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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 
DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL  
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

 
 

Data: 29 de juliol de 2015 
Horari: de les 19:15 a les 20:15  
Lloc: Pati del Districte 
 
 
Presideix: A la sessió constitutiva del Consell del Districte de Nou Barris assisteix per 
pròpia decisió l'Excma. Alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau Ballano, si bé l'Ima. 
Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris, figura delegada tant per la 
convocatòria com per la presidència de la sessió constitutiva del Consell del Districte, 
per l'Alcaldia mitjançant Decret de 22-07-2015. 
 
Assistents: 
 
Assisteixen a la sessió constitutiva del Consell del Districte, l'Ilm. Sr. Josep Garganté i 
Closa (CUP) en qualitat de Regidor adscrit al Districte de Nou Barris, conforme Decret 
d'Alcaldia de 28-07-2015, el Regidor Ilm. Sr. Santiago Alonso Beltrán (C'S) i per pròpia 
iniciativa a la primera fila del públic, la Regidora Ilma. Sra. Carmen Andrés Añón 
(PSC).  
 
 
Consellers: 
 
BComú-E    
 
Sra. Carolina Recio Cáceres 
Sra. Àngels Rabadà Núñez 
Sra. Esther Flaquer García 
Sra. Jennifer Coronado Ortega 
Sr. Juan Medina Rodríguez 
Sr. Manuel Cubero Argente 
Sr. Antoni Tallada Martínez 
 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
 
Sr. Gabriel García Duarte 
Sr. Mario García Gómez 
 
Ciutadans (C'S) 
 
Sr. Luis Ignacio Ruiz Gandullo 
Sra. Natividad Sanjurjo Golpe 
Sr. Félix Cogolludo Gamboa 
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Partit Popular (PP) 
 
Sr. Javier Barreña Flores 
Sr. Francisco García Ortiz 
 
Convergència i Unió (CIU) 
 
Sr. Adrià Ventura Ramos 
Sr. Xavier Fillol Guimerà 
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
 
Sr. Joaquim Sangrà i Morer 
 
Convidats:  
 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro,  Conseller Tècnic del Districte. 
 
Secretari:  
 
Sr. Ricardo Fernández Aranda, Secretari Tècnico-jurídic del Districte. 
 
Ordre del Dia: 
 
1. Constitució del Plenari del Consell del Districte de Nou Barris.  
2. Elecció de candidat/a a President/a del Consell del Districte de Nou Barris. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 

Essent les 19:15 hores, la Presidenta, desprès d'efectuar una salutació inicial a tots els 

presents, inicia la sessió demanant als presents un minut de silenci a l'haver tingut 

notícia d'un tràgic incident esdevingut el dia anterior al barri de Verdum en el que un 

infant va morir, minut de silenci que s'efectua en record, suport, solidaritat i condol tant 

a la família com als amics de l'Infant difunt. 

A continuació, la Presidenta agraeix la presència dels veïns i veïnes, entitats, 

consellers, Regidors adscrits i a l'Alcaldessa de Barcelona que els acompanyin a 

aquesta sessió constitutiva del Consell del Districte per aquest mandat i dirigeix unes 

breus paraules en les que, en primer lloc, la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid es presenta i 

manifesta que la sessió constitutiva del Districte es fa al pati com a símbol del nou 

equip de govern en el sentit d'obrir les portes de l'Ajuntament als veïns i veïnes de Nou 

Barris per a garantir la transparència i la participació dels mateixos a diferència de 

situacions viscudes en el mandat anterior en el que veïns i veïnes de Nou Barris es 

van quedar fora d'Audiències Públiques i Plens per raons d'aforament. En segon lloc, 

destaca que, en el tret de sortida del nou mandat, són coneixedors de les necessitats i 

dels projectes del Districte, destacant els seus trets característics: lluitador, 
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reivindicatiu, amable, col·laborador amb l'entorn i, per tant, d'entrada, agraeix als veïns 

i veïnes el seu compromís amb el Districte. Destaca que el seu equip esta escoltant les 

demandes veïnals des del minut zero i demana que siguin exigents amb ells. Per últim, 

la presidenta agraeix la feina i dedicació dels consellers sortints i desitja sort i encerts 

als nous consellers en benefici del Districte. 

Seguidament i abans d'entrar en l'acte mes formal com és la constitució del Consell del 

Districte i la proposta de nomenament de president/a del Consell del Districte, dona la 

paraula a la Excma. Alcaldessa de Barcelona per tal que s'adreci als presents. 

En primer lloc, manifesta que és un moment de canvi, un moment de dificultat i de gran 

injustícia social a la nostra ciutat però també és un moment d'esperança gràcies a la 

mobilització ciutadana, milers de persones que no s'han resignat i que han donat un 

pas endavant. Per això, una candidatura nova amb pocs recursos ha pogut guanyar 

les eleccions municipals. Les persones volen decidir sobre les seves vides i, d'aquí 

que demandin més democràcia, més organització social i, per tant, volen centrar la 

organització social i política en els barris que és on es fa la política en majúscules. 

Afegeix que avui que es constitueixen els diferents consells dels Districtes, és un dia 

important per nosaltres, atès que, volem que hi hagi més protagonisme i més poder de 

decisió en els barris que fins ara. En definitiva, la política de barri és la seva prioritat. 

L'Excma. Sra. Alcaldessa no vol estendre's en les seves paraules però sí manifesta 

que hi ha moltes coses a fer i, sobre tot, redefinir la participació política de la ciutat. És 

un moment d'obrir els espais participatius, en alguns casos com s'ha fet a Nou Barris i 

que vol fer extensiu a tota la ciutat i, per això, volia venir a la primera sessió del 

Consell del districte a Nou Barris com ja havia dit abans de les eleccions. I això no es 

perquè sí sinó perquè a Nou Barris es concentra els principals índexs brutals de 

precarietat laboral, desnonaments, desigualtat o pobresa energètica i això no són 

dades estadístiques sinó vides concretes on ja no es pot més i, per tant, volen 

redistribuir millor els recursos i que la gent tingui garantit els seus drets. Afegeix que 

volem ficar el nostre gra de sorra per fer mes justícia perquè, com sempre s'ha cridat a 

Nou Barris, no es pobresa sinó injustícia. Per aquest motiu Nou Barris ens representa i 

perquè Barcelona sigui orgullosa, Nou Barris ha de sentir-se orgullós i ser un exemple 

de garantia dels drets i de la dignitat.  

Finalitza la seva intervenció indicant que compareix amb humilitat en el ple de 

constitució del Districte perquè vol escoltar el mandat ciutadà i que es vol passar per  

regularment tots els plens de Districtes i no només els plens sinó en moments 

importants de participació ciutadana i de decisió ciutadana en els diferents barris de la 

ciutat i, per tant, avui només és l'inici. Manifesta que és un moment de gran 

responsabilitat, hi ha moltes expectatives i esperança compartida, que segurament no 

ho podran fer tot però garanteix que es deixaran la pell i conclou indicant que estan al 

servei dels veïns i continuaran estant. 
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Seguidament pren de nou la paraula la presidenta la qual manifesta que s'entra en el 
primer punt de l'ordre del dia com és la constitució del nou Consell Plenari del Districte, 
donant la paraula al Secretari per tal que llegeixi els Decrets d'Alcaldia que interessen 
la constitució del Consell del Districte. 
 
El Secretari llegeix els següents Decrets: a) Decret d'Alcaldia, de 18-06-2015, de 
nomenament de la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid com a regidora del Districte de Nou 
Barris; b) Decret de 22-07-2015 de delegació en els Regidors de Districte de la 
convocatòria i presidència de les respectives sessions constitutives dels Consells de 
Districtes; c) Decret d'Alcaldia de 24-07-2015 de nomenament dels Consellers del 
Districte; i d) Decret d'Alcaldia de 28-07-2015 de nomenament dels Regidors adscrits 
al districte de Nou Barris. 
 
La Regidora manifesta que els consellers i conselleres han donat compliment als 
requisits previstos a les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes per 
poder accedir al càrrec i que resten assabentats del règim de prohibicions i 
incompatibilitats que els hi resulta d'aplicació de conformitat amb l'ordenament jurídic 
vigent. Seguidament, la Presidenta llegeix la fórmula de jurament o promesa 
mitjançant la qual els nomenats prendran possessió del càrrec i n'assumiran les 
responsabilitats. 
 
Abans de citar un/a per un/una i per ordre alfabètic als consellers/es nomenats, el 
Secretari anuncia que hi ha dos consellers que en el dia d'avui no prendran possessió 
del càrrec de conseller: el Sr. Carlos Izquierdo Lázaro de la formació Barcelona En 
Comú, conseller tècnic, a l'espera de l'aprovació de la modificació de les Normes 
Reguladores de Funcionament dels Districtes que preveuen que els consellers tècnics 
seran un dels consellers/es de districtes i la Sra. Núria Gaig Jané de la formació Partit 
dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés que ha excusat l'assistència a 
aquesta sessió per trobar-se fora de Barcelona. 
 
A continuació, el Secretari va anomenant a tots i cadascun dels Consellers i 
Conselleres, que, dempeus, fan el jurament o promesa. 
 
La Presidenta declara constituït formalment el Consell i anuncia que cal procedir al 
segon punt de l'ordre del dia consistent en l'elecció del candidat/a a President/a del 
Consell del Districte, el resultat de la qual caldrà elevar a l'Alcaldia per al seu 
nomenament. 
 
Donada la paraula als grups, per ordre de major a menor representació, la formació 
Ciutadans (C'S), a través de la consellera Sra. Natividad Sanjurjo Golpe, proposa com 
a candidat al Regidor de l'Ajuntament de Barcelona l’Ilm. Sr. Santiago Alonso Beltran. 
Cap altre grup presenta candidat. 
 
Acte seguit, el Secretari va anomenant els/les senyors/es Consellers/es i aquests/es 
per ordre alfabètic per tal que dipositen el seu vot a l'urna disposada a aquest efecte. 
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La Presidenta i el Secretari efectuen immediatament l'escrutini de les paperetes, amb 
el següent resultat: membres amb dret a vot: disset; paperetes dipositades, disset; a 
favor de la candidatura del Sr. Alonso, nou; abstencions: vuit; cap papereta, nul·la.                      
 
La Presidenta proclama al Sr. Santiago Alonso Beltrán  com a candidat electe, tot 
anunciant que l'endemà mateix s'elevarà la proposta en aquest sentit a l’Alcaldia per 
tal que procedeixi al seu nomenament. 
 
Seguidament la presidenta anuncia que donarà la paraula al futur president del Consell 
del districte de Nou Barris si bé prèviament dona un breu torn de paraula als diferents 
grups municipals, de menor a major representació, per tal que aquests expliquen el 
sentit del seu vot en un temps aproximat d'un minut prèviament pactat abans de la 
sessió constitutiva. 
 
Donada la paraula al portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, Sr. Joaquim Sangrà i Morer, es presenta als assistents com conseller del 
grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, atès que, debuta com nou 
conseller del Districte i participa en aquesta estrena amb honor, il·lusió i profund 
respecte. Afegeix que prop de 5000 vens han fet possible amb el seu vot que sigui 
conseller i espera poder representar-los amb encert. Explica que la voluntat popular ha 
provocat una situació complexa però alhora apassionant i comparteix les paraules de 
la Sra. Alcaldessa en el sentit de que la voluntat popular ha provocat un canvi 
important en la ciutat de Barcelona, arran d’un moviment social molt fort, al mateix 
temps que, arreu del país, i a Barcelona també s’està donant un moviment social molt 
gran, probablement el moviment popular més fort a tota l'Europa occidental en favor 
dels drets nacionals del nostre país. 
 
Afegeix que tots tenen el mateix objectiu com és la millora en la qualitat de vida de la 
gent i el seu grup esta predisposat a transformar tant la ciutat com el Districte i, en 
definitiva, posar l'Ajuntament al servei de la ciutadania. Anuncia que reclamaran al nou 
govern però en positiu sense victimisme i es posa a disposició dels veïns de Nou 
Barris per a treballar plegats com sempre s'ha fet, arremangant-nos tots plegats i 
posar-nos a la feina. 
 
El conseller conclou la seva intervenció amb un visca Nou Barris i visca Catalunya 
Lliure. 
 
A continuació, la Presidenta dona la paraula al Portaveu del grup municipal de 
Convergència i Unió, Sr. Adrià Ventura Ramos qui, desprès de presentar-se i recordar 
que és el seu segon mandat, explica el posicionament del seu grup respecte del 
candidat proposat a president del Consell del Districte en el que ha votat a favor per 
coherència i respecte als acords adoptat per la majoria de les forces municipals i 
demana al nou president del Consell del Districte, imparcialitat, respecte a la diversitat 
que hi ha a Nou Barris, independència ideològica en les seves funcions i dedicació 
extraordinària en aquest Districte. 
 
Seguidament, la Presidenta dona la paraula al Portaveu del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya, Sr. Javier Barreña Flores el cual saluda a la nueva Regidora del 
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Distrito, a la Sra. Alcaldesa, al regidor adscrito presente, a los/las consejeros/as del 
Distrito, a los vecinos y vecinas presentes y felicita al Sr. Santiago Alonso Beltran por 
su nombramiento como presidente del Consell del Districte de Nou barris, deseándole 
lo mejor en su nueva tarea.. Asímismo, da el pesame a la familia del niño fallecido en 
el dia anterior y saluda a los consejeros del anterior mandato presentes entre el 
público y, en especial, a los tres compañeros del anterior mandato que han dejado de 
ser consejeros del Distrito. 
 
Añade que su grupo, en esta legislatura, persigue un único objetivo que es conseguir o 
intentar conseguir o aportar en la medida de lo que se pueda para que el Distrito deje 
de estar a la cola en la renta per cápita de Barcelona y quiere colaborar en la mejora 
del Distrito y trabajar juntos.por el bien del Distrito, de Barcelona, de Cataluña y de 
España. 
 
A continuació, la presidenta dona la paraula a la portaveu del grup municipal de 
Ciutadans, Sra. Natividad Sanjurjo Golpe, la qual, agraeix la presència de la Sra. 
Alcaldessa, també dona les gràcies als consellers i conselleres del Districte i manifesta 
que és un dia molt especial pel seu grup perquè és la primera vegada que tenen 
presència en aquest consistori i a més amb el nou president del Consell del Districte, 
el Sr. Santiago Alonso el qual ho farà molt bé. Afegeix que treballaran pels ciutadans i 
ciutadanes de Nou Barris, que estaran en l'activisme però amb les institucions i 
tendiran la mà en favor de tots aquells projectes que beneficiïn als veïns i veïnes de 
Nou Barris. Conclou la seva intervenció indicant que es posen a disposició de tothom i 
que treballaran per tot allò que beneficiï a Nou Barris. 
 
Seguidament, la Presidenta dona la paraula al Portaveu del grup municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, Sr. Gabriel Garcia Duarte el qual saluda a l'Alcaldessa, 
als Regidors que són a la taula, a la Regidora del seu grup Sra.Carmen Andrés que es 
troba a la primera fila del públic, als consellers i conselleres tant de l'actual mandat 
com de l'anterior, a les entitats les que són i les que seran i als veïns i veïnes de Nou 
Barris. Afegeix que harán una oposición responsable y constructiva, no dejarán de 
criticar aquello que creaan que no está bien y no dejarán de proponer aquello que sea 
mejor para Nou Barris, defensa firme de los intereses de Nou Barris desde el espacio 
público más pequeño hasta el proyecto más ambicioso. Todo lo que sea en beneficio 
de Nou Barris se podrá contar con su grupo. Explica que están a favor de la política 
real y se acuerda del anterior mandato y, en este sentido, celebra que una propuesta 
que hizo su grupo en el anterior mandato con el apoyo del grupo de Iniciativa hace que 
hoy estemos en un espacio como éste sin ningun problema de acceso para que los 
vecinos puedan participar y esto es un éxito, un paso adelante. Manifiesta que estan a 
favor de una política de izquierdas obviamente pero para que haya un equilibrio de 
izquierdas habrá que contar con el apoyo del grup socialista. En definitiva, para la 
defensa de lo público, para la defensa de los trabajadores, de los vecinos de Nou 
Barris y para la lucha contra la pobreza el grupo socialista estará allí. Para el grupo 
socialista, empieza el trabajo municipal con mucha esperanza, una etapa de cambio a 
la izquierda, progresista y todo lo que sea en beneficio de Nou Barris se podrá contar 
con su grupo. Finalitza la seva intervenció amb un visca Nou Barris i visca Barcelona. 
 
Per últim, la Presidenta dona la paraula a la Portaveu del grup municipal Barcelona En 
Comú la qual saluda a la Sra. Alcaldessa i agraeix la seva presència en aquest acte 
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com a símbol que Nou Barris comença a deixar de ser invisible. Així mateix agraeix la 
presència dels treballadors/es del Districte de Nou Barris presents en aquest acte així 
com la presència dels veïns i veïnes que omplen el pati del Districte i de les entitats 
que algunes d'elles havien intentat en l'anterior mandat entrar en els plenaris del 
Districte sense sort. D'altra banda, felicita a la Regidora del Districte Sra. Janet Sanz, 
es mostra convençuda que farà una enorme tasca en el Districte i també felicita al nou 
president del Consell del Districte, Sr. Santiago Alonso revelant que el vot del seu grup 
ha estat d'abstenció per entendre que ha estat un pacte de la oposició però és una 
abstenció en positiu i el seu compromís és de diàleg i col·laboració per tal que tot tiri 
endavant. Anuncia que, com a grup, defensaran i treballaran per a tenir uns barris i 
unes condicions de vida dignes amb un Nou Barris en el que tothom pugui viure en 
unes bones condicions i això passa per repensar la política del dret d'accés a 
l'habitatge, disposar d'uns serveis socials de caràcter no assistencialista o una 
ocupació per a tothom perquè aquí tenim unes taxes d'atur molt altes i tampoc pensen 
oblidar alguns dels trets de Nou Barris com ara la defensa de la cultura popular o la 
defensa de model de gestió d'equipaments cívics basats en l'autonomia de les entitats 
però alhora amb la corresponsabilitat de l'administració pública  i això ho faran amb 
molta transparència, amb proximitat amb els veïns i veïnes i amb una participació real 
i, per tant, demana que truquin a la porta, que siguin exigents amb ells i conclou la 
seva intervenció indicant que treballaran per a tenir uns barris dignes. 
 
A continuació, com ja havia anunciat, la presidenta dona un torn de paraula al proper 
president del Consell del Districte de Nou Barris, Sr. Santiago Alonso, el qual, en 
primer lloc, saluda a l'Alcaldessa, als/les Regidors/es presents, als conselleres i 
conselleres del Districte així com als veïns i veïnes presents, tot agraint a les forces 
polítiques que han facilitat el seu nomenament com a president del Consell del 
Districte que és el fruit de l'esforç i diàleg de les forces polítiques a nivell de tota la 
ciutat per a buscar consensos pel bon funcionament dels Districtes i espera que 
aquest esperit d'esforç i diàleg sigui una constant en tot el mandat. En segon lloc, 
expressa el seu compromís personal amb el Districte i, dintre de les seves funcions en 
la presidència del Consell del Districte, treballarà per facilitar la feina dels òrgans de 
representació i participació amb l'objectiu de garantir una bona governança en el 
nostre Districte. Conclou la seva intervenció agraint una vegada més la confiança 
dipositada en la seva persona. 
 
Dit això, la Presidenta declara conclòs l'acte formal de constitució del Consell plenari 
essent les 20:15 però, abans d'aixecar la sessió, és voluntat de la presidència de fer 
participar al públic assistent donant un breu torn de paraula als veïns i veïnes així com 
als regidors adscrits que vulguin intervenir en aquest acte, produïnt-se un total de 
setze intervencions que finalitzen a les 21:30 hores. 
 
 
 
           Vist-i-plau 
La Presidenta de la sessió 
Extraordinària del Consell 
 
                                                                                                 El Secretari del Districte 
 


