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ACTA DEL CONSELL PLENARI EXTRAORDINARI 
 

Identificació de la sessió  
Núm.: 2 
Data: 10 d’octubre de 2019 
Caràcter: extraordinari 
Horari: 18.06 a 18.50 h  
Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó
 
Assistents 
  
President 
Max Zañartu Plaza (GMDERC-AM) 
 
Regidora del Districte 
Rosa Alarcón Montañés (GMDPSC) 
 
 
Consellers i conselleres  
Maria Calvet Anglada (GMDBComú-E)  
Maria Luisa D’Addabbo (GMDBComú-E)  
Elena Tarifa Herrero (GMDBComú-E)  
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E)  
Pablo Ramos García (GMDBComú-E) 
Ricard Farin Sanz (GMDERC) 
Xavier Reig Robledo (GMDERC) 
Magna Martín Andrés (GMDERC) 
Laura Pi Ledesma (GMDERC) 
Xavier Simó Esparrich (GMDERC) 
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC)  
Carme García Lores (GMDPSC)  
Marc Guallar García (GMDPSC) 
Raül Ortega Serrano (GMDPSC) 
Sergi Perea Marco (GMDPSC)  
Susanna Porcar Portela (GMDJxCAT)  
Arnau Vives Juan (GMDJxCAT)  
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDC’s)  
Milagros Casas Rodríguez (GMDBxCanvi) 
 
 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria accidental 
Andrea Prange 

Gerent 
Eduard Vicente Gómez 
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Desenvolupament de la sessió 

La regidora-presidenta en funcions obre la sessió. En primer lloc, agraeix la presència de 

la senyora Mercedes Vidal, exregidora del Districte. 

En segon lloc, explica que hi ha previst fer primer la sessió extraordinària, en què el 

president prendrà possessió del càrrec i es farà l’homenatge als exconsellers i 

exconselleres del Districte; tot seguit, l’Audiència Pública, i en darrer lloc, el Ple ordinari.  

0. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de de nomenament de l’Im. Sr. Max Zañartu 
i Plaza com a president del Consell del Districte d’Horta-Guinardó 

La regidora-presidenta en funcions llegeix el text següent: 

«En ús de les atribucions que li confereix l’article 13 de la Carta municipal de Barcelona, 
l’alcaldessa ha resolt, en data 26 de juliol de 2019, nomenar l’Ilm. Sr. Max Zañartu i Plaza 
president del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó.» 

1. Presa de possessió de l’Im. Max Zañartu i Plaza com a president del Consell del 
Districte  

Informa que el president del districte ha de prestar jurament o promesa de conformitat 
amb el que disposa el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril. 

Seguidament llegeix la fórmula: «Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de president del Districte d’Horta-Guinardó, 
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i la Carta municipal de Barcelona?» 

El senyor Max Zañartu i Plaza promet per imperatiu legal per servir la ciutadania de 
Barcelona i els mandats del poble de Catalunya, pels drets, les llibertats i la justícia social. 

La regidora-presidenta en funcions indica que a partir d’aquest moment el senyor Zañartu 
presidirà la sessió. 

(Aplaudiments.) 

El president dona les gràcies. 

2. Reconeixement mèrits conselleres i consellers sortints 

Seguidament, anuncia que el segon punt és el reconeixement dels consellers i conselleres 
del Districte de l’anterior mandat que no han continuat en l’actual. 

Tot seguit, apunta que, en primer lloc, llegirà els nom dels consellers i conselleres, 
després es farà lliurament del record i finalment, tindran un minut per intervenir. 

Joan Cela Ollé (GMDBComú-E) 
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Fernando Marín Blanco (GMDBComú-E) 

Beatriz Martínez Alonso (GMDBComú-E) 

Pau González Val (GMDBComú-E) 

Lina Huélamo Soriano (GMDDemòcrata) 

Albert Pérez Garro (GMDDemòcrata) 

Gonzalo Puelles García (GMDDemòcrata) 

Javier Edrosa Pérez (GMDC’s) 

Luis Fernando García Egea (GMDPSC-CP) 

Manuel Conde García (GMDPPC) 

Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC) 

Joan Melenchon Soria (GMDCUP-PA)  

Excusa l’absència del senyor Joan Melenchon Soria. 

A continuació, comenta que els aniran cridant per fer entrega del record i que poden 
intervenir mentre els donen l’obsequi. 

El senyor Joan Cela Ollé dona les gràcies i afirma que se sent molt orgullós d’haver 
representat Barcelona en Comú en els darrers quatre anys de mandat. Explica que es va 
ficar en la política per mirar de canviar algunes coses que no funcionaven. 

D’altra banda, assegura que ha après moltes coses treballant amb dues associacions de 
veïns i veïnes i amb dos barris com Montbau i Sant Genís. Pensa que el seu grup ha 
treballat molt amb el veïnat, malgrat que a vegades també es poden haver equivocat. 

També manifesta que ha sigut un honor haver presidit el Consell Escolar del Districte. 

Finalment, desitja sort i encerts al nou govern. 

(Aplaudiments.) 

El senyor Fernando Marín Blanco manifesta que ha portat un regal per als consellers, 
perquè pensa que han trobat un punt de companyonia i creu que és important deixar de 
banda odi i discussions absurdes que no porten enlloc. 

D’altra banda, afirma que ell sempre ha entès la vida amb il·lusió i ganes de fer coses, i 
que malgrat a la seva vida ha fet feines de tota mena, fins i tot estrambòtiques, el Consell 
les ha superades: quatre anys de fer coses, obrir el Districte a la ciutadania, no només en 
els plenaris, sinó en el dia a dia. 
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Després dona les gràcies al senyor Ricard i a BTV per posar imatge a moltes activitats 
que es fan al Districte, perquè el que no surt a la televisió o als mitjans de comunicació no 
existeix. 

Així mateix, mostra el seu agraïment a tots els veïns i veïnes i als companys i companyes, 
que han passat molt bones estones, amb algunes discussions també, però pensa que cal 
demostrar que la política és quelcom molt diferent, que no és només adversitat i 
discussions. 

Per acabar, manifesta que és un plaer tornar a ser un veí d’un barri i un districte 
extraordinari, un districte de natura i de barris. En aquest sentit, afegeix que cal preservar 
la natura i el model de viure dels barris, perquè comporta amabilitat i deixar de banda 
l’hostilitat i les ridiculeses que es veuen a la tele. Destaca que en el Consell només ha 
viscut companyonia i bona harmonia. 

Torna a donar les gràcies al veïnat pels cafès i les xerrades. 

Finalment, diu que tenia ganes de cantar, però que no ho farà, que la veu no acompanya. 

(Aplaudiments.) 

La senyora Beatriz Martínez Alonso assenyala que abans no li agradava parlar en públic i 
que continua sense agradar-li, així que serà breu. 

Agraeix l’oportunitat d’haver pogut ser consellera dos anys, especialment del barri que la 
va acollir fa sis anys, perquè ha estat una experiència impressionant. 

D’altra banda, dona les gràcies a la resta de companyes i  desitja sort per a tothom. 

(Aplaudiments.) 

El senyor Pau González Val agraeix als veïns i veïnes la feina que fan en el dia a dia, 
perquè malgrat que moltes vegades hi ha discrepàncies sempre s’acaben trobant punts 
d’acord per ajudar a avançar. 

D’altra banda, diu que ara és un veí més d’Horta i que espera no donar massa la tabarra a 
l’equip de govern. 

(Aplaudiments.) 

El senyor Albert Pérez Garro, en primer lloc, excusa l’absència de la senyora Lina 
Huélamo. 

Relata que el Districte té dotze realitats molt diferents, amb uns consellers i unes 
conselleres municipals que en els consells mostren les seves discrepàncies, però que en 
la resta del temps saben arribar a acords, que fan una política més humana i propera i, 
malauradament, poc coneguda. 

Exposa que pels resultats electorals no ha pogut formar part del Consell, tanmateix 
assegura que la Susanna Porcar i l’Arnau Vives faran molt bona feina i sabran estar a 
l’altura dels reptes que caldrà afrontar. També dona les gràcies a la Susanna per la 
confiança que va dipositar en ell. 
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Finalment, desitja sort a tots. 

(Aplaudiments.) 

El senyor Gonzalo Puelles García, en primer lloc, fa un reconeixement a la tasca dels 
veïns i veïnes, perquè sense ells la tasca dels polítics no tindria cap sentit. 

D’altra banda, agraeix al Grup de Junts per Catalunya la confiança que li van dipositar i es 
posa a la seva disposició. A més, agraeix als companys i companyes de tots els grups 
municipals la capacitat que han tingut per posar-se d’acord durant els vuit anys que ha 
estat conseller. Remarca que són moments difícils i que un dels reptes que tenen els 
polítics és arribar a acords, a través del diàleg i de consensuar posicions. 

(Aplaudiments.) 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas excusa l’absència del senyor Javier Edrosa Pérez, atès 
que exerceix de conseller a Les Corts i havia d’assistir al plenari. 

Dona les gràcies en nom seu a tot el veïnat i als grups municipals per la seva acollida i el 
treball realitzat. 

(Aplaudiments.) 

El senyor Raül Ortega Serrano se suma a les paraules del senyor Nicolás Ortiz i diu que 
farà arribar l’obsequi al seu company Luis Fernando García Egea. 

(Aplaudiments.) 

El senyor Manuel Conde García, en primer lloc, felicita el nou equip de govern i els desitja 
sort els propers quatre anys. 

Explica que deixa la política municipal després de molts anys de ser conseller portaveu 
del Partit Popular al Districte i agraeix el respecte i la confiança amb què han treballat els 
companys i les companyes de Consell. També dona les gràcies als treballadors i les 
treballadores de la casa, assessores i tècnics, que amb la seva professionalitat fan que la 
maquinària administrativa funcioni, i a les associacions de veïns i veïnes i comerciants, 
entitats culturals i esportives per la gran feina que fan per ajudar a resoldre les necessitats 
dels barris. 

Afegeix que la política municipal és la manera més real i autèntica de fer política, la més 
propera al ciutadà. I en aquest sentit, demana disculpes pels seus possibles errors, que 
sempre ha treballat des del respecte i defensant la seva ideologia per al bé d’Horta-
Guinardó. 

Fa un reconeixement especial a l’Elsa Blasco, el Lluís Bou, la Susanna Porcar, la Núria 
Carmona i el Jordi Corona, amb els quals ha treballat durant molts anys colze a colze 
pensant en el veïnat del Districte, amb respecte a la ideologia de cadascú. 

Després, fa una menció especial a Juan Martínez, conseller del Partit Socialista ja 
traspassat i del qual guarda molt bon record. 

Per acabar, dona les gràcies a Alberto Fernández Díaz per haver-li fet confiança. 
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(Aplaudiments.) 

El senyor Carlos Torrubiano Blanco dona les gràcies a tothom, tant consellers i 
conselleres com personal de la casa, i als veïns i veïnes. 

Assenyala que la política municipal, principalment de districte, és que la més omple, 
perquè és l’ànima de la política, és la que dona resposta a la vida quotidiana de la gent. 
Reivindica l’orgull d’haver estat conseller de districte. 

Explica que els anys de conseller li han permès conèixer l’organització d’un ajuntament 
com el de Barcelona, una gran administració amb molt bons tècnics. Dona també les 
gràcies a les associacions de veïns i veïnes, que fan una tasca de manera desinteressada 
i contribueixen a dinamitzar els barris. 

Es posa a la disposició de tots per seguir col·laborant en el que sigui possible. I conclou 
que espera poder seguir tenint la bona relació que han mantingut durant tots aquests 
anys. 

(Aplaudiments.) 

A) Part informativa: 

3. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte, de data 20 de 
setembre, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del Districte 

El president llegeix la composició de la Comissió de Govern del Districte. 

«Víctor Valls, de Barcelona en Comú, conseller d’Ecologia, Urbanisme i planificació; 
Habitatge i rehabilitació. Conseller adscrit als barris d’Horta i La Clota. 

»Elena Tarifa, de Barcelona en Comú, consellera de Feminismes i LGTBI, Economies 
Socials i Consum Responsable. Consellera adscrita al barri del Guinardó.  

»Maria Luisa D’Addabbo, de Barcelona en Comú, consellera de Cultura, Salut i Serveis 
Socials. Consellera adscrita al barri de Can Baró. 

»Pablo Ramos, de Barcelona en Comú, conseller d’Educació, Cooperació i Migracions. 
Conseller adscrit al Barri de Montbau. 

»Maria Calvet, de Barcelona en Comú, consellera de Memòria Històrica i Joventut. 
Consellera adscrita al barri de Font d’en Fargues. 

»Carme García Lores, del PSC, consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional, Promoció 
Econòmica i Ocupació; Agenda 2030 i innovació inclusiva. Consellera adscrita al barri del 
Baix Guinardó.  

»Raül Ortega, del PSC, conseller de Mobilitat, Seguretat i Prevenció. Conseller adscrit als 
barris de la Vall d’Hebron (i Font del gos). 

»Marc Guallar, el PSC, conseller d’Esports, Comerç i Mercats. Conseller adscrit al barri 
del Carmel. 
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»Sergi Perea, del PSC, conseller de Manteniment de la Via Pública,  Infància i Turisme. 
Conseller adscrit als barris de Sant Genís i Teixonera. 

»Núria Carmona Cardoso, del PSC, consellera per a l’exercici de les funcions assignades 
la consellera tècnica per l’article 27 de les Normes Reguladores de Funcionament dels 
Districtes. Consellera d’òrgans de participació i de govern.» 

4. Quedar assabentat de la constitució dels grups polítics municipals 

El president indica la composició dels grups. 

Pel Grup Municipal de Barcelona en Comú Podem: 

Víctor Valls Andrés  

Elena Tarifa Herrero  

Maria Luisa d’Addabbo  

Pablo Ramos García  

Maria Calvet Anglada  

Pel Grup Municipal de Districte d’Esquerra Republicana de Catalunya:  

Ricard Farin Sanz  

Xavi Reig Robledo  

Laura Pi Ledesma  

Xavier Simó Esparrich  

Magna Martín Andrés 

Pel Grup Municipal dels Socialistes:  

Núria Carmona Cardoso  

Carmen García Lores  

Marc Guallar García  

Raül Ortega Serrano  

Sergi Perea Marco  

Pel Grup Municipal de Ciutadans: 

Nicolás Ortiz Cuevas  

Pel Grup Municipal de Barcelona pel Canvi: 
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Milagros Casas Rodríguez  

Pel Grup Municipal de Junts per Catalunya: 

Susanna Porcar Portela  

Arnau Vives Juan  

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

Seguidament, enumera el nom dels portaveus de cada grup municipal. 

Víctor Valls Andrés, per Barcelona en Comú. 

Ricard Farin Sanz, per Esquerra Republicana. 

Carmen García Lores, pel PSC. 

Nicolás Ortiz Cuevas, per Ciutadans. 

Milagros Casas Rodríguez, per Barcelona pel Canvi. 

Susanna Porcar Portela, per Junts per Catalunya. 

A continuació, indica els portaveus adjunts. 

Elena Tarifa Herrero, per Barcelona en Comú. 

Laura Pi Ledesma, per Esquerra Republicana. 

Raül Ortega Serrano, pel PSC. 

Arnau Vives Juan, per Junts per Catalunya. 

6. Donar compte de les resolucions de la regidora del Districte de 24 i 30 de de juliol  
pel qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del Consell de Districte 

El president llegeix les resolucions. 

«Vista la proposta formulada pel Grups Municipal i de conformitat amb allò disposat a 
l’article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, la Regidora de 
Districte que sotasigna dicta la següent: 

»Establir, de conformitat amb allò establert a l’article 17.4 de les Normes reguladores del 
funcionament dels Districtes i a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 16 de juliol de 
2019, el règim de dedicació, amb efectes a partir del dia 24 de juliol de 2019, dels 
Consellers i Conselleres del Districte d’Horta-Guinardó en la forma següent: 

»Dedicació exclusiva 

»- Núria Carmona Cardoso (PSC), en la seva qualitat de consellera per a l’exercici de les 
funcions assignades a la consellera tècnica per l’art. 27 NRFD. 
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»- Víctor Valls Andrés (BComú), en la seva qualitat de conseller que forma part de la 
Comissió de Govern del Districte. 

»- Susanna Porcar Portela (JxCat), per a l’exercici de tasques de coordinació general dels 
consellers i conselleres de Districte del Grup de JxCat en el conjunt de la ciutat. 

»Dedicació parcial 

»- Nicolás Ortiz Cuevas (C’s): 75% 

»- Carme García Lores (PSC): 75% 

»- Elena Tarifa Herrero (BComú): 75% 

»Sense dedicació especial 

»- Xavi Reig Robledo (ERC-AM) 

»-Laura Pi Ledesma (ERC-AM) 

»- Xavier Simó Esparrich (ERC-AM) 

»- Magna Martín Andrés (ERC-AM) 

»- Ricard Farin Sanz (ERC-AM) 

»- Arnau Vives Juan (JuntsxCat) 

»- Marc Guallar García (PSC) 

»- Raül Ortega Serrano (PSC) 

»-Sergi Perea Marco (PSC) 

»- Maria Luisa D’Addabbo (BComú) 

»- Pablo Ramos García (BComú) 

»- Maria Calvet Anglada (BComú) 

»- Milagros Casas Rodríguez (BxCanvi)»  

«Vista la proposta formulada pel Grups Municipal i de conformitat amb allò disposat a 
l’article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, la Regidora de 
Districte que sotasigna dicta la següent: 

»Establir, de conformitat amb allò establert a l’article 17.4 de les Normes reguladores del 
funcionament dels Districtes i a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 16 de juliol de 
2019, el règim de dedicació, amb efectes a partir del dia 1 d’agost de 2019, el conseller 
del Districte d’Horta-Guinardó en la forma següent: 

»Dedicació exclusiva 
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»- Ricard Farin Sanz (ERC-AM), per a l’exercici de funcions d’assistència a la Presidència 
del Consell.» 

 

«Vista la proposta formulada pel Grups Municipal i de conformitat amb allò disposat a 
l’article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, la Regidora de 
Districte que sotasigna dicta la següent: 

»Establir, de conformitat amb allò establert a l’article 17.4 de les Normes reguladores del 
funcionament dels Districtes i a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 16 de juliol de 
2019, el règim de dedicació, amb efectes a partir del dia 1 d’agost de 2019, la consellera 
del Districte d’Horta-Guinardó en la forma següent: 

»Dedicació parcial 

»- Laura Pi Ledesma (ERC-AM): 75%» 

 

«Vista la proposta formulada pel Grups Municipal i de conformitat amb allò disposat a 
l’article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, la Regidora de 
Districte que sotasigna dicta la següent: 

»Establir, de conformitat amb allò establert a l’article 17.4 de les Normes reguladores del 
funcionament dels Districtes i a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 16 de juliol de 
2019, el règim de dedicació, amb efectes a partir del dia 27 de juliol de 2019, la consellera 
del Districte d’Horta-Guinardó en la forma següent: 

»Dedicació parcial 

»- Milagros Casas Rodríguez (BxCanvi): 75%.» 

B) Part decisòria: 

a) Propostes d’acord 

7. Proposar a l’Alcaldia el nomenament del/ vicepresident/a del Consell del 
Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les 
Normes reguladores del funcionament dels Districtes 

El president indica que preguntarà als diferents grups municipals de districte si proposen 
un candidat o candidata per a la Vicepresidència del Districte. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia que el seu grup no en 
proposen cap. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, diu que el seu grup no presenta cap 
candidat. 
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La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, apunta que tampoc presenten cap 
candidat. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup no presenta 
cap candidat. 

La senyora Carme García Lores, del GMDPSC, no presenta candidat. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, del GMDBComú-E, anuncia que el seu grup proposa el 
senyor Víctor Valls com a candidat. 

El president manifesta que seguidament donarà la paraula als grups municipals per un 
temps màxim d’un minut perquè puguin expressar el seu posicionament del vot. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia el seu vot favorable. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, diu que el seu grup votarà en blanc. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, apunta que els hagués agradat que 
hi hagués hagut més consens i no només un acord de govern, tanmateix, valoren la 
trajectòria associativa i política del candidat proposat i, per tant, li donaran suport. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, anuncia el vot favorable del seu grup. 

La senyora Carme García Lores, del GMDPSC, indica que hi votaran a favor. 

La senyora Elena Tarifa Herrero, del GMDBComú-E, anuncia que votaran a favor del seu 
candidat. 

El president manifesta, que en virtut del resultat, proposarà a l’alcaldessa el nomenament 
de Víctor Valls com a vicepresident del Consell de Districte. 

Tot seguit, demana al senyor Víctor Valls si els vol acompanyar a la taula presidencial.  

8. APROVAR el Cartipàs del Districte, amb constitució de les Comissions 
Consultives de Govern, Comissions de Treball i Consells Sectorials i 
d’Equipament, Consell Ciutadà, Consells de barri i Audiència Pública, previstos a 
les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i designació dels seus 
membres 

El president anuncia que només enumerarà els diferents òrgans i organismes que es 
proposen crear, sense llegir-ne la composició, atès que tothom ha rebut amb antelació la 
proposta de cartipàs. 

Per tant, indica que el cartipàs conté la creació la Comissió de Govern, la Junta de 
Portaveus, la Comissió Consultiva d’Ecologia Urbana, Mobilitat, Prevenció i Seguretat, i la 
de Drets Socials, Ciutadania i Economia Sostenible; el Consell Plenari; l’Audiència 
Pública; el Consell Ciutadà; els consells de barri de Sant Genís dels Agudells, de 
Montbau, de la Vall d’Hebron, de la Clota, d’Horta, de la Font d’en Fargues, de Can Baró, 
del Carmel, de la Teixonera, del Baix Guinardó, del Guinardó; els consells sectorials: el 
Consell Escolar, el Consell de Prevenció, el Consell de Persones amb Discapacitat, el 
Consell de Salut, el Consell de la Dona, i els consells d’equipaments esportius: CEM 
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Carmel, CEM Horta, CEM Guinardó, CEM Mundet, CEM Olímpics de la Vall d’Hebron, el 
Consell del Velòdrom Municipal d’Horta, el Consell del Club Municipal de Tennis de la Vall 
d’Hebron, el Consell del Camp municipal de futbol de Sant Genís, el Consell Complex 
Esportiu Municipal de la Teixonera-Vall d’Hebron, el Consell Complex Esportiu Municipal 
Mundet (TARR), el Consell Camp Municipal de Futbol del Carmel, Consell de la Pista 
Poliesportiva Municipal de Can Baró i de la Pista Poliesportiva Municipal de Montbau; els 
consells dels centres cívics Matas i Ramis, Teixonera, Casa Groga, Guinardó, Carmel, del 
Casal Mas Guinardó, i les taules de treball de Comerç, de Memòria Històrica i Patrimoni, 
la del Consell de la Font del Gos. 

La consellera tècnica exposa que el cartipàs vol ser l’expressió d’un govern de coalició 
d’esquerres i cohesionat entre Barcelona en Comú i el Partit Socialista i que té com a 
prioritats millorar la vida de la ciutadania i els seus barris. 

Diu que el Govern està format per un equip paritari de persones predisposades a treballar 
pel Districte d’Horta-Guinardó, amb una mitjana d’edat jove i de perfils diversos, però 
complementaris. 

Assenyala que els objectius del Govern d’Horta-Guinardó són aconseguir reduir les 
desigualtats socials i més cohesió social, que els barris siguin espais més amables amb 
les persones i el medi, més sostenibles, més nets i millor mantinguts i segurs; garantir els 
equipaments i els serveis municipals necessaris en tots els barris per garantir la igualtat 
d’oportunitats per a tothom; aconseguir que el districte sigui un espai més resilient a la 
crisi climàtica i als seus efectes. Pel que fa a la promoció econòmica i l’ocupació, 
manifesta que el Govern vol promoure el comerç de proximitat, ajudar que les persones 
joves, els aturats de llarga durada i les dones es puguin incorporar al mercat laboral, i 
atraure activitat econòmica a Horta-Guinardó, especialment en sectors sostenibles i amb 
futur, com les TIC, el sector biomèdic, l’ecodisseny o el turisme cultural. 

D’altra banda, apunta que per assolir tots els objectius esmentats, el Govern d’Horta-
Guinardó ha configurat la seva estructura al voltant de dues comissions consultives de 
govern en què s’integren les diferents àrees: la primera és la Comissió d’Ecologia Urbana, 
Mobilitat, Prevenció i Seguretat, i la segona és la Comissió de Drets Socials, de 
Ciutadania i Economia Sostenible. En aquest sentit, comenta que per voluntat dels dos 
grups municipals que formen el Govern, s’ha decidit compartir responsabilitats en totes 
dues comissions, per cohesionar el govern i sincronitzar-ne el funcionament, i nomenar 
els consellers i les conselleres responsables de les àrees segons el seu perfil polític i 
professional i no segons la seva adscripció política. 

Així mateix, comenta que seguint la mateixa filosofia els dos grups municipals del Govern 
han designat consellers i conselleres responsables territorials als dotze barris del districte. 

D’altra banda, subratlla que primera vegada en el cartipàs es fa un reconeixement 
administratiu al barri de la Font del Gos, atès que la Taula del Consell de la Font del Gos  
ja es reunia, però fins ara no s’havia formalitzat administrativament. 

Per acabar, mostra el seu desig de pactar amb la ciutadania, les entitats i els grups 
municipals els grans temes del districte, com ara el PAD o els diferents plans sectorials, 
per tal d’impulsar Horta-Guinardó. 

Per tot això, demana el vot favorable al cartipàs que proposen. 
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La senyora Milagros Casas Rodríguez, del GMDBxCanvi, anuncia que hi votaran a favor, 
atès que és un cartipàs positiu per a Horta-Guinardó. 

Afegeix que ella mateixa estarà integrada en tots els consells i taules, ja que és l’única 
representant del seu grup. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas, del GMDC’s, indica que el seu grup també votarà a favor 
del cartipàs, amb l’objectiu de començar el mandat amb consens i transparència. 

La senyora Susanna Porcar Portela, del GMDJxCAT, en primer lloc, fa un agraïment a 
tots els consellers i conselleres sortints, perquè per damunt de les sigles hi ha les 
persones. 

Després, recorda l’excepcionalitat del moment, amb presos polítics, preses polítiques, 
exiliades i exiliats, i que estan aprovant un cartipàs quan el regidor adscrit de Junts per 
Catalunya a Horta-Guinardó és a la presó. 

D’altra banda, assenyala que van votar en contra del cartipàs de ciutat, però que votaran 
a favor al Districte, perquè pensen que és un bon cartipàs, perquè, a més de les taules 
que ja hi havia, s’hi ha afegit la de la Font del Gos, de la qual cosa s’alegren molt. 

El senyor Ricard Farin Sanz, del GMDERC-AM, subratlla que com a partit que va guanyar 
les eleccions estan compromesos amb la governança, i per tant, van demanar que 
s’inclogués al cartipàs el Consell d’Habitatge o el Consell del Xoc Climàtic, entre d’altres, 
perquè són reptes de ciutat que cal abordar també des dels districtes conjuntament amb 
les entitats, les associacions i el veïnat per donar resposta i solució a l’emergència 
habitacional o l’emergència climàtica. Lamenta que Horta-Guinardó sigui l’únic districte 
que no ha incorporat ni negociat cap d’aquestes propostes per al cartipàs. 

Per tant, anuncia que el seu grup no votarà a favor de la proposta de cartipàs. Planteja 
que l’estructura municipal hauria de donar cabuda i resposta als reptes que tenen els 
barris, el Districte i el conjunt de la ciutat i entenen que no ho fa. 

Per acabar, assenyala que esperen poder incorporar-hi modificacions per resoldre les 
mancances que té el cartipàs. Reitera que Esquerra sempre estarà disposada a pactar 
millores que responguin a les necessitats dels barcelonins i barcelonines. 

La consellera tècnica, Núria Carmona, insisteix que la voluntat de l’equip de govern 
sempre ha estat trobar punts de consens, per tant, que tot just s’estan organitzant i que no 
es tanquen absolutament a res. A més, afegeix que la voluntat dels grups municipals del 
Govern d’Horta-Guinardó i de la regidora del Districte és treballar per aconseguir els 
màxims consensos socials i polítics, amb la màxima transparència en la presa de 
decisions i gestió, amb l’objectiu de millorar districte i barris. 

D’altra banda, dona les gràcies als grups municipals que han votat a favor del cartipàs. 

S’aprova el cartipàs del Districte. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18.50 h. 

 

 

 

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


