
Acta del Consell Plenari 

Identificació de la sessió  
Núm.: 1 
Data: 24 de juliol de 2019  
Caràcter: extraordinari  
Horari: 18.30 h a 19.15 h  
Lloc: seu del Districte d’Horta-Guinardó  

Assistents  

Regidora del Districte (que actua com a presidenta accidental) 
Maria Rosa Alarcón Montañés 

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 Serrana (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 del Districte obre la sessió i destaca que és el ple més solemne com a 
districte. Després, dona la benvinguda a tots els assistents, especialment als 
consellers i conselleres nous. 

Tot seguit ressalta el caràcter eminentment institucional dels dos punts que formen 
l’ordre del dia, relatius a la constitució del Consell de Districte resultant de les darreres 
eleccions municipals i a la votació per escollir el nou president o presidenta del Consell 
del Districte, que serà la persona que acompanyarà i dirigirà el Ple durant tot el 
mandat. 
En aquest sentit, esmenta que en aquesta sessió ella actua com a presidenta 
accidental.  

1. Constitució del Consell de Districte 

La secretària llegeix l’enunciat dels tres decrets d’Alcaldia relacionats amb la 
constitució, que són el Decret d’Alcaldia del 10 de juliol del 2019, de nomenament de 
la il·lustríssima senyora Maria Rosa Alarcón Montañés com a regidora del Districte 
d’Horta-Guinardó; el Decret d’Alcaldia, del 22 de juliol del 2019, de delegació en els 
regidors de Districte nomenats per decret d’alcaldia de 10 de juliol de 2019 la 
convocatòria i presidència de les sessions constitutives dels respectius consells 
municipals de districte, i els decrets d’Alcaldia de 22 i 23 de juliol de nomenament dels 
consellers i conselleres del Districte d’Horta-Guinardó. 

La regidora manifesta que els consellers i les conselleres compleixen els requisits 
previstos a les Normes reguladores del funcionament dels districtes per poder accedir 
al càrrec i que resten assabentats del règim de prohibicions i incompatibilitats que són 
aplicables de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent. 

Tot seguit, comenta que els consellers i conselleres han de jurar o prometre que estan 
conformes amb allò que disposa el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i llegeix la 
fórmula següent: «Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de conseller o consellera del Districte d’Horta-Guinardó, amb 
lleialtat al rei, i a respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i la Carta municipal de Barcelona?» 

La secretària crida els consellers un per un i per ordre alfabètic. 

La senyora Maria Calvet Anglada promet el càrrec. 

La senyora Núria Carmona Cardoso promet el càrrec. 

La senyora Milagros Casas Rodríguez promet el càrrec. 

La senyora Maria Luisa D’Addabbo promet el càrrec. 

El senyor Ricard Farin Sanz promet per imperatiu legal, per servir la ciutadania de 
Barcelona, els veïns i veïnes d’Horta-Guinardó i pel mandat del poble de Catalunya, 
pels drets, les llibertats i la justícia social. 

La senyora Carme García Lores promet el càrrec. 

El senyor Marc Guallar García promet el càrrec. 
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La senyora Magna Martín Andrés promet el càrrec per imperatiu legal i per servir la 
ciutadania de Barcelona, pels veïns i veïnes del districte d’Horta Guinardó, pel mandat 
del poble de Catalunya, pels drets i les llibertats i la justícia social. 

El senyor Raül Ortega Serrano promet el càrrec. 

El senyor Nicolás Ortiz Cuevas promet el càrrec. 

El senyor Sergi Perea Marco promet el càrrec. 

La senyora Laura Pi Ledesma promet el càrrec per imperatiu legal i per servir la 
ciutadania de Barcelona, els veïns i veïnes d’Horta-Guinardó, pel mandat del poble de 
Catalunya, pels drets, les llibertats i la justícia social. 

La senyora Susanna Porcar Portela promet el càrrec per imperatiu legal, amb lleialtat 
al mandat democràtic i al poble de Catalunya, i amb el compromís amb la llibertat dels 
presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades i el progrés del Districte 
d’Horta-Guinardó. 

El senyor Pablo Ramos García promet el càrrec. 

El senyor Xavi Reig Robledo promet el càrrec per imperatiu legal i per servir la 
ciutadania de Barcelona, els veïns i veïnes del districte d’Horta-Guinardó i pel mandat 
del poble de Catalunya, pels drets, les llibertats i la justícia social. 

El senyor Xavier Simó Esparrich promet el càrrec per imperatiu legal i per servir la 
ciutadania de Barcelona, els veïns i veïnes del districte d’Horta-Guinardó i pel mandat 
del poble de Catalunya, pels drets, les llibertats i la justícia social. 

La senyora Elena Tarifa Herrero promet el càrrec. 

El senyor Víctor Valls Andrés promet el càrrec per imperatiu legal. 

El senyor Arnau Vives Juan promet el càrrec per imperatiu legal, amb lleialtat al 
mandat democràtic del poble de Catalunya i amb el seu compromís amb la llibertat 
dels presos polítics i el retorn dels exiliats, i pel progrés del Districte d’Horta-Guinardó, 
els seus veïns i els seus barris. 

La regidora dona possessió del càrrec als consellers i conselleres i declara constituït el 
Consell de Districte. 

2. 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, Carta municipal de Barcelona, i núm. 12.1 de les Normes reguladores 
del funcionament dels districtes 

La regidora assenyala que preguntarà a cadascun dels portaveus dels grups 
municipals si volen proposar el nom d’un candidat o candidata a la Presidència del 
Consell. En aquest sentit, indica que la candidatura ha de recaure en un regidor o 
regidora actiu de la corporació. 

El senyor Víctor Valls, de Barcelona en Comú, manifesta que el seu grup no proposa 
cap candidat. 

El senyor Ricard Farin, d’Esquerra Republicana, proposa el regidor Max Zañartu. 
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La senyora Carme García, del PSC, indica que el seu grup no presenta cap candidat. 

El senyor Nicolás Ortiz, de Ciutadans, manifesta que el seu grup no presenta cap 
candidat. 

La senyora Milagros Casas, de Barcelona pel Canvi, diu que el seu grup no presenta 
cap candidat. 

La senyora Susanna Porcar, de Junts per Catalunya, apunta que el seu grup tampoc 
presenta cap candidat. 

La regidora exposa que seguidament es farà la votació i que només hi ha una 
proposta per a la Presidència del Consell de Districte. Així mateix, indica que la 
secretària anirà cridant els consellers i conselleres un a un perquè dipositin el vot. 

La secretària crida els consellers i conselleres. 

Maria Calvet Anglada. 
Núria Carmona Cardoso. 
Milagros Casas Rodríguez. 
Ricard Farin Sanz. 
Carme García Lores. 
Marc Guallar García. 
Magna Martín Andrés. 
Raül Ortega Serrano. 
Nicolás Ortiz Cuevas. 
Sergi Perea Marco. 
Laura Pi Ledesma. 
Susanna Porcar Portela. 
Pablo Ramos García. 
Xavi Reig Robledo. 
Xavier Simó Esparrich. 
Elena Tarifa Herrero. 
Víctor Valls Andrés. 
Arnau Vives Juan. 

La regidora de Districte informa que farà la lectura de les paperetes una per una i que 
la secretària apuntarà el recompte. 

Marc Zañartu. 
Pablo Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu i Plaza. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu i Plaza. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu. 
Max Zañartu i Plaza. 
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Max Zañartu. 

18 vots a favor del nomenament del Sr. Max Zañartu i 1 vot nul. 

A continuació, la regidora assenyala que elevarà a l’alcaldessa de la ciutat la proposta 
de nomenament del senyor Max Zañartu com a president del Consell de Districte 
d’Horta-Guinardó, d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Carta de Barcelona i al 
número 12 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, i li dóna la 
benvinguda. 

Seguidament, cedeix la paraula als portaveus dels diferents grups municipals per si 
volen fer una explicació del vot que han emès, per un temps de dos minuts. 

La senyora Susanna Porcar, en nom del GMDJxCAT, en primer lloc, saluda els 
assistents i recorda que es viu un moment d’excepcionalitat amb presos polítics i 
exiliats, entre els quals Joaquim Forn, el president del seu grup i regidor adscrit 
d’Horta-Guinardó. 

En segon lloc, dona la benvinguda a la senyora Rosa Alarcón, nova regidora del 
Districte. 

Tot seguit, manifesta que Junts per Catalunya es compromet a fer una oposició 
constructiva i a treballar per les necessitats del Districte, tanmateix, afirma que 
denunciaran les accions que vagin en contra dels veïns i veïnes i la manca de diàleg o 
el menysteniment als grups de l’oposició. 

Pel que fa al sentit del vot, indica que és el resultat dels acords presos a Casa Gran 
entre els diferents grups municipals, oposició i govern, respecte a les presidències dels 
districtes. 

D’altra banda, i en relació amb el president del Districte, diu que espera que tingui una 
actitud justa i tolerant, equànime en les decisions i imparcial en els temps, rèpliques i 
contrarèpliques. 

Acaba la intervenció donant la benvinguda al president Max Zañartu. 

La senyora Milagros Casas, del GMDBxCanvi, en primer lloc, dona les gràcies a les 
persones que segueixen la sessió. 

Explica que el sentit de vot del seu grup és el resultat del pacte de ciutat. 

Seguidament, fa algunes reflexions respecte als reptes que té la ciutat, els quals diu 
que posaran a prova l’equip de govern. Concretament, en relació amb Horta-Guinardó, 
exposa que és un districte extens i molt divers, econòmicament i geogràficament, i 
amb una població força envellida. També apunta que és dels que presenta un dels 
pitjors índexs d’activitat comercial de la ciutat, amb molts locals buits i un percentatge 
baix de comerços respecte a la seva població. A més, per la manca de polítiques 
d’inversions i per a empreses, assegura que el Districte ofereix poques oportunitats 
d’ocupació. Reconeix, tanmateix, que hi ha un pla de desenvolupament econòmic 
vigent fins al 2022, basat en l’economia social i solidària, però que de moment no ha 
obtingut els resultats esperats. 

Apunta també que l’orografia del Districte dificulta l’accessibilitat i genera problemes de 
mobilitat i de connexió, tant entre els barris com entre aquests i la resta de la ciutat, 
per tant, que el manteniment i la millora dels ascensors i les escales mecàniques són 
clau per a la mobilitat veïnal. 
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En aquest sentit, esmenta que un dels reptes del seu grup és implementar un pla de 
mobilitat, impulsar l’activitat econòmica i la cobertura dels trams pendents de la ronda 
per reduir l’impacte que genera. 

El senyor Nicolás Ortiz, del GMDC’s, en primer lloc, adreça unes paraules als 
consellers del mandat anterior que no continuen, i felicita els nous i la nova regidora. 
En segon lloc, dona l’enhorabona al nou president del Districte. 

Quant al sentit del vot, assenyala que és un vot d’acord de ciutat, pel qual tots els 
presidents dels districtes seran membres dels grups de l’oposició. Opina que això 
representa la pluralitat de la societat i que afavorirà també el control del Govern per 
part de l’oposició. 

Per acabar, indica que durant el mandat Ciutadans intentarà prioritzar el consens i 
l’acord amb tot el veïnat, els representants veïnals i amb totes les entitats, per reduir 
les desigualtats, per afavorir la promoció econòmica, per millorar la transparència en el 
Districte, per millorar el control del Govern i perquè es garanteixi la neutralitat de 
l’espai públic, cosa bàsica pel seu grup municipal. Reitera que el més important és 
arribar a acords entre tots els grups municipals i amb els veïns i veïnes per desencallar 
els grans temes del Districte, com ara la ronda de Dalt, les zones afectades 
urbanísticament, els plans pendents, la manca d’habitatge, la manca d’accessibilitat, la 
millora del transport, etc. 

La senyora Carme García, del GMDPSC, en primer lloc, saluda els assistents. 

Explica que el seu grup ha votat la candidatura del senyor Max Zañartu pel pacte de 
ciutat assolit per fer dels districtes els espais d’acció política més pròxims a la 
ciutadania, en què tots els partits polítics puguin participar en la governança dels 
barris, i amb la col·laboració imprescindible dels veïns i veïnes. 

Així mateix, espera que el mandat estigui marcat per la col·laboració i no pels 
enfrontaments, i afirma que el seu grup vol que els propers quatre anys siguin anys de 
construcció i millora dels barris, amb la capacitat d’integrar diferents visions per ajudar 
a millorar la vida de les persones. 

Assenyala que per totes aquestes raons, el PSC ha votat a favor del candidat 
d’Esquerra Republicana com a president del Consell del Districte. Desitja sort i encert 
al nou president i li ofereix la col·laboració per aconseguir que el Districte i el Consell 
de Districte siguin espais de construcció i de suma per ajudar els ciutadans a viure 
millor en els seus barris, que cal que siguin més habitables, més justos i amables amb 
les persones i ambientalment més sostenibles. 

Afirma que aquests són els objectius del seu grup des del Govern de la ciutat i des del 
Govern del Districte d’Horta-Guinardó, amb la regidora de Districte, Rosa Alarcón, i 
amb l’ajuda dels consellers i conselleres que s’incorporen a l’equip amb il·lusió i amb 
moltes ganes de treballar pel bé comú. 

El senyor Ricard Farin, en nom del GMDERC, felicita el senyor Max Zañartu pel seu 
nomenament. 

Recorda que hi ha presos i preses polítics i que el seu grup no s’aturarà fins a la seva 
absolució i fins al retorn dels exiliats i exiliades. 

Així mateix, dona les gràcies a les 17.286 persones que els van votar al Districte, la 
qual cosa representa una fita històrica, perquè després de vuitanta anys s’ha 
aconseguit que hi hagi una victòria republicana a la ciutat de Barcelona. 

En aquest sentit, subratlla que Esquerra Republicana, malgrat que està a l’oposició tot 
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i haver guanyat les eleccions, el que farà és governar, perquè és l’encàrrec que va 
tenir i perquè té equip per fer-ho. Afirma que establiran un govern d’impuls per intentar 
donar resposta als reptes de la ciutat i millorar tots els barris. Afirma que la seva 
màxima és governar per al cent per cent de la ciutadania.  

Per finalitzar, posa a disposició del Govern els deu regidores i regidores d’Esquerra 
Republicana a l’Ajuntament i els cinc consellers i conselleres del Consell Plenari 
d’Horta per treballar per la transformació social, el feminisme, l’ecologisme, la justícia 
social i l’antifeixisme, a favor de la república i per construir la Barcelona capital de tots 
els drets i les llibertats. 

El senyor Víctor Valls, del GMDBComú-E, en primer lloc, se suma a les salutacions 
que s’han fet, sobretot a la ciutadania que segueix la sessió. 

Respecte al sentit del vot, assenyala que respon a l’acord a què s’ha arribat perquè els 
grups de l’oposició tinguin les presidències dels diferents consells municipals de 
districte, la qual cosa expressa la voluntat que l’oposició estigui implicada en la 
governança de la ciutat. 

D’altra banda, comenta que el Grup de Barcelona en Comú acumula l’experiència del 
mandat anterior i renova forces amb la incorporació de noves persones a l’equip, el 
qual està disposició de la ciutadania, amb la voluntat de transformar els barris, fer-los 
més justos, més sostenibles, més ecològics, més feministes i sobretot de poder 
acostar a la ciutadania les decisions que es prenen des de les institucions. 

En darrer lloc, conclou desitjant que sigui un bon mandat per a tothom i que el consens 
es vegi reflectit en l’acció política de tots els grups. 

La regidora agraeix les intervencions. Seguidament, dona la paraula al senyor Max 
Zañartu. 

El senyor Max Zañartu, del GMDERC, en primer lloc, saluda la regidora, la secretària, 
els consellers i conselleres del Districte,  totes les entitats i la ciutadania assistents a la 
sessió. 

Exposa que és un honor per ell ser president del Districte d’Horta-Guinardó. Apunta 
que, tot i que fa anys que està involucrat en política, és la primera vegada que forma 
part de la política institucional; per tant, els demana una mica de paciència. Així 
mateix, manifesta que és una persona poc protocol·lària, que no parla excessivament, 
però que escolta molt. 

D’altra banda, afirma que té la voluntat de passejar pels barris per conèixer de primera 
mà els projectes de les entitats i de la ciutadania. 

Per acabar, dona les gràcies per l’oportunitat que li han ofert de presidir el Districte. 

La regidora agraeix les intervencions de tothom i especialment el to emprat, que 
destaca que és un bon presagi de cara a poder fer bona feina a Horta-Guinardó. A 
més, diu que està convençuda que la prioritat de tots els consellers i conselleres, 
independentment de la ideologia, és treballar pels barris de manera honesta i 
compromesa amb el territori.  

Afegeix que amb el compromís dels consellers de l’oposició de fer una crítica 
constructiva i el dels consellers del Govern d’impulsar les polítiques necessàries per 
tirar endavant els projectes dels diferents barris, amb diàleg, acord i col·laboració, 
aquest serà el mandat d’Horta-Guinardó. 
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Així mateix, la regidora es compromet a treballar amb total transparència i intentar 
aconseguir el màxim de consens possible per tirar endavant tots els projectes del 
Districte. Reitera que la màxima de treball és el diàleg, el consens i l’acord. 

Finalment, es compromet, durant els mesos de setembre i octubre, a fer una visita a 
fons amb els equips tècnics del Districte als dotze barris per repassar els projectes, per 
revisar-los i per treballar amb el veïnat tots els temes que calgui. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la regidora aixeca la sessió a les 19.15 h. 

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