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ACTA Núm. 3/2019 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSTITUTIVA 
DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

 
 
 
El dia 25 de juliol de 2019 se celebra, a les 18.30 hores, en el Saló de Plens del 

Districte de les Corts de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, ubicat a la plaça de 
Comas, núm. 18, primer pis, de Barcelona, la sessió constitutiva del Consell Municipal del 
Districte de les Corts, convocada amb caràcter extraordinari i presidida per 
l’Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, nomenat regidor del Districte per Decret de 
l’Alcaldia de 10 de juliol de 2019 i habilitat a l’efecte per Decret de l’Alcaldia de data 22 de 
juliol de 2019. 

 
A l’esmentada sessió hi concorren també els consellers i conselleres, senyors i 

senyores Carlos Hornero Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, 
Antoni Coll Tort, Mario Fco. Campelo Castro, Lucia García Carretero, Josep M. Gebelli 
Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial Fernández, Sonia Reina Sánchez, 
Javier Edrosa Pérez, Ivan Condés Sangenís, Èric Manzano Casalins, Xavier Cañigueral 
González i Javier Erausquin Marsal, tots ells nomenats membres del Consell Municipal 
del Districte mitjançant Decret de l’Alcaldia de 22 i 23 de juliol de 2019, assistits per la 
secretària de l’esmentat òrgan de representació i participació, senyora Meritxell Cusí i 
Pérez, que certifica. 

 
El regidor president obre la sessió per tractar els punts de l’ordre del dia de la 

convocatòria, remesa en temps i forma, que es transcriuen a continuació: 
 
1. Constitució del 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. 
 
 
El president dona la benvinguda a totes les persones presents, a les quals agraeix 

l’assistència, i fa algunes reflexions personals relacionades amb el goig que sent en poder 
ser regidor del Districte de les Corts, als barris del qual se sent molt proper, atès que va 
néixer i viu a l’Hospitalet, població que fa frontera amb el barri de Sant Ramon i la política 
cultural de la qual va dirigir, cosa que li permetia tenir una relació molt important amb el 
barri de Collblanc, molt proper al districte. D’altra banda, va estudiar a la Universitat 
Central de Barcelona, ha visitat la Festa Major en bastantes ocasions i té molt bons amics 
al districte. 
 

Comenta que les Corts és un districte tranquil i ben trobat, segurament com a 
conseqüència d’una centralitat històrica, una forta tradició associativa i profundes arrels 
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que relacionen passat i present i generen imaginaris de futur, i observa que la 
tranquil·litat, el saber fer i el bon diàleg no són necessàriament signes de conformitat ni 
estan renyits amb l’ambició individual i col·lectiva d’aconseguir que el lloc on vivim sigui 
millor. En aquest sentit, constata que les Corts és un districte ambiciós i tossut i que els 
tres barris que el formen tenen fisonomies socials i urbanístiques força diferents, totes 
amb importants valors afegits tant des de la perspectiva residencial com per la gamma de 
serveis públics i privats que ofereixen. 
 

D’altra banda, indica que, a parer seu, tenir al districte entitats tan emblemàtiques 
com el Futbol Club Barcelona, el Club de Polo o el Club Esportiu Mediterrani, una 
infraestructura universitària de primer ordre internacional i una xarxa associativa potent i 
compromesa que va des dels serveis socials fins a la cultura tradicional i d’arrel és un 
privilegi que cal saber aprofitar. 
 

Dit això, posa de manifest que a les Corts hi ha reptes importants, tant urbanístics 
(Danubi, Colònia Castells, etc.) com educatius, de mobilitat i de transport públic, però 
també experiències esportives meravelloses que cal gestionar tenint en compte la 
complexitat que suposa el trànsit extraordinari de milers de persones cada cop que hi ha 
partit de futbol al Camp Nou, així com experiències de referència en matèria de gestió de 
la inclusió, un indicador extraordinari que explica el compromís del districte amb la ciutat i 
amb la societat, i moltes i variades propostes culturals de barri i de ciutat —entén que tot 
allò que és de barri és també de ciutat—, com ara un festival de circ que es preveu que 
tingui molt d’èxit, una biblioteca que comparteix veïnatge amb un LAB que té prestigi i és 
de referència o La Caldera. 
 

Subratlla que tothom ha de treballar conjuntament per fer de les Corts un districte 
millor del que ja és, tal com demana la ciutadania i com correspon als servidors públics, i 
demana a tots els grups del Consell que no pequin per defecte a l’hora d’exigir-se treball, 
imaginació i responsabilitat. Ho demana especialment al president del Districte, a qui 
correspon la direcció del Consell i la no menys important tasca de representació, que 
entén que farà estupendament i que ha de comportar una notable aportació al prestigi de 
«la marca» —demana disculpes per emprar un concepte tan lletjament marquetinià— de 
les Corts. 
 

A continuació, afirma que dona la benvinguda al nou període polític amb la convicció 
que serà excel·lent per al conjunt dels barris que formen el districte de les Corts i dona la 
benvinguda als regidors adscrits presents, així com a l’Agustí Colom, regidor dels darrers 
quatre anys, que ha tingut la deferència de ser-hi avui. Tot seguit, comenta que avui els 
regidors adscrits no poden ocupar el lloc que ocuparien normalment perquè el decret 
d’alcaldia encara no està fet, però agraeix la presència dels dos que hi són, el 
Sr. Castellana, en representació d’ERC, i la Sra. Guilarte, en representació de Cs. 
 

Davant l’observació d’algú que diu al president que no ha esmentat la Sra. Vila, el 
president explica que hi ha parlat i ella li ha demanat que no la cités, cosa que farà d’aquí 
a uns dies quan ocupi un espai. 
 

Per acabar, esmenta els dos punts d’aquesta sessió, eminentment institucional 
(constitució del Consell i nomenament de la presidència), i informa que l’acte s’està 
gravant i emetent per streaming i, per raons de protecció de dades, si algú hi tingués 
algun inconvenient, hauria de situar-se al final de la sala. 

 
1. Constitució del Consell de Districte. 

 
El president dona la paraula a la secretària perquè llegeixi els decrets d’alcaldia que 

interessen a la constitució dels consells de districte. 
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La secretària llegeix els tres decrets corresponents (el que nomena el senyor 
Francesc Xavier Marcé Carol com a regidor del Districte de les Corts, el que faculta el 
regidor per fer la convocatòria i la presidència d’aquesta sessió constitutiva del Districte, i 
el que nomena els membres del Consell Municipal del Districte de les Corts, que 
anomena) i constata que encara no hi ha el decret dels regidors adscrits. 

 
El president confirma que els consellers i les conselleres compleixen els requisits 

previstos per les Normes reguladores del funcionament dels districtes per tal de poder 
accedir als càrrecs (en especial, la presentació de les corresponents declaracions per al 
registre d’interessos) i resten assabentats del règim de prohibicions i incompatibilitats que 
els resulta d’aplicació, de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent. 
 

D’altra banda, indica que tot seguit la secretària els anirà anomenant un a un, per 
ordre alfabètic, perquè prometin o jurin el càrrec, de conformitat amb el que disposa el 
Reial decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 

A continuació es recullen, literalment, les respostes de cada conseller/a, a qui la 
secretària anomena per odre alfabètic de cognom, a la pregunta «Jureu o prometeu, per 
la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller o 
consellera del Districte de les Corts, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de Barcelona?». 

 
Conseller Manuel Becerra Hormigo, portaveu del Grup Municipal del PSC: «Sí, ho 

prometo». 
 
Consellera Elisabet Bercial Fernández, portaveu del Grup Municipal d’ERC: «Sí, ho 

prometo per imperatiu legal i per servir la ciutadania de les Corts i els mandats del poble 
de Catalunya, pels drets, les llibertats i la justícia social». 

 
Conseller Mario Francisco Campelo Castro, portaveu del Grup Municipal d’ERC: «Sí, 

ho prometo per imperatiu legal, per servir la ciutadania de les Corts i els mandats del 
poble de Catalunya, pels drets, les llibertats i la justícia social». 

 
Conseller Xavier Cañigueral González, portaveu del Grup Municipal del PP: «Sí, ho 

juro». 
 
Conseller Antoni Coll Tort, portaveu del Grup Municipal de BC: «Sí, ho prometo per 

imperatiu legal i per treballar pel bé comú de totes les veïnes i veïns dels barris de les 
Corts». 

 
Conseller Ivan Condés Sangenís, portaveu del Grup Municipal de JxCat: «Sí, ho 

prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic del poble de Catalunya, i 
amb el meu compromís per la llibertat dels presos i les preses polítiques i pel retorn dels 
exiliats i exiliades i pel progrés del districte de les Corts». 
 
 Conseller Javier Edrosa Pérez, portaveu del Grup Municipal de Cs: «Sí, prometo». 
 
 Conseller Javier Erausquin Marsal, portaveu del Grup Municipal de Bcn pel Canvi: 
«Sí, juro». 
 
 Consellera Lucía García Carretero, portaveu del Grup Municipal de BC: «Sí, ho 
prometo per imperatiu legal i per treballar per posar la vida dels veïns i veïnes de les 
Corts al centre». 
 
 Consellera Mercè Garrigosa Ferrando, portaveu del Grup Municipal d’ERC: «Sí, ho 
prometo per imperatiu legal, per servir la ciutadania de Barcelona i les Corts i els mandats 
del poble de Catalunya, pels drets, les llibertats i la justícia social». 



 

4 
 

 
 Conseller Josep Maria Gebelli Isart, portaveu del Grup Municipal d’ERC: «Sí, ho 
prometo per imperatiu legal, per servir la ciutadania de Barcelona i les Corts i els mandats 
del poble de Catalunya, pels drets, les llibertats i la justícia social». 
 
 Conseller Carlos Hornero Sánchez, portaveu del Grup Municipal del PSC: «Sí, 
prometo». 
 
 Conseller Èric Manzano Casalins, portaveu del Grup Municipal de JxCat: «Sí, ho 
prometo per imperatiu legal». 
 
 Consellera Irene Morales Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC: «Sí, ho 
prometo». 
 
 Consellera Sonia Reina Sánchez, portaveu del Grup Municipal de Cs: «Sí, juro». 
 
 El president, un cop complertes les formalitats anteriors, i atès que els consellers i les 
conselleres han pres possessió del càrrec, declara constituït el Consell del 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. 

 
El president pregunta a cada grup, per ordre de més representació a menys, si volen 

proposar un candidat o una candidata perquè presideixi el Consell, funció que ha 
d’assumir necessàriament un/a regidor/a en actiu de la corporació. 
 

Els consellers Mario Francisco Campelo, Carlos Hornero, Ivan Condés i Antoni Coll, 
portaveus, respectivament, dels grups municipals d’ERC, el PSC, JxCat i BC, indiquen 
que els seus grups no presenten cap candidatura. 

 
La consellera Sonia Reina indica que el Grup Municipal de Cs presenta com a 

candidat el regidor Francisco Sierra López. 
 
Els consellers Xavier Cañigueral i Javier Erausquin, portaveus, respectivament, dels 

grups municipals del PP i de Bcn pel Canvi, indiquen que els seus grups no presenten 
cap candidat. 

 
El president anuncia que tot seguit es durà a terme la votació per comprovar si el 

Sr. Francisco Sierra rep el suport necessari per ser escollit president del Districte, una 
votació que es farà mitjançant les paperetes que cada conseller/a introduirà en un sobre 
que dipositarà a l’urna habilitada a aquest efecte. 

 
La secretària crida els/les consellers/es per ordre alfabètic de cognom i tothom 

diposita el seu vot a l’urna. 
 
 Tot seguit, el president llegeix en veu alta cadascuna de les paperetes i fa el 
recompte de vots: dels 15 vots emesos, 9 són a favor del Sr. Sierra i 6 són vots en blanc. 
La secretària verifica el recompte i el president assenyala que comunicarà a l’alcaldessa 
la proposta de nomenament del Sr. Sierra com a president del Consell de Districte de les 
Corts, d’acord amb el que estableixen l’article 22 de la Carta municipal de Barcelona i el 
número 12 de les Normes reguladores de funcionament dels districtes. 
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A continuació, felicita el Sr. Sierra, que rep un aplaudiment, i dona la paraula a tots 
els grups, per ordre de menys representació a més, perquè diguin el que considerin 
oportú sobre el sentit del seu vot i/o sobre el període que tot just comença. 

 
El conseller Javier Erausquin, portaveu del Grup Municipal de Bcn pel Canvi, dona 

les gràcies al regidor, a la secretària, als consellers i als veïns i les veïnes de les Corts, i 
indica que el seu grup ha votat a favor del regidor Francisco Sierra com a president del 
Districte, ja que entén que fins ara ha fet una bona feina com a president, té un bon 
projecte i és positiu per a la ciutat que hi continuï. 

 
Dit això, informa que dedicarà la resta de la intervenció a fer algunes reflexions sobre 

la ciutat i sobre la posició de Bcn pel Canvi, un grup municipal nou que celebra formar 
part del Consell. 

 
Destaca com a àmbits especialment problemàtics a les Corts la mobilitat i la 

connectivitat, així com els equips de proximitat, àmbits que arrosseguen problemes ja 
presents el mandat anterior i que, en alguns casos, han empitjorat. Entre d’altres, no s’ha 
solucionat el problema de connexió entre els barris de les Corts i la resta de Barcelona, i 
al districte manquen serveis essencials (per exemple, ni a la Maternitat i Sant Ramon ni a 
les Corts hi ha escola bressol municipal). Subratlla que els grups s’han d’implicar més en 
la ciutat i treballar amb la voluntat d’assolir grans acords, i, com a exemples de reptes del 
conjunt de la ciutat, esmenta la millora de la qualitat de l’aire i l’augment del parc públic 
d’habitatge. 

 
En darrer lloc, remarca que el seu grup farà una oposició constructiva i té la voluntat 

de treballar amb tothom per assolir els acords que facin de les Corts un districte millor. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, saluda els veïns, 
els membres d’entitats i els antics companys consellers de Districte presents; felicita el 
Sr. Marcé, a qui desitja molta sort i molts encerts en la important tasca que té per davant, 
i felicita també la resta de companys que avui prenen possessió dels càrrecs, així com el 
reelegit president del Consell, el Sr. Francisco Sierra, a qui el seu grup ha donat suport 
perquè entén que desenvoluparà el seu paper institucional amb responsabilitat i 
imparcialitat, com ja va demostrar el mandat anterior. 
 

Assenyala que aquesta legislatura el PP serà l’única força liberal conservadora i 
constitucionalista tant a l’Ajuntament de Barcelona com al Districte de les Corts, i 
assegura que el seu grup farà honor a la confiança dels seus votants treballant des del 
primer moment en tres prioritats clares: 

 
1. Generar riquesa i oportunitats per a tothom. Des del districte es poden dur a terme 

moltes actuacions que impulsin la creació d’ocupació i donin suport al comerç de 
proximitat i al turisme, i cal garantir també les oportunitats de futur per als joves. Per això, 
el seu grup estarà atent a l’evolució de l’escola Anglesola, la unificació de l’IES Ausiàs 
March i Joan Boscà, i l’ús de l’edifici de l’actual escola Ausiàs March. 
 

2. Millorar el benestar dels veïns, sobretot dels que més ho necessiten. Aquest 
mandat ha de ser el dels grans avenços en projectes històrics com el de la residència de 
gent gran del carrer Benavent, la residència per a persones amb discapacitat o la Colònia 
Castells. D’altra banda, el seu grup vigilarà que els ingressos de l’Espai Barça beneficiïn 
el barri de la Maternitat i Sant Ramon, així com que es facin urgentment plans de mobilitat 
a Pedralbes i als voltants del Camp Nou, i demanarà al Govern que doti el carril bici de 
sentit comú, buscant el consens dels veïns, així com que prioritzi la línia D30 d’autobús i 
que demani a la Generalitat que acabi la línia 9. 
 

3. Garantir la seguretat i recuperar la convivència al districte. El Grup Municipal de 
Bcn pel Canvi reclamarà més presència policial i mà ferma per lluitar contra el 
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vandalisme, els furts, els robatoris i les ocupacions, així com que es prenguin mesures 
per enfortir la convivència i que es despolititzin les institucions i l’espai públic (el llaç groc 
de la façana no representa tots els cortsencs i el Nomenclàtor no ha de ser propietat del 
nacionalisme i de l’esquerra). 
 

Conclou que el seu grup demana un govern per a tots els cortsencs, tinguin la 
ideologia que tinguin, un govern que se centri a solucionar els problemes reals dels veïns, 
que en garanteixi la seguretat, ajudi a millorar el seu benestar i faciliti la creació de feina i 
oportunitats, així com que sigui lleial a la Generalitat i a l’Estat, però que, alhora, exigeixi 
que aquestes institucions compleixin els seus compromisos amb la ciutat i amb el 
districte. 
 

Afegeix que totes les mesures que responguin a les prioritats que tot just ha exposat 
tindran el suport del seu grup, mentre que si hi torna a haver un govern dòcil amb la 
Generalitat i amb el separatisme que continua aplicant mesures populistes i errònies en 
àmbits com la seguretat, l’economia o la mobilitat, es trobarà amb una oposició 
responsable però ferma per part del seu grup. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, dona la benvinguda 
als nous consellers, al regidor Marcé, als regidors adscrits dels altres grups i a les 
entitats, que, un cop més, assisteixen a un ple del Districte, i explica que el seu grup ha 
proposat el Sr. Francisco Sierra com a president —celebra que hagi rebut el suport 
necessari— perquè entén que durant la legislatura passada va fer una gran tasca com a 
tal. 

 
Dit això, recorda que al darrer plenari del mandat anterior es va demanar que el 

proper govern de la ciutat tingués en compte que les Corts també existeix a Barcelona i 
que al llarg de la legislatura passada es va demanar —ara ho demana al Govern que tot 
just s’ha constituït— que en els pressupostos municipals les Corts no fos l’últim districte 
en inversió, en polítiques socials i en reactivació de l’economia, una petició conjunta amb 
les entitats del districte. D’altra banda, demana al Govern que no ignori les decisions que 
pren el Consell Plenari, el màxim òrgan de decisió del Districte, com es va fer el mandat 
anterior, en què no es va dur a terme cap de les decisions que es van aprovar al Districte 
malgrat que eren per a la millora del districte i sovint anaven acompanyades de peticions 
de les entitats. 

 
Per acabar, manifesta el compromís del seu grup per continuar defensant, com ha fet 

fins ara, la legalitat vigent, els drets fonamentals i la neutralitat de les institucions. Pel que 
fa a aquest últim punt, demana que es retiri el llaç de la façana, atès que no representa 
tots els cortsencs i totes les cortsenques i, per tant, vulnera la legalitat vigent. D’altra 
banda, assenyala que el seu grup continuarà treballant amb un únic sentit de vot, tant al 
Districte com a l’Ajuntament, a la Diputació i al Parlament, a diferència d’altres grups, i 
romandrà atent a l’acció de govern en relació amb qüestions com la nova línia ortogonal, 
que es va implantar malament, les bicis, la Colònia Castells, l’Espai Barça o la residència 
Benavent (demana el suport de tots els grups a la moció que ha presentat Cs al 
Parlament perquè el 2020 es dugui a terme l’execució d’aquesta residència). 

 
El conseller Antoni Coll, portaveu del Grup Municipal de BC, felicita el Sr. Francisco 

Sierra, a qui desitja molta sort amb la seguretat que treballarà amb rigor i voluntat 
d’entesa, com ja va demostrar els darrers quatre anys en el mateix càrrec; dona la 
benvinguda al nou regidor i als consellers i les conselleres que acaben de prendre posició 
dels càrrecs, i encoratja tothom a intentar treballar amb voluntat de debat rigorós i serè i 
amb la màxima voluntat d’entesa. 

 
D’altra banda, a totes les conselleres i tots els consellers que aquest mandat no 

repeteixen, els dona les gràcies per la feina feta durant el mandat anterior i per la 
capacitat de debat en l’acord i en el desacord, i dona les gràcies també al Sr. Agustí 
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Colom, regidor de les Corts el mandat anterior del qual va aprendre molt sobre com 
tractar la gestió del bé públic, i a la Sra. Laura Cañadas, consellera imprescindible des 
que ell va arribar al districte. 

 
Clou la intervenció desitjant molta sort a tothom, salut i bon treball. 
 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, felicita els 

consellers que avui han pres possessió del càrrec, el regidor i el president, i desitja molta 
sort a tothom en aquest mandat. 
 

Tot seguit, dedica unes paraules de record i d’estima a totes les persones que per 
aplicar un programa electoral i un mandat democràtic estan privades de llibertat 
(presos/es polítics/ques i exiliats/des), en especial del cap de llista del seu grup, el 
Sr. Quim Forn, regidor adscrit a les Corts que avui hauria de ser aquí, però, 
dissortadament, és a Lledoners. 
 

Afegeix que eI seu grup treballarà pacíficament per posar fi a la repressió que està 
patint el país en diferents vessants i perquè aquesta no es normalitzi. 
 

Dit això, remarca que els consellers, com a representants dels ciutadans, tenen el 
deure de defensar els seus interessos i les seves necessitats, i observa que, atesa la 
composició, prou fragmentada, del Plenari, tots els partits o coalicions s’hauran de posar 
d’acord en qüestions urbanístiques, culturals o de mobilitat, entre d’altres. Posa en relleu 
aquesta capacitat de posar-se d’acord i de pactar, i subratlla que més enllà d’ideologies, 
de programes, de partits, de consignes i de la competència i la rivalitat, els consellers 
tenen el deure d’escoltar, de dialogar, de seure, de pactar i d’acordar en benefici del barri 
i de la ciutat, i aquesta és l’actitud que tindrà JxCat i que proposa als ciutadans, a les 
entitats, a la societat civil i a la resta de partits. 
 

En darrer lloc, comenta que JxCat i altres forces polítiques treballen perquè 
Catalunya esdevingui un país independent de manera pacífica, democràtica i legítima i 
que, si bé hi ha forces que treballen pel contrari, els consellers, que no són direcció de 
partit, estan lluny del focus mediàtic i són veïns que se saluden pel carrer, tenen el deure, 
tant en qüestions locals com en qüestions nacionals, d’escoltar-se, dialogar, pactar i 
arribar a acords, com ha dit abans. Manifesta la convicció que si tothom manté aquesta 
actitud i actua amb aquests principis tant a escala local com a escala nacional, 
s’aconseguiran un país i un districte millors. 
 

El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, felicita el 
Sr. Francisco Sierra, al qual el seu grup ha donat suport perquè considera que ha estat, 
és i serà un gran president del Districte, i dona les gràcies pels missatges de suport 
rebuts pel seu grup municipal els darrers dies i per la confiança de les 7.000 persones 
que han votat pel PSC al districte. 

 
Remarca que a les darreres eleccions la ciutadania va enviar un missatge important 

sobre la necessitat d’arribar a acords entre diferents grups en benefici de Barcelona, i 
dona les gràcies a companys i companyes d’altres grups que avui no hi són per la tasca 
feta durant el mandat passat, com ara la Sra. Gállego, el Sr. Faustino, la Sra. Cañadas, la 
Sra. Casanova, el Sr. Sais i la Sra. Ventura, així com al Sr. Agustí Colom, present a la 
sala, a qui diu que aquesta també és casa seva. 

 
Subratlla que el Govern del Districte treballarà sempre amb diàleg i voluntat d’arribar 

a acords tant amb la resta de grups municipals com amb les administracions que 
incideixen al districte, les entitats veïnals, culturals i de comerç i els clubs esportius, així 
com amb la voluntat que la col·laboració publicoprivada sigui una manera de construir el 
districte i la ciutat. 

 



 

8 
 

Posa de manifest que el primer exemple d’aquesta voluntat d’acord és l’exercici fet 
entre BC i el PSC per acordar i apropar posicions per a la governabilitat del districte i de 
la ciutat, tot demostrant una responsabilitat que demana també als grups de l’oposició. 
Afegeix que tothom ha de tenir valentia per acordar els grans temes que caldrà afrontar 
conjuntament els propers quatre anys, i subratlla que, actualment, les persones que 
acorden en lloc d’enfrontar-se, que escolten en lloc de cridar, que dialoguen en lloc de 
bloquejar i que construeixen ponts en lloc de destruir-los són els autèntics herois i les 
autèntiques heroïnes que la societat necessita. 

 
Concreta que calen, sobretot, grans acords sobre habitatge, per donar resposta a les 

emergències habitacionals, i sobre seguretat, per aconseguir barris segurs i un espai 
públic ordenat, per la qual cosa cal que els partits deixin de banda la confrontació i que 
les administracions assumeixin les seves responsabilitats. 

 
D’altra banda, demana acords en l’àmbit de les polítiques culturals, de comerç, en 

relació amb els autònoms i els emprenedors, i subratlla que cal un ajuntament que lideri 
les polítiques econòmiques i fixi com a prioritat la creació de riquesa i d’ocupació de 
qualitat, així com la lluita contra la precarietat i la bretxa salarial. 

 
Insisteix que cal que els grups polítics s’escoltin més, que no es girin l’esquena i que 

s’enfrontin menys, i remarca que aquest és un govern d’esquerres, amb visió 
socialdemòcrata, ecologista i feminista, que vol substituir les discussions per grans 
acords que beneficiïn el districte. 

 
Per acabar, subratlla que Barcelona comença una nova etapa amb un govern que, 

per sobre de tot, s’esforçarà al màxim per ser un bon govern i per governar la ciutat amb 
rigor, mà estesa i de manera eficaç. 
 
 El conseller Mario Francisco Campelo, portaveu del Grup Municipal d’ERC, dona la 
benvinguda a tothom a la sala i posa èmfasi en el fet que aquest saló de plens no és 
només dels consellers i de les conselleres, sinó també dels veïns i les veïnes de les 
Corts, a qui el seu grup demana que continuïn assistint a les sessions del Plenari per 
treballar-hi conjuntament, participar de les decisions que s’hi prenguin i ajudar a construir 
el districte de les Corts que tothom vol. 
 

Tot seguit, envia un record als presos i exiliats polítics, en especial al regidor Quim 
Forn, que no pot ocupar el lloc que li correspon a l’Ajuntament de Barcelona i al Districte, i 
posa de manifest que ERC és el grup que més vots va aconseguir al Districte, de manera 
que és la força amb més representació en aquest saló de plens. 

 
Dit això, demana al Govern que agafi velocitat i comenci a treballar, ja que l’activitat 

del Districte no para i, per tant, s’han de prendre decisions sobre temes importants que 
afecten molts veïns del districte, com ara el PERI Danubi, l’hotel del Bisbat o qüestions de 
mobilitat, sense que s’aturin coses del dia a dia que necessiten d’un seguiment i no 
poden quedar aturades. 
 

D’altra banda, li demana també que tingui en compte l’oposició en tots els temes que 
afecten el Districte, tant pel que fa a la informació com pel que fa a la presa de decisions, 
i comenta que el seu grup vol fer una oposició constructiva pensada per millorar el 
districte i fer-lo créixer. Subratlla que cal treball conjunt i que els grups rebin la informació 
pertinent per seguir fent de les Corts el districte que tothom vol. 
 

A continuació, dona les gràcies al veïnat de les Corts pels vots del 26 de maig, que, 
com ha dit, van fer que ERC guanyés al districte, cosa que obliga el grup a treballar en 
tots els àmbits del districte amb tota la força de què disposa. Assegura que ERC farà 
servir el mandat del districte per fer que el barri avanci i sigui millor, i anima tothom a 
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comunicar a aquest grup qualsevol problema per intentar trobar entre tots una solució 
conjunta i consensuada. 
 

En darrer lloc, explica que el seu grup s’ha abstingut en la votació del president, ja 
que existeix una diferència ideològica, de visió de ciutat i en tots els sentits amb Cs que li 
impedeix votar a favor del seu candidat, però el felicita i desitja que continuï fent la bona 
feina que ha fet durant els darrers quatre anys. 
 

El president agraeix la tasca feta com a gerent del Districte de les Corts els darrers 
quatre anys pel Sr. Cambronero, que el 6 de setembre se n’anirà al Districte de 
l’Eixample, i comenta que, malgrat el poc temps que hi ha coincidit, la relació que ha 
tingut amb ell ha estat excel·lent. Afegeix que li sap molt greu que marxi i li desitja molta 
sort en el futur. 

 
Per acabar, dona les gràcies a tothom per l’assistència, subratlla que aquesta casa 

és casa de tothom i observa que a partir d’ara, una part molt important del que ha de fer 
el Consell ho han de marcar els veïns i les veïnes, a qui espera veure a la propera sessió. 

 
Finalitzades les intervencions i en no haver-hi més temes a tractar, el regidor 

president aixeca la sessió, el contingut de la qual certifico, a les 19.20 hores. 
 

 Vist i plau 
El regidor president 

del Consell del Districte 
 
 
 
 
 

Francesc Xavier Marcé Carol 
(D. A. 15 de juny de 2019) 

 
            La secretària 
 
 
 
 
 
 
        Meritxell Cusí i Pérez 


