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ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS. DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 
 

A la seu del Districte d’Horta-Guinardó, essent les 15:38 hores del dia 26 d’abril de 
2017, es reuneix la Junta de Portaveus del Districte, sota la presidència de la Sra. 
Núria Carmona Cardoso, consellera del districte, qui actúa per delegació expressa del 
President del Consell del Districte, Jaume COLLBONI CUADRADO de 21 d’abril de 
2017, de conformitat amb l’article 19.1 del Reglament Intern d’Organització i 
Funcionament del districte d’Horta-Guinardó (aprovat pel Consell del districte d’Horta-
Guinardó en sessió plenària celebrada en data 10 de desembre de 2001 i ratificat pel 
Plenari del Consell Municipal el 26 d’abril de 2002).   
 
Hi assisteixen la Im. Sra. Mercedes Vidal Lago, regidora del districte, els consellers 
Sra. Júlia CALONGE COCH, Sr. Manuel CONDE GARCIA, Sra. Núria GALÁN 
ORRIOLS, Sr. Pau GONZÁLEZ VAL, Sr. Nicolas ORTIZ CUEVAS, Sr. Gonzalo 
PUELLES GARCIA, Sr. Xavi REIG ROBLEDO, Sr. Carlos TORRUBIANO BLANCO, 
Sra. Susanna PORCAR i PORTELA i Sr. Victor VALLS ANDRÉS. 
 
Excusa la seva absència la consellera del grup municipal de BComú-E Sra. Carolina 
PORTA PACÍN, el conseller del grup municipal d’ERC-AM el Sr. Raül BARAHONA 
FERRÉ, la consellera del grup municipal de la CUP Sra. Ariadna GALVEZ RIFA i el 
gerent del districte Eduard VICENTE GÓMEZ. 
 
Actua com a secretària, la cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del 
Districte, Núria Munell Casadesús.  
 
En primer lloc, s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 1 de març de 2017 i a 
continuació l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del dia 4 de maig de 2017 que 
consta a continuació i que incorpora la part d’impuls i control que s’ha determinat per la 
Junta de Portaveus. S’acorden els temps d’intervenció en cadascun dels punts d’ordre 
del dia: 

 
A. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2017. 
 
El president pregunta als consellers/res si hi ha alguna observació o esmena en relació a l’acta de la 
sessió  anterior i, en el supòsit que no n’hi hagi, la donarà per APROVADA 
  
B.-  PART INFORMATIVA 
 
a) Cartipàs 

1. Donar compte del decret d’Alcaldia de 28 d’abril de 2017 de nomenament de la Sra. 
Beatriz Martínez Alonso com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó i de la seva presa de possessió efectuada en data 2 de maig de 2017.  

 
El President del Districte informarà de la part dispositiva del decret i de la data de presa de possessió de 
la consellera.   
 
 
b) Despatx d’ofici 
 

2. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta com annex. 
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1.1 Autorització i disposicions de despesa en expedients de contractació. 
 
 DATA CREDITOR IMPORT COD.ECO. 
 
1     02/03 CLUB UNIÓN DEPORTIVO HEBRÓN TAXONERA 38.637,40 € 22611 
  Gestió del CEM Teixonera – Vall d’Hebron 
 
 
1.2.  Dietes Consellers 
 
 DATA CREDITOR IMPORT            COD.ECO. 
 
1 20/03 LINA HUELAMO SORIANO 500,00 €  230.01 
  Dietes d’assistència a les sessions mes de febrer 
 
2 20/03 CAROLINA MARÍA PORTA PACÍN 1.000,00 €  230.01 
  Dietes d’assistència a les sessions mes de febrer 
 
3 20/03 CARLOS TORRUBIANO BLANCO 500,00 €  230.01 
  Dietes d’assistència a les sessions mes de febrer 
 
4 20/03 ALBERT PÉREZ GARRO 500,00 €  230.01 
  Dietes d’assistència a les sessions mes de febrer 
 
5 20/03 ELENA TARIFA HERRERO 1.000,00 € 230.01 
  Dietes d’assistència a les sessions mes de febrer 
 
6 20/03 JOAN CELA OLLÉ 1.000,00 € 230.01 
  Dietes d’assistència a les sessions mes de febrer 
 
7 20/03 RAÜL BARAHONA I FERRÉ 500,00 €  230.01 
  Dietes d’assistència a les sessions mes de febrer 
 
8 20/03 NICOLÁS ORTIZ CUEVAS 500,00 €  230.01 
  Dietes d’assistència a les sessions mes de febrer 
 
9 20/03 GONZALO PUELLES GARCÍA 500,00 €  230.01 
  Dietes d’assistència a les sessions mes de febrer 
 
 
1.3.  Devolucions dipòsits 
 
 DATA CREDITOR IMPORT DIPÒSIT 
 
1     14/03 Sra. Silvia CABEZAS HERNÁNDEZ 602,70 € 07190093 
  Garantia per a la restitució de la vorera 
 
2     14/03 Sr. Mohammad NAWAZ NAZ 1.507,99 € 07040039 
  Corresponent al dipòsit de gual 
 
3     14/03 EDIFICACIONES TAULAT SL 10.300,00 € 104773 
  Gestió de residus de la construcció 
 
4     22/03 CALAM PROJECTES IMMOBILIARIS SL 13.936,02 € 106290 
  Gestió de residus de la construcció 
 
5     28/03 Sr. Jorge CID LORAS 1.757,87 € 07060026 
  Garantia per a la restitució de la vorera 
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6     18/04 Jorge PARÉS PUIG 588,72 € 106940 
  Gestió de residus de la construcció 
 
1.4.  Responsabilitat patrimonial 
 
DATA INTERESSAT 
 
1 21/03 Joan ESTARELLAS GELABERT 
  Tenir per desistida 
 
2 21/03 María Trinidad GARCIA GARCIA 
  Desestimar 
 
3 21/03 Juan Antonio LÓPEZ SÁNCHEZ 
  Estimar 
 
4 21/03 María Gracia DELGADO FUENTES 
  Desestimar 
 
5 21/03 María Teresa MENDOZA CARRANCÁ 
  Desestimar 
 
6 21/03 Josefa RODRÍGUEZ PÉREZ 
  Desestimar 
 
7 28/03 Hernán Ricardo CASALE MERINO 
  Desestimar 
 
8 28/03 Yolanda VILA MORALES 
  Desestimar 
 
9 29/03 Carlos PÉREZ ORTIZ (DSAPP, S.L.) 
  Desestimar 
 
10 05/04 Urtzi MUÑOZ URIARTE 
  Desestimar 
 
11 18/04 Ana Maria HERRERA BADENES 
  Desestimar 
 
12 18/04 Maria del Carmen ARIAS RODRÍGUEZ 
  Desestimar 
 
 
 
c) 3.  Informe de la regidora del Districte 
 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
 

• Per la Regidora: 10 minuts 
Per cada grup municipal: de menor a major representació (Manuel Conde-PP,  Xavi Reig-ERC-AM, Julia 
Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-Demòcrates): 5 minuts.  

• Per la Regidora: 5  minuts 
• Per cada grup municipal: (de menor a major representació (Manuel Conde-PP, Xavi Reig-

ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-Demòcrates): 2 minuts 
• Per la Regidora del Districte: 1 minut 
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d) 4.  Mesura de govern: Sobre “Impuls d’un protocol contra la violència masclista a les Festes 

Majors” 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
 

• Per la consellera Elena Tarifa: 6 minuts 
Per cada grup municipal: (de menor a major representació (Carlos Torrubiano-PP,  Xavi Reig-ERC-AM, 
Julia Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-Demòcrates): 3 minuts.  

• Per la consellera Elena Tarifa: 1  minut 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
a) Propostes d’acord. 
 

5. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de 
Barcelona, l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.  

  
 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
 

• Pel Conseller Tècnic Pau Gonzàlez: 6 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació (Manuel Conde-PP, Xavi Reig-

ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Susanna Pórcar- PDeCAT-Unió-Demòcrates; Núria Carmona-
PSC-CP.  Només posicionament de vot: 3 minuts. 

•  Pel Conseller Tècnic Pau Gonzàlez: 1 minut 
 
 

6. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2017 a la Sra. 
Sacramento Burgos i a la Xarxa Educativa 0-18 d’Horta-Guinardó, de conformitat amb allò 
disposat a l’art. 17 del reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat 
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012. 

  
 
En la Junta de Portaveus celebrada el proppassat 26 d’abril es va acordar un posicionament de vot 
d’aprovació per unanimitat per part de tots els grups municipals. El President explica la motivació de la 
proposta de concessió de les medalles. 
 
Si hi són presents, se’ls hi atorgarà la possibilitat d’intervenir. 
 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 
 
c) Mocions. 
 
 
D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
 
Del grup municipal demòcrata 
 

7. Dotar de continuïtat i actualitzar el  Pla de comerç treballat en el mandat 2011-2015 
 
 

• Per la consellera Susanna Porcar: 2 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació: ( Manuel Conde-PP, Xavi Reig-

ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Núria Carmona-PSC-CP, Víctor Valls-BComú-E): 1 minut per 
posicionament de vot.  
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• Per la consellera Susanna Porcar: 1  minut 
 
Del grup municipal de Cs 
 

8. Campanya d’informació al públic de l’àmbit d’actuació de la superilla d’Horta. 
• Per la consellera Julia Calonge: 2 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació: (Manuel Conde-PP, Xavi Reig-

ERC-AM; Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-Demòcrates; Núria Galan-PSC-CP; Víctor Valls-
BComú-E): 1 minut per posicionament de vot.  

• Per la consellera Julia Calonge: 1  minut 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 

9. Actuacions de millora del model ocupacional 
 

• Pel conseller Raül Barahona: 2 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació (Manuel Conde-PP, Júlia Calonge-

Cs; Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-Demòcrates; Núria Carmona-PSC-CP; Pau Gonzàlez –
BcomúE: 1 minut per posicionament de vot.  

 
• Pel conseller Raül Barahona: 1  minut 

 
Del grup municipal del PP 
 

10. Mesures per pal·liar l’augment dels furts 
   

• Pel conseller Carlos Torrubiano: 2 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació (Xavi Reig-ERC-AM, Julia 

Calonge-Cs; Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-Demòcrates; Núria Galán-PSC-CP; Víctor 
Valls-BComú-E): 1 minut per posicionament de vot.  

• Pel conseller Manuel Conde: 1  minut 
 
 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 
 
c) Precs 
 
Del grup municipal demòcrata 
 

11. Desafectació dels habitatges del Turó de la Rovira  
 
 
A càrrec del conseller Gonzalo Puelles  
Resposta a càrrec del conseller Víctor Valls 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 
Del grup municipal de Cs 
 

12. Inici d’actuacions per aconseguir oferta d’activitats en l’àmbit municipal per a nens durant el mes 
d’agost. 

 
A càrrec de la consellera Julia Calonge 
Resposta a càrrec de la consellera Elena Tarifa 
Rèplica 
Contrarèplica 
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Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 

13. Ampliació de l’horari de funcionament d’escales mecàniques i ascensors a la via pública del 
districte. 

A càrrec del conseller Nicolás Ortiz 
Resposta a càrrec de la consellera Núria Galán 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 

14. Bicing elèctric 
 
A càrrec del conseller Xavi Reig  
Resposta a càrrec del conseller  Fernando Marín 
Rèplica 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’un prec. Dos minuts com a norma general 
 

15. Millora dels protocols i la supervisió de les actuacions de pavimentació 
 
A càrrec del conseller Xavi Reig  
Resposta a càrrec del conseller  Víctor Valls 
Rèplica 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’un prec. Dos minuts com a norma general 
 
Del grup municipal del PP 
 

16. Neteja i manteniment del barri del Carmel 
 
A càrrec del conseller Carlos Torrubiano 
Resposta a càrrec de la consellera Elena Tarifa 
Rèplica 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’un prec. Dos minuts com a norma general 
 

17. Desplaçar l’estació de bicing de la ronda Guinardó amb el carrer Telègraf i/o adopció de les 
mesures necessàries per garantir la seguretat dels usuaris. 

 
A càrrec del conseller Carlos Torrubiano 
Resposta a càrrec del conseller Fernando Marín 
Rèplica 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’un prec. Dos minuts com a norma general 
 
d) Preguntes 

 
Del grup municipal demòcrata 
 

18. Actuacions realitzades en el sí del Pla d’actuació sobre la seguretat del districte.  
 
A càrrec de la consellera Susanna Porcar 
Resposta a càrrec del conseller  Víctor Valls 
Rèplica 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’una pregunta. Dos minuts com a norma general 
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e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
Del grup municipal del PP 
 

19. Implantar la limitació a 30 km/h en el carri bus del carrer Mare de Déu de Montserrat (05.10.2016) 
 
A càrrec del conseller Carlos Torrubiano 
Resposta a càrrec del conseller Fernando Marín 
Rèplica. 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’una proposició de seguiment.  Dos minuts com a norma general 
 
 
E.- Declaracions Institucionals 
 
 
Grup municipal de Cs presenta com a declaració institucional la “Denúncia dels fets ocorreguts a 
Veneçuela”, que subscriuen el Grup municipal Demòcrata, el Grup municipal del PP i el PSC. 
 
3.-Observacions: 
 
En relació a l’apartat d’informe de la Regidora, la portaveu de Cs Julia Calonge considera que hi ha poc 
temps perquè la regidora exposi el seu informe. Es debat pels portaveus si es considera o no oportú 
ampliar el termini d’intervenció i s’acaba concloent que millor no tocar els minuts d’intervenció per no fer 
més llarga la duració final del consell plenari.  
 
En l’apartat de la mesura de govern, el conseller tècnic informa que farà arribar el text de la mesura als 
consellers. Així mateix, indica que és una campanya molt potent de lluita contra la violència masclista i 
que el que fa és establir uns protocols conjunts entre l’Administració i la ciutadania que organitza actes 
festius/populars per tal que en context dels actes no es donin situacions de violència masclista. L’objectiu 
és dotar-se dels protocols per treballar amb les comissions de festes. S’estableix un calendari de treball 
per aquest 2017 amb tres festes majors (Carmel, Horta i Montbau) i la idea es que vagi fent recorregut pel 
conjunt de festes. Des de Comunicació i l’Àrea de Feminismes s’informarà de la mesura. També es 
realitzaran formacions a nivell de personal de barres i de seguretat en les festes.  
La consellera de PDeCAT-Unió-Demòcrates Susanna Porcar demana si a part de les festes majors es 
tindrà en compte en altres tipologies d’actes i el conseller tècnic li respon que sí, que s’està treballant amb 
la Festa dels Xuclis i que s’ampliarà la seva aplicació a altres actes.  
 
En relació al punt 5 del Reglament de Participació Ciutadana, el conseller de PDeCat-Unió-Demòcrates 
demana la documentació disponible per part del govern.  
 
Pel que fa a la proposta de medalles d’honor, el conseller de govern Víctor Valls fa la proposta i explica la 
motivació pel que fa als dos candidats i s’acorda un posicionament de vot d’aprovació per unanimitat per 
part de tots els grups municipals. El President explicarà la motivació de la proposta de concessió de les 
medalles en el decurs del consell plenari i es donarà la paraula als proposats si es troben presents a la 
sala.  
 
Finalment, en relació a l’apartat de la Declaració Institucional sobre la “Denúncia dels fets ocorreguts a 
Veneçuela”, els grups municipals -llevat d’ERC-AM- consideren que el text de la declaració compleix amb 
els requisits d’una DI (per tant, supera el quòrum de 2/3 dels membres legals per ser considerada DI) però 
manifesten que es reserven la possible transacció per a un moment posterior a la celebració de la Junta 
de Portaveus. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 16:13 hores.  


