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 ACTA NÚM. 4/2015  

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CARTIPÀS DEL CONSELL 
MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA 

 
El dia 8 d’octubre de 2015, a les 19.00 h, es reuneix el Consell Municipal del 

Districte de les Corts de l’Ajuntament de Barcelona a la sala de Plens, a la plaça 
Comas, 18 planta soterrani 1 de Barcelona, sota la presidència del senyor Francisco 
Sierra López, regidor-president, i l’assistència de la regidora del Districte, senyora 
Laura Pérez Castaño, la regidora adscrita senyora Sònia Recasens Alsina i els 
consellers i conselleres senyores i senyors Albert Pérez  Núñez, Tatiana Guerrero 
Muñoz, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura Gol, Cristian Sais Fetthauer, Èric 
Manzano Casalins, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón Mendiola, Pau Guix 
Pérez, German Prado Pérez, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero Sánchez, 
Míriam Casanova Domenech, Xavier Cañigueral Gonzalez i Marc Faustino Vidal. 
 

Igualment, assisteix el senyor Joan Cambronero Fernandez, gerent del 
Districte, assistit per la secretària, senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 

Excusen la seva absència els regidors i regidores adscrits, senyor Albert 
Fernández Díaz, senyora Montserrat Ballarín Espuña, el senyor Joan Josep Puigcorbé 
Benaigues i el senyor Josep Garganté  Closa. 
 

El president a les 19,00 hores constata l’existència del quòrum legal necessari 
d’assistència i obre la sessió extraordinària convocada de conformitat amb l’article 36.1 
del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació amb 
l’art. 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, la qual va aprovar la Llei Electoral, 
i l’art. 6 del Reglament Orgànic Municipal aprovat per acord del Consell Municipal 
adoptat en la sessió de data 16 de febrer de 2001. Inicia la reunió per a tractar els 
temes inclosos dins l’ordre del dia, aprovats per la Junta de Portaveus que va tenir lloc 
el passat dia 1 d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
  

1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE 31 DE JULIOL DE 2015 
DE NOMENAMENT DEL REGIDOR PRESIDENT DEL CONSELL I PRESSA 
DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC 
 
 

2. PART INFORMATIVA. 
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a) RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data  31 de juliol de 
2015, de nomenament de regidora/es adscrits/es. 
 

b) RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 2015, 
de nomenament del Sr. Joan Cambronero Fernández com a Gerent del 
Districte. 
 

c) RESTAR ASSABENTAT de les quatre resolucions de la regidora del 
Districte de dates 29 de juliol de 2015, dues de  2 de setembre de 2015 i 8 
de setembre de 2015, per les quals s’estableix el règim de dedicació dels 
membres del Consell de Districte. 
 

d) RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 2 de setembre de 
2015, de nomenament de la consellera de BComú, Sra. Tatiana Guerrero 
Muñoz i de la resolució de la Regidora del Districte de data 8 de setembre 
de pressa de possessió. 
 

e) RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la regidora del Districte de data 
28 de setembre de 2015 per la qual es nomena membres de la Comissió de 
Govern. 
 

f) RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la regidora del Districte de data 
28 de setembre de 2015 per la qual es nomenen consellers/res ponents en 
cadascun dels diferents àmbits d’actuació sectorial.  
 

g) RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels Grups polítics municipals del 
Districte de les Corts. 

 
 

h) RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus del 
Districte de les Corts. 
 

i) RESTAR ASSABENTAT de la representació corresponent als membres del 
Consell de Districte en el Consell Ciutadà del Districte. 

 
 

j) RESTAR ASSABENTAT de la integració en els consells de barri de Barri de 
Pedralbes, les Corts i de la Maternitat-Sant Ramón dels consellers del 
Districte designats per cadascun dels grups municipals. 

 

3.  PART DECISÒRIA 

a) Constituir, de conformitat amb allò previst a l’article 32 de les Normes 
Reguladores de Funcionament  del Districte (NRFD) i 29 del Reglament 
Intern d’Organització i Funcionament del Districte de les Corts (RIOFDC), les 
Comissions Consultives de Govern del Districte següents, de caràcter 
preceptiu, designació de membres i delegació de les Presidències. 

 
 

 Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals i Presidència. 

 Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 

 Serveis a les Persones i Benestar Social. 
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b) Elecció del Conseller – Vicepresident del Consell del Districte i   proposta a 
l’Alcaldessa del seu nomenament, de conformitat amb allò disposat a l’article 
15 de les NRFD. 
 

c) Aprovar, de conformitat amb allò previst als articles 47,48,49 i 50 de les 
NRFD i als articles 45,46 i 48 RIOFDC, la constitució dels òrgans següents 
previstos en les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes, 
designació dels seus membres, i delegacions de Presidències. 

 
Consells Sectorials. 

 

 Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 Drets Socials, Cultura i Esports. 

 Economia i Hisenda. 

 Salut. 

 Escolar. 
 

Consells d’Equipaments. 
 

 Esportius. 

 Arístides Maillol 

 Poliesportiu l’Illa 

 Complex Esportiu Municipal de Les Corts 
 
 

 Culturals. 

 Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts 

 Centre Cívic Can Deu 

 Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 

 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 
 

Comissions de Treball 
 
- Colònia Castells 
- Europa - Anglesola 
- Barça 

 
 
Respecte del primer punt de l’ordre del dia,  

 
 
1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE 31 DE JULIOL DE 2015 DE 

NOMENAMENT DEL REGIDOR PRESIDENT DEL CONSELL I PRESSA DE 

POSSESSIÓ DEL CÀRREC 

 
La regidora saluda als assistents i obre la sessió donant també la benvinguda 

en especial  a la intèrpret que acudeix per primera vegada a un Consell de Districte.  
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Continua dient que són conscients que hi ha moltes coses per millorar, que arriben 

propostes per part dels veïns i que estan treballant perquè aquest format pugui arribar 

a més gent i fer-ho més participatiu. Demana un minut de silenci com a mostra de 

condol, pels tres joves que van perdre la vida el passat 20 de setembre a Barcelona en 

un accident de trànsit. 

Transcorregut el minut de silenci i enviant tot l’afecte a les famílies, la regidora 

explica que en aquesta sessió hi ha dues parts, que són la sessió extraordinària del 

Consell del Districte i la primera sessió ordinària que es celebra. A continuació cedeix 

la paraula a la secretaria que dóna lectura al Decret de l’Alcaldessa de data 31 de juliol 

de 2015, mitjançant el qual es nomena regidor president del Consell del Districte de les 

Corts a l’Im. Sr. Francisco Sierra López, a proposta d’aquest Consell del Districte per 

acord del 29 de juliol de 2015, que pren possessió del càrrec aprofitant aquesta 

oportunitat per a reconèixer l’honor que suposa assumir la presidència del Consell 

manifestant la seva esperança de poder desenvolupar aquest paper amb respecte a 

les lleis i posar-se al servei com a institució de tots els veïns del Districte, dels tres 

barris que el componen així com de tots els consellers de totes les forces polítiques 

Districte.  

 
2.- PART INFORMATIVA. 

El president continua amb les seves funcions de presidència del  Consell de 

Districte de cartipàs cedint la paraula en la part informativa a la secretaria del Consell 

que dóna compte del Decret de l’Alcaldessa de data 31 de juliol de 2015, pel qual es 

nomena regidors/res, adscrits/es a l’Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña del PSC i 

l’Im. Sr. Alberto Fernández Díaz del PP i recordant que ja van nomenar en el plenari 

extraordinari de constitució uns regidors adscrits, dels quals la Sra. Recasens de CiU 

assisteix a aquest plenari i els regidors de ERC, Joan Josep Puigcorbé i de la CUP 

Josep Garganté han excusat la seva presència. 

Després dóna lectura al Decret del 13 de juny de 2015 pel qual es nomena al 

Sr. Joan Cambronero Fernández, gerent del Districte i els quatre Decrets de 

resolucions de dates  29 de juliol i 2 de setembre de 2015 pels quals s’estableix el 

règim de dedicació dels Consellers del Districte. També amb data 2 de setembre per 

Decret de l’Alcaldessa es va nomenar consellera del grup municipal BComú a la Sra. 

Tatiana Guerrero Muñoz qui va prendre possessió del seu càrrec davant la regidora en 

data 8 de setembre de 2015. 

Després, els presents resten assabentats de les dues resolucions de la regidora 

del Districte de data 28 de setembre de 2015 , la primera que nomena membres de la 

Comissió de Govern del Districte als dos consellers de BComú: Sr. Albert Pérez Núñez 

i la Sra. Tatiana Guerrero Muñoz atès que els altres tres membres de la Comissió de 

Govern encara resten pendents de designar; i la segona, que nomena els consellers 

ponents de cadascú dels àmbits d’actuació sectorial següents: 

Presidència, Drets de la Ciutadania,  Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  
Participació, Seguretat i Prevenció     
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Ecologia, Urbanisme i Mobilitat Sr. Albert Pérez i Nuñez  
      

 
Drets Socials, Cultura i Esports Sra. Tatiana Guerrero Muñoz 
   

 
Economia i Hisenda  Sr. Albert Pérez i Nuñez  
  

 
Salut Sra. Tatiana Guerrero Muñoz 
  

 
Escolar Sr. Albert Pérez i Nuñez 

 

 

Es comunica la constitució dels grups polítics municipals del Districte: 

  
BComú:   Sr. Albert Pérez Núñez 

            Sra. Tatiana Guerrero Muñoz 

   

  CiU:    Sra. Lídia Gàllego Andrés 

   Sr. Cristian Sais Fetthauer 

     Sra. Àngels Ventura Gol 

     Sr. Rodolfo Mancho Iglesias 

     Sr. Èric Manzano Casalins 

     Sr. Matias Ramón Mendiola 

 
 
 C’s:   Sr. Pau Guix Pérez 

    Sr. German Prado Pérez 

   

 ERC:     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

 PSC:   Sr. Carlos Hornero i Sánchez 

 PP:   Sra. Míriam Casanova Domenech 

    Sr. Xavier Cañigueral González 

  

 CUP:     Sr.  Marc Faustino Vidal  
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Es comunica també la composició de la Junta de Portaveus del Consell del Districte 

de les Corts, formada per les persones següents: 

President:        Sr. Francisco Sierra López 

Regidora:        Ima. Sra. Laura Pérez Castaño 

 
Membres:  
 

BComú:   Sr. Albert Pérez Núñez  Conseller Portaveu 

       Sra. Tatiana Guerrero Muñoz Consellera Portaveu adjunta 
 

              
  CiU:    Sra. Lídia Gàllego Andrés  Consellera Portaveu 
     Sr. Matias Ramón Mendiola           Conseller Portaveu adjunt 

 

 

 C’s:   Sr. Pau Guix Pérez   Conseller Portaveu 

    Sr. German Prado Pérez  Conseller Portaveu adjunt 

   

 ERC:    Sr. Jordi Castellana Gamisans Conseller Portaveu 

 PSC:  Sr. Carlos Hornero i Sánchez Conseller Portaveu 

 PP:  Sra. Míriam Casanova Domenech Consellera Portaveu 

   Sr. Xavier Cañigueral González Conseller Portaveu adjunt 

  

 CUP:    Sr.  Marc Faustino Vidal  Conseller Portaveu  

 

Secretaria:     Sra. Meritxell Cusí Pérez 

 Respecte als membres del Consell Ciutadà, informa que tots els consellers 

d’aquest Districte en formen part. Pel que fa als membres dels Consells de Barri i, de la 

mateixa manera, s’informa de la resolució de la regidora del Districte de la mateixa data, 

per la qual es nomenen com a Consellers/eres de Barri, a les persones següents: 

 
Les Corts 

 

Sr. Albert Pérez i Nuñez  

Sr. Rodolfo Mancho Iglesias 

    
   

Sr. German Prado Pérez 

Sr. Jordi Castellana Gamisans 

 Sr. Carlos Hornero Sánchez 

Sra. Míriam Casanova Domenech 
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Sr. Marc Faustino i Vidal 

Maternitat/Sant Ramón Sr. Albert Pérez i Nuñez  

 Sr. Matías Ramon Mendiola 

 Sr. Pau Guix Pérez 

 Sr. Jordi Castellana Gamisans 

 Sr. Carlos Hornero Sánchez 

 Sr. Xavier Cañigueral González 

    
   

Sr. Marc Faustino i Vidal 

  

  

Pedralbes 
 

Sr. Albert Pérez i Nuñez 

Sr. Cristian Sais Fetthauer 

Sr. Germán Prado Pérez 

 Sr. Jordi Castellana Gamisans 

 Sr. Carlos Hornero Sánchez 

 Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

Intervé la regidora adscrita, Sònia Recasens per comentar un tema de forma. 

Indica que quan la secretaria ha dit Sònia Recasens, regidora de Convergència hauria 

d’haver dit bé la coalició en que estan a Barcelona, que es CIU. La secretaria demana 

disculpes. 

El president passa al següent punt de l’ordre del dia que és la part decisòria: 

3.  PART DECISÒRIA 

a) Constituir, de conformitat amb allò previst a l’article 32 de les Normes 

Reguladores de Funcionament  del Districte (NRFD) i 29 del Reglament 

Intern d’Organització i Funcionament del Districte de les Corts (RIOFDC), 

les Comissions Consultives de Govern del Districte següents, de caràcter 

preceptiu, designació de membres i delegació de les Presidències. 

 
 

 Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals i Presidència. 

 Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 

 Serveis a les Persones i Benestar Social. 

 

Exposa el tema la regidora del Districte, indicant la constitució de les següents 

Comissions Consultives de Govern i la designació dels seus respectius membres: 

- Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i 

Presidència. 
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 President:   Sr. Albert Pérez Núñez  

 

 Regidors adscrits:  Sra.  Sònia Recasens  Alsina 

    Sr. Joan Josep Puigcorbé Benaigues 

    Sr. Josep Garganté Closa 

    Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

    Sr. Alberto Fernández Díaz 

 

 Consellers de Dte.: Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  

    Sr. Cristian Sais Fetthauer 

    Sr. Pau Guix Pérez 

    Sr. Jordi Castellana Gamisans 

    Sr. Carlos Hornero Sánchez 

    Sr. Xavier Cañigueral González 

    Sr. Marc Faustino Vidal 

 

 Secretaria:  Sra. Meritxell Cusí Pérez 

 

- Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 
 

 President:            Sr. Albert Pérez Núñez 

 

                 Regidors adscrits:    Sra. Sònia Recasens i Alsina 

Sr. Joan Josep Puigcorbé i Benaiges 

Sr. Josep Garganté i Closa 

Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

Sr. Alberto Fernández Díaz 

 

  Consellers de Dte.:  Sra. Tatiana Guerrero Muñoz 

Sra. Lídia Gàllego Andrés 

Sr. Germán Prado Pérez 

Sr. Jordi Castellana Gamisans 

Sr. Carlos Hornero Sánchez 

Sra. Míriam Casanova Domenech 

Sr. Marc Faustino i Vidal 

 

 Secretaria:         Sra. Meritxell Cusí Pérez 

 

-  Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social. 
  

President:         Sr. Albert Pérez Núñez 
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                  Regidors adscrits:   Sra. Sònia Recasens i Alsina 

Sr. Joan Josep Puigcorbé i Benaiges 

Sr. Josep Garganté i Closa 

Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

Sr. Alberto Fernández Díaz 

 

  Consellers de Dte.:  Sra. Tatiana Guerrero Muñoz 

Sr. Èric Manzano Casalins 

Sr. Germán Prado Pérez 

Sr. Jordi Castellana Gamisans 

Sr. Carlos Hornero Sánchez 

Sr. Xavier Cañigueral González 

Sr. Marc Faustino i Vidal 

 

 Secretaria:         Sra. Meritxell Cusí Pérez 

 
 El president sol·licita el posicionament dels portaveus, de menor a major 

representació. Dóna la paraula al conseller, Marc Faustino de la CUP i als següents 

consellers. 

 

El Sr. Marc Faustino, portaveu de la CUP comenta que el posicionament del 

seu grup és l’abstenció ja que entenen que el cartipàs reflecteix la continuïtat  del 

model d’òrgan de govern, però, tot i això, es podrà comptar amb la CUP per a que 

aquests òrgans reflecteixen la voluntat de canvi de la ciutadania expressada tant el 24 

de maig com el 27 de setembre. 

 

 A continuació el Sr. Carlos Hornero, portaveu del PSC, també manifesta el seu 

vot d’abstenció, ja que per una part s’ha aconseguit introduir les comissions de 

seguiment de la Colònia Castells, Anglesola i el Barça, però per altre banda diverses 

comissions de treball que el PSC havia proposat com les de política juvenil o 

d’equipaments socials i sanitaris, no han arribat a formar part del cartipàs. 

 
 El portaveu de ERC, Sr. Jordi Castellana, emet el seu vot a favor en aquest 

punt en concret. 

 
 Seguidament, la Sra. Míriam Casanova  portaveu del PP comença excusant  la 

no assistència al Consell Plenari del regidor adscrit, el Sr. Alberto Fernández Díaz, 

degut a un tema personal , però recorda que sempre està al seu Districte. Fa un incís 

en relació a la Comissió de Govern, tot i estar parlant en aquest moment de les 

Comissions Consultives i manifesta el seu descontent amb la manera de tractar el 

tema, ja que diu que tot i haver comentat en el plenari de constitució el problema que 

suposava la formació d’aquesta Comissió de Govern, el Partit Popular va rebre una 

carta el dia 25 invitant a la formació a formar-hi part, però que el dia 28 ja havia una 
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resolució nomenant tant sols els membres del seu grup i que, per  tant, no va haver 

voluntat per part del govern del Districte que els grups de l’oposició estiguessin 

presents. Quant al tema de les Comissions Consultives, estan d’acord però, no obstant 

això pensen que és una llàstima  que a data d’avui encara no s’hagin posat en 

funcionament i que el Govern no les hagi aprovat abans per començar a treballar. Per 

tant el sentit del seu vot és l’abstenció. 

 

 El portaveu del grup municipal de C’s, el Sr. Pau Guix, dóna un vot de 

confiança al nou equip de govern per més que la gestió i l’organització  podria haver 

estat millor i vota a favor. 

 

 Pel que fa al grup municipal de CiU, la seva portaveu, la Sra. Lídia Gàllego 

manifesta els seus dubtes respecte al model de govern del cartipàs que reprodueix el 

de la “casa gran”, i també amb el tema de les comissions de seguiment. Ara bé, no vol  

paralitzar l’obra del govern i per tant el seu vot és d’abstenció. 

 
 Per part del grup de govern, el Sr. Albert Pérez emet el seu vot a favor 

d’aquesta estructura de comissions consultives que respon al traspàs de l’estructura 

de la “casa gran” ja que consideren que és la manera més pràctica de funcionar, i que 

es continua amb el mateix calendari del mandat anterior, per la qual cosa no hi ha 

hagut cap demora en la feina del govern. Agraeix el suport dels grups que han votat a 

favor i també l’abstenció crítica dels altres grups. 

 
 Amb els vots favorables dels grups de BComú, C’s i ERC i l’abstenció del PP, 

PSC, CiU i la CUP el president declara aprovada la proposta d’acord següent: 

“Constituir, de conformitat amb allò previst a l’article 32 de les Normes Reguladores de 

Funcionament  del Districte (NRFD) i 29 del Reglament Intern d’Organització i 

Funcionament del Districte de les Corts (RIOFDC), les Comissions Consultives de 

Govern del Districte següents, de caràcter preceptiu, designació de membres i 

delegació de les Presidències. 

 
 

 Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals i Presidència. 

 Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 

 Serveis a les Persones i Benestar Social” 
 
 
I passa al següent punt de la part decisòria: 
 

b) Elecció del Conseller – Vicepresident del Consell del Districte i   proposta a 

l’Alcaldessa del seu nomenament, de conformitat amb allò disposat a 

l’article 15 de les NRFD. 

 
  

El president pregunta als portaveus dels respectius grups municipals per ordre 

de menor a major representació, si desitgen proposar el nom d’un candidat o 

candidata a la Vicepresidència del Consell. Dels set portaveus, només el grup 
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municipal de CiU presenta la seva proposta a favor de la consellera Àngels Ventura 

Gol, en base a un pacte de ciutat. La resta no proposa cap candidat/a. 

 
Realitzada la mencionada proposta, el president anuncia que es procedirà a 

complimentar el tràmit de votació, si tots volen, a mà alçada, quedant aprovada la 

candidatura de la Sra. Àngels Ventura Gol, amb el vot favorable de tots els grups 

excepte vot en contra de la CUP i l’abstenció de BComú.  

 

Per tant amb els vots favorables dels grups municipals del  PSC, ERC ,C’s,  PPC 

i CiU, l’abstenció del grup municipal BComú i el vot en contra del grup municipal CUP, 

el president declara aprovada la proposta d’acord següent: “PROPOSAR a la Sra. 

Àngels Ventura Gol, com a Consellera-Vicepresidenta del Consell de Districte de les 

Corts de l’Excm. Ajuntament de Barcelona de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 

de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes”. 

 
Seguidament, el president ofereix als portaveus l’oportunitat d’expressar el sentit 

del seu vot, començant el portaveu  de la CUP, Sr. Marc Faustino que explica que el 
seu vot en contra no és contra la candidata sinó contra una elecció  que hauria de ser 
avalat per les urnes. Estan en contra de la política concertada que repeteix 
presidències i vicepresidències amb una representativitat simbòlica, i volen que en les 
properes eleccions, els òrgans de govern siguin escollits com els de ciutat. 
 

El conseller Carlos Hornero del grup municipal del PSC declina intervenir.  
 

El conseller Jordi Castellana del grup municipal d’ERC felicita a la Sra. Àngels 

Ventura i  tot i que ha votat a favor recorda que ja fa anys van presentar una proposta 

per tal que l’elecció dels consellers del Districte i de tots els òrgans sigui directa. No 

obstant això, i atès que el sistema és el actual i que el grup majoritari es CIU per això 

han votat a favor. Li desitja molts encerts i sort. 

 

La consellera Míriam Casanova, del grup municipal del PP, indica que veuen 

amb bons ulls el pacte de ciutat entre totes les forces polítiques representades a “Casa 

Gran”, i que felicita a la nova vicepresidenta i li desitja molt bona feina. 

 

El conseller Pau Guix, del grup municipal del C,s, felicita a la Sra. Àngels 

Ventura i confia que exercirà el seu càrrec amb imparcialitat i professionalitat. 

 

La consellera Lídia Gàllego, portaveu del grup municipal de CIU, felicita a la Sra. 

Àngels Ventura, dona gràcies al grups pel seu recolzament i les seves crítiques i dóna 

la paraula a la nova vicepresidenta, la qual dóna agraeix la confiança de tots els grups 

i comenta que espera estar a l’altura del càrrec. 

 

El conseller Albert Pérez, portaveu del grup municipal BComú explica que s’han 

abstingut perquè no han participat del pacte de ciutat. Evidentment felicita a la Sr. 

Àngels Ventura i li recorda que tindrà tota la col·laboració del govern. 

 

El president, un cop votada la vicepresidència dóna pas al següent punt de 
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l’ordre del dia: 

 
c) Aprovar, de conformitat amb allò previst als articles 47,48,49 i 50 de les 

NRFD i als articles 45,46 i 48 RIOFDC, la constitució dels òrgans següents 

previstos en les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes, 

designació dels seus membres, i delegacions de Presidències  

 

Consells Sectorials. 
 

Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
Economia i Hisenda. 
Salut. 
Escolar. 

 
Consells d’Equipaments. 
 
Esportius. 
Arístides Maillol 
Poliesportiu l’Illa 
Complex Esportiu Municipal de Les Corts 
 
Culturals. 
Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts 
Centre Cívic Can Deu 
Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 
 
Comissions de Treball 
 
Colònia Castells 
Europa - Anglesola 
Barça 
 
 
 

 
La regidora del Districte assenyala que aquest apartat conté en primer lloc la 

constitució dels Consells Sectorials que quedarien de la manera següent: 
 
 

 
- Consell Sectorial de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 
  
Presidenta:    Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  
 
Consellers de Districte:   Sr. Albert Pérez Núñez      

     Sr. Cristian Sais Fetthauer 

Sr. Pau Guix Pérez 
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     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

 

 

 

- Consell Sectorial d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
  
President:    Sr. Albert Pérez Núñez   .  
 
Consellers de Districte:   Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  

     Sra. Lídia Gàllego Andrés 

Sr.  Germán Prado Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sra. Míriam Casanova Domenech 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

 

- Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esports. 
  
Presidenta:    Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  
 
Consellers de Districte:   Sr. Albert Pérez Núñez      

     Sr. Èric Manzano Casalins 

Sr. Pau Guix Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

- Consell Sectorial d’Economia i Hisenda 
 
President:    Sr. Albert Pérez Núñez   .  
 
Consellers de Districte:   Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  

     Sr. Matías Ramón Mendiola 

Sr.  Germán Prado Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sra. Míriam Casanova Domenech 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

- Consell Sectorial de Salut 
 

Presidenta:    Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  
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Consellers de Districte:   Sr. Albert Pérez Núñez      

     Sr. Rodolf Mancho Iglesias 

Sr. Germán Prado Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 
 

- Consell Sectorial Escolar 
 

President:    Sr. Albert Pérez Núñez   .  
 
Consellers de Districte:   Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  

     Sr. Rodolf Mancho Iglesias 

Sr. Pau Guix Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

 

 
En segon lloc, la constitució dels Consells d’Equipament i la designació dels 

seus membres: 

 

 

 

- Consell Esportiu Arístides Maillol 
 

President:    Sr. Albert Pérez Núñez   .  
 
Consellers de Districte:   Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  

     Sra. Àngels Ventura Gol 

Sr. Germán Prado Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

- Consell Esportiu Poliesportiu l’Illa 
 

President:    Sr. Albert Pérez Núñez   .  
 
Consellers de Districte:   Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  

     Sra. Àngels Ventura Gol 

Sr. Germán Prado Pérez 



 
 

 

  

15 
 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

 

 

 

 

 

 

- Consell Esportiu Complex Esportiu Municipal de Les Corts 
 

President:    Sr. Albert Pérez Núñez   .  
 
Consellers de Districte:   Sra. Tatiana Guerrero Muñoz  

     Sra. Àngels Ventura Gol 

Sr. Germán Prado Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

- Consell d’Equipament Cultural del Centre Cívic de Tomasa Cuevas-Les 
Corts 

 

Presidenta:    Sra. Tatiana Guerrero Muñoz.  
 
Consellers de Districte:   Sr. Albert Pérez Núñez      

     Sra. Àngels Ventura Gol 

Sr. Pau Guix Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

- Consell d’Equipament Cultural del Centre Cívic de Can Déu 
 

Presidenta:    Sra. Tatiana Guerrero Muñoz.  
 
Consellers de Districte:   Sr. Albert Pérez Núñez      

     Sra. Àngels Ventura Gol 

Sr. Pau Guix Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 
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- Consell d’Equipament Cultural del Centre Cívic de Josep Maria Trias i Peitx 
 

Presidenta:    Sra. Tatiana Guerrero Muñoz.  
 
Consellers de Districte:   Sr. Albert Pérez Núñez      

     Sra. Àngels Ventura Gol 

Sr. Pau Guix Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

- Consell d’Equipament Cultural del Centre Cívic de Joan Oliver Pere IV 
 

Presidenta:    Sra. Tatiana Guerrero Muñoz.  
 
Consellers de Districte:   Sr. Albert Pérez Núñez      

     Sra. Àngels Ventura Gol 

Sr. Pau Guix Pérez 

     Sr. Jordi Castellana Gamisans 

     Sr. Carlos Hornero Sánchez 

     Sr. Xavier Cañigueral González 

     Sr. Marc Faustino Vidal 

 

 Per finalitzar, la regidora es va referir a la constitució de les tres Comissions de 

Treball: Barça, Colònia Castells i Europa-Anglesola. 

 

 El president, després de recordar que, per a posteriors plenaris, les persones 

que vulguin intervenir en algun punt de l’ordre del dia hauran de presentar una 

instància signada, cedeix la paraula al Sr. Joan Hernández Gil, que forma part del 

públic present. 

 

 El Sr. Joan Hernández explica que fa uns anys van haver unes morts a la 

residència Montnegre atribuïbles a maltractaments. La Coordinadora d’afectats per les 

Residències, de la qual el és representant, va demanar al Districte una comissió que 

es va formar al 2014 i es va reunir dos cops i van anar a parlar amb la residència i que 

a partir d’aquell moment, la direcció d’aquesta  residència va realitzar un millor treball. 

Continua dient que quan van parlar amb la regidora, li van demanar que tingués 

aquesta comissió en compte, perquè des que no es fan reunions la situació ha 

empitjorat molt. Per això, demanen als representants del Districte  que aprovin aquesta 

comissió que és una de les que té més rèdit. 

 

 El president demana el posicionament dels portaveus dels grups municipals 

respecte a aquesta part de la sessió de cartipàs, començant el Sr. Marc Faustino 

portaveu de la CUP, que lamenta la situació de la residència Montnegre, que no la 

coneixien i que es posa a la seva disposició per arribar a una solució. Pel que fa al 
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sentit del seu vot, és d’abstenció pels motius abans esmentats.  

 

 En segon lloc, el Sr. Carlos Hornero del PSC manifesta que el seu 

posicionament també és l’abstenció pels mateixos motius que ja va comentar i, en 

relació al tema de les intervencions de la ciutadania en els plenaris, pensa que la 

manera de la que s’ha parlat abans no és la més adient, i que seria millor que la 

ciutadania pogués apropar-se i intervenir en el mateix plenari . 

 

 A continuació el Sr. Jordi Castellana, portaveu d’ERC, que diu que el sentit del 

seu vot serà el mateix que la primera part del cartipàs, es a dir, a favor però amb 

algunes reflexions constructives que espera que el govern reculli per poder mantenir 

aquest suport. Per una banda i, com a primera reflexió, dir que és fantàstic que hi hagi 

consells sectorials transversals de les diferents polítiques, però que hi ha també grups 

d’entitats que ja sigui via consell sectorial o grup de treball, és interessant recollir-los 

per poder treballar-hi com el de les dones. Per una altra banda, i amb la reflexió que 

ha fet el Sr. Joan Hernández, diu que ells sí que han intentat ajudar en aquesta qüestió 

i creuen també que és un tema tan sensible que fins i tot els pot arribar a superar com 

a representants i demana que busquin un consens sobre aquesta qüestió, ja que si no 

perden en primer lloc la família, en segon lloc els afectats i en tercer lloc no només el 

Consell Plenari que com a representants donarien una imatge bastant lamentable sinó 

també la societat. Per tant, s’ha de buscar l’espai, parlar, negociar, treballar i fer el que 

calgui per tractar aquests temes que van més enllà de consideracions polítiques. 

Finalitza dient que voten a favor del cartipàs. 

 

 Seguidament, pren la paraula la Sra. Míriam Casanova, portaveu del PP, que 

valora molt positivament que el govern municipal hagi acceptat les peticions per part 

dels grups de l’oposició de crear tres Comissions de Treball específiques, 

diferenciades per tractar les grans transformacions urbanístiques del Districte: la 

Colònia Castells, l’Europa-Anglesola i la zona del Barça. Es refereix a la proposició 

que va fer el grup de CiU que ja parlaran més endavant, però diu que s’ha oblidat de la 

darrera petició que li van fer els grups de l’oposició que era continuar amb la Comissió 

de Treball dels equipaments socials i sanitaris. Pensen que és la millor manera de 

conèixer veritablement el funcionament d’aquests equipaments i els problemes que hi 

pugui haver, com el que recordava el Sr. Joan Hernández que han sigut greus i no 

volen es tornin a reproduir. Per una altra banda, també tenen un cert recel quant al 

funcionament del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esports, perquè pensen 

que té una temàtica molt àmplia i molt important ja que afecta als col·lectius més 

sensibles, a la gent gran, als joves, a les dones, a les persones amb discapacitat i li fa 

por que, tenint una temàtica tan àmplia, no sigui capaç de funcionar amb la profunditat  

i l’anàlisi que es mereixen aquestes qüestions i aquests col·lectius. El sentit del seu vot 

és l’abstenció. 

 

  En quart lloc, el portaveu del grup de C’s, Sr. Pau Guix, es fa ressò de 

les paraules del Sr. Joan Hernández en tant que pensa que el benestar de la gent gran 

ha de ser prioritari i es podria continuar amb aquesta comissió de seguiment. També 

els agradaria recuperar el consens del que han parlat abans altres grups polítics, i 
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troben a faltar la comissió d’equipaments socials i sanitaris, i considera que es podria 

pensar en un futur amb una modificació posterior del cartipàs. Volen donar un vot de 

confiança al nou govern que pensen que no és la continuïtat de l’equip anterior i, per 

tant, el seu vot es a favor. 

 

 El president dóna la paraula a la Sra. Lídia Gàllego, portaveu del grup 

municipal CiU, que diu que no comparteixen aquesta estructura, que hi ha alguns 

consells que tenen una transversalitat molt important i que, tot i no ser una cosa 

negativa per a ells, sí que creuen que hi ha àmbits que requereixen una atenció més 

individualitzada sobretot en demandes tan sensibles com la del Sr. Hernández i que, 

entre tots, han de ser capaços d’impulsar-ho sobre tot el govern. Per això el seu vot és 

d’abstenció. 

 

 Finalment, el portaveu del grup del govern, Sr. Albert Pérez, pren la paraula i 

explica que ells entenen el cartipàs com un document i com una estructura dinàmica 

de funcionament del Districte, i el que han volgut fer és traspassar l’estructura de la 

“Casa Gran” al Districte. Òbviament es plantegen tot un treball de desenvolupament, 

de concreció de les necessitats del Districte. Per tant, aquesta perspectiva transversal i 

dinàmica, han  de veure entre tots els membres del Consell i la ciutadania que volen 

que participi en aquest cartipàs, com es pot concretar. Recull les paraules del portaveu 

d’ERC i comenta que no hi ha cap problema per veure quins grups de treball o taules 

de participació es necessita concretar. Es reafirma que es vol donar una visió 

transversal, una visió diferent de com volen gestionar el cartipàs al Districte.  

 

 Respecte al tema de l’equipament sòcio-sanitari afirma que aquest govern 

tindrà tot el seguiment, tota la cura en aquest tema com no pot ser d’una altra manera. 

Aquesta temàtica està dins del Consell de Salut i el treballaran des d’aquí. Però això 

no vol dir que no es pugui buscar la manera de treballar millor aquesta qüestió. Dóna 

tot el suport i acompanyament al Sr. Joan Hernández des del govern del Districte en 

aquestes temàtiques i finalitza amb el posicionament a favor d’aquesta estructura. 

 

El president informa que aquesta part del cartipàs queda aprovada amb el vot 

favorable d’ERC, C’s i BComú i l’abstenció de la resta de grups i que per tant la 

proposta d’acord és la següent: “ Aprovar, de conformitat amb allò previst als articles 

47,48,49 i 50 de les NRFD i als articles 45,46 i 48 RIOFDC, la constitució dels òrgans 

següents previstos en les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes, 

designació dels seus membres, i delegacions de Presidències. 

 

Consells Sectorials. 

 

 Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 

 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 Drets Socials, Cultura i Esports. 

 Economia i Hisenda. 

 Salut. 
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 Escolar. 

 

Consells d’Equipaments. 

 

 Esportius. 

 Arístides Maillol 

 Poliesportiu l’Illa 

 Complex Esportiu Municipal de Les Corts 

 

 

 Culturals. 

 Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts 

 Centre Cívic Can Deu 

 Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 

 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 

 

Comissions de Treball 

 

- Colònia Castells 

- Europa - Anglesola 

- Barça” 

 

 

 

I sense més assumptes per tractar que els que composen l’ordre del dia, el 

president aixeca la sessió a les 20,00 hores del mateix dia, el contingut de la qual 

certifico. 

 

        Vist-i-plau 

El regidor president del  
Consell del Districte       La secretària 
 
 

 

 

Francisco Sierra López      Meritxell Cusí i Pérez 


