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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 

Identificació de la sessió  

Núm.: 1 
Data: 29 de juliol de 2015 
Caràcter: extraordinari 
Horari: de 19.03 h a 19.54 h  
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
 
Assistents 

Regidor-president en funcions del Districte 
Josep M. Montaner Martorell (GMDBComú-E ) 
 
Regidors/es adscrits/es 
Antoni Vives i Tomàs (GMDCiU) 
Daniel Mòdol i Deltell (GMDPSC-CP) 
Javier Mulleras Vínzia (GMDPPC) 
 
Consellers i conselleres  
Francesc Carmona Pontaque (GMDBComú-E) 
Carlota Falgueras Marsal (GMDBComú-E) 
Montserrat Barnils i Santanach (GMDBComú-E) 
Jordi Martín López (GMDBComú-E) 
Eva Campos Paladio (GMDBComú-E) 
Antonio Herrera Valiente (GMDBComú-E) 
Genís Boadella i Esteve (GMDCiU) 
María Arenillas Picañol (GMDCiU) 
Fernando Gómez Carvajal (GMDCiU) 
Oriol Crespo Ramos (GMDCiU) 
Ana M. Luque Muriel (GMDC’s) 
M. Eugenia Angulo López (GMDC’s) 
Lourdes Arrando Bellés (GMDERC-AM) 
Oriol Puig i Morant (GMDERC-AM) 
Sergi Alcon i Gibert (GMDERC-AM) 
Francesc Xavier Bañón Fàbregas (GMDPSC-CP) 
Silvia López Serrano (GMDPSC-CP) 
Manuel Gallardo Martínez (GMDPPC) 
Ramon Sabaté Puig (GMDPPC) 
Ainhoa Ruiz Benedicto (GMDCUP-PA) 
 
Gerent 
Josep Garcia Puga  
 
Secretaria tecnicojurídica 
Amadeo Silva 
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Desenvolupament de la sessió 

El regidor-president en funcions obre la sessió i explica que es retransmetrà en streaming. 
Anuncia que actuarà com a president fins que s’esculli el nou president del Consell del Districte 
en la segona part del Plenari. 

Comunica que el senyor Amadeo Silva actuarà com a secretari del Consell de Districte i que es 
compta amb els portaveus dels set partits polítics que integren el nou Ajuntament. A més, indica 
que hi ha presents tres dels regidors de l’Ajuntament de Barcelona: Javier Mulleras, pel PPC; 
Antoni Vives, per CiU; i Dani Mòdol, pel PSC.  

Tot seguit, avança que l’acte estarà dividit en dues parts: en primer lloc, constituir el Consell de 
Districte que ha resultat de les darreres eleccions municipals de maig del 2015 i, en segon lloc i 
a continuació, votar la proposta de nomenament del president del Consell un cop estigui 
constituït el Consell. 

Primer. Constitució del Consell de Districte 

El secretari tecnicojurídic esmenta els decrets d’alcaldia que interessen per la constitució dels 
consells de districte: en primer lloc, el de nomenament del regidor del Districte, que és el senyor 
Josep Maria Montaner, de data 13 de juny del 2015; en segon lloc, de delegació en els regidors 
del Districte de la convocatòria i presidència d’aquestes sessions constitutives, que és de data 
22 de juliol de 2015, atès que una de les parts, com ha comentat el regidor, serà el nomenament 
del nou president; en tercer lloc, el nomenament dels consellers i conselleres de districte, de 
data 24 de juliol de 2015; finalment, del dia 28 de juliol de 2015 hi ha un decret de nomenament 
dels diferents regidors que estan adscrits al present Districte, part dels quals estan també 
presents. 

El regidor-president en funcions constata que els consellers i conselleres han donat ja 
compliment als requisits previstos a les Normes reguladores del funcionament dels districtes per 
poder accedir al càrrec, en especial la presentació de les corresponents declaracions pel registre 
d’interessos, i que resten assabentats del règim de prohibicions i incompatibilitats que els hi 
resulta d’aplicació de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent. 

A continuació, el secretari tecnicojurídic anuncia que cal que els consellers contestin 
afirmativament a la fórmula següent quan en llegeixi els seus noms i cognoms seguint l’ordre 
alfabètic: «¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de conseller/a del Districte de Sant Martí amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar 
la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de Barcelona?», de 
conformitat amb allò disposat pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril. Tot seguit, els crida un a 
un. 

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, ho promet per imperatiu legal, tot treballant per 
assolir la República Catalana Independent i la Justícia Social. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDC’s, promet acatar la Constitució i lleialtat al rei. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDCiU, ho promet per la Constitució. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, ho promet per imperatiu legal, tot 
treballant per assolir la República Catalana Independent i la Justícia Social. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, ho promet. 
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La senyora Montse Barnils i Santanach, del GMDBComú-E, ho promet per imperatiu legal. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, ho promet per imperatiu legal. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, ho promet per imperatiu legal. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, ho promet per imperatiu legal. 

El senyor Oriol Crespo Ramos, del GMDCiU, ho promet per imperatiu legal. 

La senyora Carlota Falgueras Marsal, del GMDBComú-E, ho promet per imperatiu legal. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, ho promet. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDCiU, ho promet per imperatiu legal. 

El senyor Antonio Herrera Valiente, del GMDBComú-E, promet respectar la Constitució i treballar 
pels veïns i veïnes de Sant Martí. 

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, ho promet per imperatiu legal. 

La senyora Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, ho promet. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, ho promet per imperatiu legal. 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, ho promet per imperatiu legal, tot treballant per 
assolir la República Catalana Independent i la Justícia Social, i pel veïnat de Sant Martí. 

La senyora Ainhoa Ruíz Benedicto, del GMDCUP-PA, ho promet per imperatiu legal i afegeix 
que promet, per imperatiu ètnic i personal, lluitar per la llibertat de tots els pobles del món perquè 
siguin lliures, sobirans i independents, perquè les dones tinguin la mateixa veu que els homes i 
perquè es trenqui amb els exèrcits i les armes. 

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, ho promet. 

El regidor-president en funcions dóna per finalitzada la primera part i anuncia que es dóna 
possessió del càrrec als consellers i conselleres que formen part del nou Consell de Districte de 
Sant Martí. 

D’altra banda, agraeix la nombrosa assistència de públic, representants de la societat i 
representants de diverses associacions, ja que la seva presència dóna un caràcter social i polític 
molt més fort a l’acte. 

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

El regidor-president en funcions explica que preguntarà als portaveus, per ordre de menor a 
major representació, si presenten algun candidat o candidata a la presidència del Consell de 
Districte. 
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La senyora Ainhoa Ruíz Benedicto, del GMDCUP-PA expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez. del GMDPPC, presenta el regidor del seu grup, el senyor 
Javier Mulleras, com a president del Districte, segons els acords realitzats a la Casa Gran. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, anuncia que el seu grup no té 
candidatura. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, fa palès que el seu grup no proposa 
ningú. 

La Sra. Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, expressa el suport del seu grup, ja que creu que el 
senyor regidor Javier Mulleras és apropiat per a la presidència. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, no fa cap proposta. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, no presenta cap candidat. 

El regidor-president en funcions conclou dient que hi ha només una proposta, la del candidat del 
Partit Popular Javier Mulleras. Anuncia que, seguint la proposta de l’Alcaldia, es farà la votació 
de nomenament de president per mitjà de papereta secreta. 

Tot seguit, llegeix el nom i cognoms dels consellers i conselleres, en ordre alfabètic, perquè 
s’aixequin per dipositar el seu vot. Un cop finalitzada la votació, en llegeix els resultats: 10 vots a 
favor del senyor Javier Mulleras i 10 vots en blanc. 

Recorda també que hi ha un conseller o consellera que no ha pres possessió, i anuncia que 
s’elevarà a l’excel·lentíssima senyora alcaldessa de la ciutat la proposta de nomenament de 
l’il·lustríssim senyor Javier Mulleras com a president del Consell del Districte de Sant Martí, 
d’acord amb allò establert a l’art. 22 de la Carta de Barcelona i núm. 12 de les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes. 

A continuació, cedeix la paraula als diferents portaveus dels grups municipals, de menor a major 
representació, perquè puguin explicar la votació del seu grup, si ho consideren oportú, sense 
superar els dos minuts en la seva intervenció. 

La senyora Ainhoa Ruíz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que és la primera vegada que 
el seu grup entra a l’Ajuntament de Barcelona i també al Districte. Explica que la seva feina és 
obrir portes i airejar les institucions, tot i que, ara i sempre, els trobaran als carrers.  

Defensa que cal que al districte tots els membres institucionals siguin escollits de manera oberta 
i participativa per part de les classes populars del Districte de Sant Martí i els seus barris, que 
són els que més necessiten aquesta representació. Per això, atès que el procés respon a 
mecanismes de via política i quotes més que de radicalitat democràtica, principi que el seu grup 
defensa a dins i fora de les institucions, comunica l’abstenció del seu grup, ja que no els agrada 
cap candidat proposat. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, agraeix la confiança que milers de ciutadans 
i ciutadanes del Districte de Sant Martí han dipositat en el seu partit. També recorda el senyor 
Eduardo Bolaños i la senyora Sacramento López Ruiz, que durant quatre anys han treballat pel 
bé del districte i hi han fet força coses. Així mateix, recorda el senyor David Escuder, 
expresident, i diu que ha estat un exemple; d’altra banda, dedica unes paraules a l’anterior 
regidor, Eduard Freixedes, i també a la resta de consellers, de qui diu que han estat implicats i 
treballant i lluitant per resoldre els problemes del districte. 
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Tot seguit, felicita al senyor Javier Mulleras, el nou president del Districte de Sant Martí, i als 
nous consellers, i opina que la feina de tots plegats serà molt necessària per poder resoldre els 
problemes que sorgeixin. En aquest sentit, recorda que en l’anterior legislatura es van realitzar 
tot un seguit d’accions, com ara començar les obres a la plaça de les Glòries, el túnel o l’escola 
per a adults. Tot i això, incideix que en aquesta propera legislatura caldrà fer molta feina, i que 
tots els consellers i conselleres s’hauran de posar d’acord, ja que els problemes afecten a 
tothom i tots han de treballar plegats per aconseguir el millor per al districte. 

Finalment, reitera la felicitació al nou president i recorda que podran comptar amb el GMDPPC 
per a totes aquelles reivindicacions justes i que millorin la qualitat de vida de la ciutadania. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, recorda els companys i 
companyes que no continuen en el proper mandat, especialment el senyor Juan Carpio, de qui 
diu que ha deixat el llistó massa alt, i el senyor David Escudé, a qui agraeix que transmetés 
passió per la política. 

D’altra banda, dóna la benvinguda al nou regidor, al president, i a tots els consellers i 
conselleres, tant nous como els que repeteixen. Puntualitza que si bé és possible que a molts no 
els agradi la nova configuració del nou Consell Plenari, és el reflex del vot del veïnat del Districte 
de Sant Martí a les eleccions del 24 de maig. En aquest sentit, especifica que no hi ha majories 
absolutes, i que n’hi ha algunes que molesten, com la seva. Ara bé, opina que tothom surt 
guanyant sense majories absolutes, ja que obliga que hi hagi diàleg per arribar a acords i acabar 
amb la desigualtat. 

Considera que al Districte de Sant Martí queden encara massa problemes pendents de resoldre 
i, per això, diu al regidor que el seu grup estén la seva mà de forma sincera per dialogar pel bé 
dels 232.000 veïns i veïnes del districte. Tot i això, fa palès que el seu grup serà bel·ligerant i 
que denunciaran tots aquells intents que vulguin tirar pel dret sense tenir en compte el Consell 
Municipal.  

Finalment, dedica unes paraules als treballadors i treballadores del Districte per la bona feina 
diària que fan, malgrat que les condicions no són sempre òptimes. Conclou explicant que el seu 
grup ha votat a favor perquè considera que és coherent i perquè són respectuosos amb els 
acords als quals s’arriben. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix, en primer lloc, la presència de 
les associacions, les entitats, i els veïns i les veïnes presents al Plenari. En segon lloc, felicita al 
govern, al regidor del Districte, i els desitja sort i encerts en la gestió del Districte de Sant Martí. 

A continuació, saluda els companys i companyes de partit presents al Plenari i al senyor 
Francisco García, al qual li agraeix la feina feta durant el mandat anterior en representació del 
seu grup. 

Continua explicant que, durant el nou mandat, els consellers i les conselleres del seu grup volen 
centrar-se en temes socials i treballar per un districte més cohesionat des d’aquest punt de vista: 
impulsar polítiques per millorar les condicions de vida de les famílies del districte, vetllar per tal 
que els joves tinguin oportunitats per construir el seu futur i perquè la gent gran pugui tenir una 
vida independent. 

Afirma que els caracteritzarà la codecisió, perquè la política i la gestió s’ha de fer entre tots, i 
amb la participació ciutadana, i que el seu grup treballarà per empoderar els consells de barri, 
perquè esdevinguin òrgans de codecisió i òrgans de participació real. Assenyala també que 
faran costat al veïnat. 
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Manifesta que la seva voluntat és construir un nou país i convertir Barcelona en la capital de la 
República catalana; una capital socialment justa i políticament lliure. En aquest sentit, pel que fa 
al Districte de Sant Martí, reconeix que la candidatura presentada pel GMDPPC és el resultat 
d’un acord global de ciutat, però considera que els representants màxims a les institucions no 
haurien de ser contraris a donar la veu al poble ni a la sobirania legítima dels catalans i les 
catalanes.  

Per això, expressa el vot en blanc dels consellers del seu grup, ja que diu que no poden donar 
suport al fet que el GMDPPC presideixi el Districte de Sant Martí, perquè es fa en contra de 
certs principis democràtics –que els catalans i les catalanes puguin votar–, i que és un partit que 
amenaça en intervenir l’autonomia i portar el govern i el Parlament catalans als tribunals. 
Finalment, considera que el GMDPPC en cap cas representa l’expressió del vot que van 
efectuar els veïns i veïnes del districte.  

La senyora Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, agraeix la presència de tots els assistents al 
Plenari. Indica que, com a tercera força política, és conscient de la il·lusió i l’esperança que el 
veïnat del Districte de Sant Martí ha dipositat en el seu partit, i assumeix la responsabilitat i el 
compromís d’actuar des de la centralitat pel bé comú. 

En segon lloc, proposa col·laborar en tot allò que serveixi per millorar les condicions de vida de 
la ciutadania, però remarca que el seu grup tindrà una actitud ferma si hi ha decisions que 
poden perjudicar els ciutadans i les ciutadanes, ja que els volen garantir unes condicions de vida 
dignes. En aquest sentit, pensa que això vol dir presentar serveis personals i socials, i crear 
entorns accessibles, nets, acollidors i segurs en el districte per tal de solucionar problemes, 
perquè la política municipal ha de donar resposta a les necessitats de les persones, i els 
representants polítics han d’escoltar i donar suport als ciutadans i les ciutadanes per construir el 
benestar comú. 

Per acabar, promet que el seu grup estarà al servei de tot el veïnat per aconseguir que es sentin 
orgullosos del districte. Expressa el suport al GMDPPC, al regidor Javier Mulleras, ja que així 
creu que li donaran suport per al bon funcionament de l’Ajuntament. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, es suma als agraïments a les persones que en 
el mandat passat van tenir un càrrec al districte i els dóna les gràcies per la seva feina. També 
agraeix la presència dels assistents al Plenari, i demana que la vitalitat i el goig de la sala es 
mantingui durant el mandat. 

Assenyala que l’acte de constitució pot semblar un mer tràmit en el que es fa una votació i es 
reprodueix un acord de ciutat en el districte, però que, més enllà d’aquest tràmit, es tracta d’un 
acte de trobada, de compromís amb el districte, i un acte que posa el punt de sortida a quatre 
anys d’un districte més plural gràcies a l’entrada de noves forces polítiques. Tot i això, 
puntualitza que el seu grup vol fer política al districte, vol complir els acords de ciutat i fer-ne a 
Sant Martí i, sobretot, fer política i fer d’interlocutors de les persones que conformen el districte. 
Afirma que volen establir enllaços i fils de comunicació perquè entre tots es pugui millorar el 
districte i es pugui disposar dels instruments idonis per fer arribar les reivindicacions al màxim 
òrgan de representació del Districte. 

Conclou dient al regidor que el seu grup no es conforma a ser oposició –el primer grup de 
l’oposició–, sinó que vol ser alternativa de govern, motiu pel qual volen ser permeables a les 
reivindicacions de la ciutadania. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, saluda la resta de representants 
polítics i al veïnat i assistents al Plenari. 
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En primer lloc, expressa la satisfacció i el goig del seu grup pel fet de veure la sala plena i el 
Consell Plenari ja constituït, ja que és el lloc on es podran debatre i aprovar les mesures 
necessàries per tal de millorar els barris. Diu que, en realitat, el nou govern del districte ja ha 
començat a treballar, amb el regidor al capdavant, i que el districte no ha deixat de funcionar 
durant l’època de vacances. Malgrat tot, incideix que fa falta l’impuls que vol donar-hi el seu 
grup, però també l’equip de govern i amb l’ajuda de molta altra gent: veïnat i associacions 

Quant al vot, comunica el vot en blanc del seu grup, que justifica dient que és per tal de 
respectar l’acord que ha fet l’oposició en el repartiment de les presidències dels districtes i en el 
qual el seu grup no ha participat. Tot i això, felicita la tasca del president 

Finalment, es refereix a les característiques de la seva candidatura, Barcelona en Comú, i en 
destaca dues: la transparència i la participació. Per això, ofereix a tots els grups municipals la 
seva sincera col·laboració, però especialment als veïns, a les veïnes, a les entitats i a les 
associacions, ja que volen que s’impliquin en el govern del Districte. Diu que volen fer bo el lema 
de l’alcaldessa Ada Colau, que diu que s’ha de governar obeint.  

El regidor-president en funcions anuncia que el nou president serà nomenat l’endemà del Plenari 
i li dóna la paraula. 

El senyor Javier Mulleras Vínzia, del GMDPPC, destaca el goig que fa el Plenari, ple de gom a 
gom per veïns i veïnes i associacions, i diu que hauria de ser així, perquè el Districte ha de 
representar els barris, i els barris representen la vida de Barcelona.  

En primer lloc, admet que és president no perquè sigui el grup que té més vots a Sant Martí, 
sinó perquè hi ha un acord entre el govern municipal de Barcelona en Comú i els grups de 
l’oposició per tal que l’oposició pugui tenir representants a les presidències de tots els districtes 
de Barcelona. 

També agraeix l’assistència dels regidors electes de l’Ajuntament de Barcelona, com ara el 
regidor Vives, el regidor Mòdol, i el regidor i regidor del Districte Montaner, i també l’expresident 
del Districte, el senyor David Escudé, que amb la seva presència demostra una vegada més el 
seu compromís amb el districte de Sant Martí. Aprofita per enviar una salutació molt especial al 
regidor Freixedes, que no pot estar present tot i que envia un missatge. 

Explica que Sant Martí és un districte molt gran i molt divers i que, per això, cal garantir que el 
Plenari sigui un òrgan de participació on els veïns, les associacions, els comerciants i en general 
tots els que tenen interès per defensar Sant Martí, puguin expressar les seves idees i puguin fer 
escoltar la seva opinió. 

En aquest sentit, reconeix que la principal obligació que tenen els polítics és escoltar el veïnat i 
que, precisament, el Districte és un dels òrgans on la democràcia es representa de manera més 
directa, ja que és on els polítics tenen una relació més directa amb la gent. A més, indica que el 
Plenari del Districte és un dels òrgans on, juntament amb les audiències públiques i altres 
consells que té el Districte, es pot tenir un contacte més directe entre els polítics –especialment 
els consellers i les conselleres– i els veïns i les veïnes. 

Tot seguit, explica que intentarà garantir sempre que els consellers siguin els protagonistes del 
Plenari, així com la participació del veïnat i les associacions del Districte de Sant Martí. 

Finalment, torna a agrair la confiança que li han donat els consellers del Plenari, que 
representen la ciutadania de Barcelona i de Sant Martí. Conclou dient que intentarà representar 
amb dignitat el districte, que treballarà des del Districte pels deu barris de Sant Martí i que és un 
honor presidir-lo. 
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El regidor-president en funcions felicita el president electe i espera que puguin col·laborar 
realment amb convivència i amb cordialitat durant els quatre anys del mandat per poder avançar 
molt. Es mostra a disposició del nou president i aprofita per fer referència al gerent del Districte, 
el senyor Josep García Puga, i al conseller tècnic, el senyor Marc Andreu, que fa un mes i mig o 
dos que treballen a fons per afrontar les qüestions, les oportunitats i els reptes pendents. 

Reconeix que es troben en una situació nova i que el fet que al Plenari hi hagi representats set 
partits polítics diferents és una mostra d’una diversitat positiva que es dóna a tot Catalunya i a 
Barcelona, malgrat que possiblement Sant Martí és el districte en què més es dóna aquesta gran 
diversitat de teixits històrics i procedències culturals. Demana que es parteixi d’aquesta diversitat 
i de l’esforç de comunicar-se, de dialogar, de mitjançar i d’intentar trobar les millors solucions, 
així com plantejar estratègies escoltant totes les veus i definint una agenda d’allò que es vol fer 
en els quatre anys del mandat. 

Aclareix que intentaran al màxim possible confiar en la democràcia, en la participació, en la 
descentralització i en la transparència. Promet que, des del Districte, faran tot el possible, però 
que el veïnat hi té un paper molt important. 

Tot seguit, afirma que tenen un repte, i diu que Sant Martí és la tercera ciutat de Catalunya per 
població, per darrere de Barcelona i l’Hospitalet del Llobregat. Per tant, malgrat que hi ha 
l’Ajuntament de Barcelona, hi ha també tot un seguit de qüestions més directes que requereixen 
un diàleg i un debat més directe des del Consell del Districte. Reconeix que hi ha moltes coses 
que cal millorar, que hi haurà discrepàncies sobre quines són les prioritats, però que caldrà 
posar-se d’acord, perquè tothom vol un Districte de Sant Martí millor, i que actualment hi ha 
moltes coses pendents. En aquest sentit, considera que una millor cohesió social en el districte 
beneficia a tothom. 

Apunta també que cal imaginar un districte que funcioni molt millor, i que encara fa falta molt 
quant a donar-li més estructura urbana, però considera que Sant Martí té totes les possibilitats 
perquè hi ha molta diversitat. Malgrat tot, esmenta un tipus de diversitat que no hauria d’existir: 
la injustícia i l’abisme social que hi ha entre alguns barris del districte. Ho qualifica com a repte, 
explica que els consellers i conselleres del nou mandat treballaran contra això, però que és una 
responsabilitat de tots i de totes. Reitera que cal una visió tan solidària com sigui possible amb la 
finalitat d’aconseguir un districte molt més igualitari, més just i amb més qualitat de vida. 

Conclou l’acte insistint en la sorpresa que els ha provocat a tots l’alta assistència de públic i 
desitja que es puguin tirar endavant les ganes de millorar el districte i assumir sinergies, deixant 
de banda els partidismes i les visions més fragmentàries per aconseguir la màxima cohesió 
durant els quatre anys del mandat. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el regidor-president en funcions aixeca la sessió a les 
19.54 h.  

 

 

 

El secretari del Consell Vist i plau 
 El regidor-president en funcions 
 


