en curs i que esperen que es compleixi el 
termini fixat, el Pla d’Usos d’establiments de concurrència pública, l’aparcament 
d’autocars escolars a l’av. Esplugues o l’aula informàtica per la gent gran en el 
centre cívic Pere IV. 
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 Però també adverteix la regidora que no els tindrà al seu costat amb mesures 
per una Barcelona amb un full de ruta independentista, ni en propostes molt 
compromeses en el seu programa electoral, com implantar una moneda pròpia a 
la ciutat o prohibir la circulació de cotxes per l’av. Diagonal o permetre l’ocupació 
d’edificis municipals que estiguin buits o fins i tot realitzar indemnitzacions 
milionàries per aturar  activitats  econòmiques que tenien concedides llicències. 
Demana, en nom del seu partit, que es respectin i es facin complir els acords del 
Ple del  Consell del Districte del Les Corts com a màxim òrgan de govern amb 
representació democràtica i no només els que li semblen justes, així com que es 
resolgui, el més aviat possible la constitució de la Comissió de Govern, ja que no 
hi ha el nombre suficient de consellers i és necessària per poder començar a 
treballar al Districte o convocar si és possible un Ple extraordinari per a que les 
entitats puguin encara votar el cortsenc d’honor d’aquest any. 
 

El conseller Pau Guix, portaveu de C’s, comença la seva intervenció tot 
aclarint que no parlarà del cartipàs municipal ja que això serà en el proper plenari, 
sinó del sentit del seu vot i del Paco Sierra. Diu que és un dia molt important per a 
ells perquè és la primera vegada que Ciutadans està en el Consell del Districte a 
la taula i no a la audiència i que ho fan com a tercera força, tant al Districte com a 
l’Ajuntament gràcies al vot de 5.738 cortsencs que han dipositat la seva confiança 
en ells. Volen felicitar el nou president del Districte, el seu company Paco Sierra, 
portaveu del grup municipal a la casa gran, per la seva nova responsabilitat 
institucional al Districte que ells saben que exercirà de manera neutral, dins de la 
legalitat, assenyada, transparent i responsable, i fer palès del seu compromís tant 
personal com del partit amb la regeneració democràtica i la recuperació de l’ètica 
pública. Afegeix que treballaran no tan sols per als cortsencs que els han votat 
sinó que, entenent a l’esperit entenedor de  transversalitat i centralitat que 
identifica el tarannà del seu partit, per defensar els interessos de tots els 
cortsencs i tractar de donar solucions als problemes existents i a tots els que 
puguin aparèixer al llarg dels propers quatre anys, convençuts que, més enllà de 
l’ideari polític de cadascú, hi ha en aquest Consell, uns valors que tots 
comparteixen i que no és altre que el servei efectiu, proper i responsable a la 
ciutadania. 

 
A continuació el conseller Albert Pérez, del grup municipal BComú-E, 

manifesta el seu goig per la sala i per l’streaming esperant que, en aquest 
mandat, hi hagi moltes ocasions de gaudir de la sala tal i com està i per poder 
treballar col·lectivament. Felicita i dona la benvinguda als companys i companyes, 
consellers i conselleres i a la regidora i regidors adscrits al Districte tot desitjant el 
màxim d’encerts i de treball en el Consell cadascú des del lloc que el correspon 
ocupar. En nom del seu partit polític manifesta la satisfacció, el orgull i el repte 
que suposa governar aquest districte i la ciutat  i que la dificultat de la tasca els 
motiva per aconseguir el millor per a la ciutadania de Les Corts i la ciutat. 
Barcelona en Comú pretén també governar, no només escoltant els veïns o 
buscant la complicitat amb les entitats, sinó facilitar la participació ciutadana per 
treballar de forma col·lectiva i de manera co-responsable de la ciutadania que és 
la protagonista amb el govern del Districte i això només té sentit si serveix per a  
que la ciutadania participi de la institució més propera, més de casa, més 
immediata que és el Consell del Districte. Reconeix que, amb el mapa polític que 
hi ha al Districte, hauran de treballar molt en la recerca d’acords, col·lectivament, 
però que no serà fàcil.  
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 Pel que fa al sentit del vot del seu partit, l’abstenció, diu que les 
presidències de Districte són fruit d’un pacte entre els grups municipals i el que 
ells volen és facilitar a l’oposició la tasca institucional de control i fiscalització al 
govern i que per això no han proposat cap candidat alternatiu. No tenen res en 
contra del nomenament de Paco Sierra al que feliciten com a nou president del 
Consell del Districte, desitgen tots els encerts i ofereixen tota la col·laboració 
institucional del govern del Districte per al desenvolupament de la seva tasca. 

 
Finalment, intervé la consellera Lídia Gàllego, portaveu de CiU,  que comença 

la seva intervenció amb una salutació a tots els assistents i a tots aquells que 
segueixen la sessió a través del canal d’streaming que s’inicia amb aquesta 
sessió i que és una molt bona noticia. Explica que el sentit del seu vot és resultat 
d’un acord d’àmbit ciutat davant un govern en minoria, en el qual l’oposició 
treballa per arribar a un acord de cartipàs, i CiU entén que ha de contribuir al 
desenvolupament del govern de la ciutat amb una oposició responsable i 
constructiva respectant aquest acord de ciutat i recolzant la proposta que s’ha 
presentat. Recorda també que a Les Corts hi ha molts temes emblemàtics, temes 
que s’han de seguir i vetllar pel seu desenvolupament al costat de la ciutadania, 
com el Pla d’Europa-Anglesola, el comerç, la seguretat, la cultura, la línia 9. El 
grup de CiU es posarà també al costat de la ciutadania per fer una oposició 
responsable i constructiva i col·laborar per a millorar la qualitat de vida del 
Districte en tots els sentits. Acaba la seva intervenció felicitant el Sr. Paco Sierra 
pel seu nomenament com a president del Consell i desitjant a la regidora molta 
sort i molts encerts col·laborant o oposant-se a allò que convingui pel bé de la 
ciutadania de Les Corts.  

 
La regidora presidenta tanca l’acte donant les gràcies als consellers i 

conselleres per les seves intervencions, reiterant les felicitacions a Paco Sierra 
com a nou president del Consell del Districte de Les Corts, agraint les diferents 
intervencions que expressen la voluntat de col·laboració i d’arribar a acords des 
de les moltes diferències que ja s’han pogut veure. Recorda que tenen per davant 
molts reptes  que són compartits i com tornar la credibilitat a la política i un vot al 
diàleg que ja s’ha manifestat en les darreres eleccions i en el consens per a la 
presidència del Districte. Convida a tots sense excepció, tant govern com oposició 
a recolzar-se des de les diferències per a arribar al “Mandat del veïns” que exigeix 
per part de la ciutadania de ser partícip real de totes les decisions que es prenen 
en els seus barris. Explica que no s’ha de partir de zero ja que es pot recuperar la 
feina feta de treballadors i treballadores, veïns i veïnes i consellers i conselleres 
que venen treballant a aquest Districte que és molt divers i molt ric i amb moltes 
potencialitats per a aconseguir un esport de proximitat amb espai per a tots i totes 
sense barreres, per enfortir els espais d’autoorganització ciutadana amb comerç 
de proximitat des de la transparència i des de la responsabilitat amb els veïns i 
veïnes de Les Corts i que ha de tenir un model més descentralitzat.  

 
La regidora presidenta aixeca la sessió  a les 19,45 hores, fel contingut de les 

quals certifico. 
 

 Vist i plau 
LA REGIDORA – PRESIDENTA 
DEL CONSELL DEL DISTRICTE 
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(D.A. 13 DE JUNY DE 2015) 


