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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 28 de juny de 
2017, es reuneix la Junta de Portaveus del Districte, sota la presidència de la Sra. 
Núria Carmona Cardoso, consellera del districte, qui actua per delegació expressa del 
President del Consell del Districte, Jaume COLLBONI CUADRADO de 27 de juny 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 , Sr. Raül BARAHONA FERRÉ i Sr. Victor VALLS 
ANDRÉS. 
 
Excusa la seva absència la consellera del grup municipal de BComú-E Sra. Beatriz 
MARTÍNEZ ALONSO, 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, Andrea PRANGE.  
 
En primer lloc, s’aprova l’acta de la sessió anterior del 26 d’abril de 2017 i a 
continuació l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del dia 6 de juliol 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 26 d’abril de 2017. 
 
La Presidenta 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. 
 

A continuació, la Secretària informa del nomenament del Sr. Daniel Briega Duarte com a membre del 
Consell Municipal del Districte, en substitució de la Sra. Ariadna Gálvez Rifa, de data 21 de juny de 2017. 
Com que dita resolució no s’ha comunicat a la Secretaria del Districte fins el 27 de juny de 2017, no es va 
poder incloure en l’ordre del dia del Consell Plenari de 6 de juliol de 2017 que va proposar la Comissió de 
govern celebrada el 20 de juny de 2017. Es planteja a la Junta de Portaveus la inclusió de la pressa de 
possessió per part del nou conseller en l’ordre del dia del Consell Plenari de 6 de juliol de 2017, per a que 
pugui ser efectuada en el mateix ple.  
 
De conformitat amb l’article 22.3 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, per acord de 
la Junta de Portaveus podran introduir-se modificacions en l’ordre del dia del Consell. Es dóna per 
APROVADA la inclusió en l’ordre del dia del Consell. 
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B.-  PART INFORMATIVA 
 
a) Cartipàs 
 
 
b) Despatx d’ofici 
 

1. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta com annex. 
 
 
 
 
c) 2.  Informe de la regidora del Districte 
 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
 

 Per la Regidora: 15 min 

 Per cada grup municipal: de menor a major representació (Daniel Briega- CUP; Manuel 
Conde-PP,  Xavi Reig-ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-
Demòcrates): 8  minuts.  

 Per la Regidora: 8  minuts 

 Per cada grup municipal: de menor a major representació (Daniel Briega- CUP; Manuel 
Conde-PP, Xavi Reig-ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-
Demòcrates): 2 minuts 

 Per la Regidora del Districte: 1 minut 
 
 

El conseller tècnic explica que atenent a la sol·licitud d’ampliació del temps efectuada 
per la consellera Julia Calonge en la darrera Junta de Portaveus, l’equip de govern 
proposa l’ampliació dels temps d’intervenció. Igualment, atès que l’informe de la 
Regidora contindrà la valoració de mig mandat, es proposa ampliar el temps 
d’intervenció proporcional a tots els grups municipals. El conseller Manuel Conde 
exposa que també és una petició que va efectuar el seu grup municipal. Tots els grups 
consensuen el temps d’intervenció. 
 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
a) Propostes d’acord. 
 
3. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de 

Barcelona, la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que regulen 
l’aparcament al terme municipal de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
 

 Pel Conseller Víctor Valls: 4 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació (Daniel Briega- CUP; Manuel 
Conde-PP, Xavi Reig-ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-
Demòcrates; Núria Carmona-PSC-CP.  Només posicionament de vot: 2 minuts. 

  Pel Conseller Víctor Valls: 1 minut 
 

El conseller Víctor Valls explica el contingut de la proposta. 
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4. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f)  la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció del tipus i ordenació de l’equipament del 
passeig Maragall 295, promogut per Alter Assets, SL. 

 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
 

 Pel Conseller Víctor Valls: 4 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació (Daniel Briega- CUP; Carlos 
Torrubiano-PP, Xavi Reig-ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-
Demòcrates; Núria Carmona-PSC-CP.  Només posicionament de vot: 2 minuts. 

  Pel Conseller Víctor Valls: 1 minut 
 

 
El conseller tècnic explica per què aquesta proposta d’acord no estava en l’ordre del 
dia del Consell Plenari confeccionada per la Comissió de Govern que es va celebrar el 
dia 20 de juny. El motiu és que el Pla especial es va aprovar inicialment amb 
posterioritat.  Tanmateix, el contingut del Pla especial va ser tractat en la Comissió 
consultiva d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. S’ACCEPTA la inclusió de l’acord en 
l’ordre del dia del proper Consell Plenari de Districte. 
 
A continuació, el conseller Víctor Valls explica el contingut de la proposta i informa que 
en els transcurs de la setmana tots els grups disposaran de la fitxa i informació 
escaient. 
 
El temps d’intervenció s’acorda que sigui la mateixa que en el punt anterior de 
planejament 
 
 
Els consellers presents coincideixen en afirmar que si els temps no s’exhaureixen, 
millor per a un transcurs més àgil del Ple. 
 
 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 
 
c) Mocions. 
 
 
 
D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
 

Del grup municipal Demòcrata 
 
 
5. Realització d’informe que inclogui les conseqüències de la revisió cadastral per als immobles que 

passaran d’ús industrial a ús comercial. 
 

 Per la consellera Susanna Porcar: 2 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació: ( Daniel Briega- CUP; Manuel 
Conde-PP, Xavi Reig-ERC-AM, Nico Ortiz-Cs, Núria Galan-PSC-CP, Víctor Valls-BComú-E): 
1 minut per posicionament de vot.  

 Per la consellera Susanna Porcar: 1  minut 
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Del grup municipal de Cs 
 
6. Eix de connexió entre barris 
 
 

 Per la consellera Julia Calonge: 2 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació: (Daniel Briega- CUP; Carlos 
Torrubiano-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 
 
7. Avantprojectes d’obra basats en el consens polític assolit al 2015 amb el veïnat de barris de 

muntanya; calendari d’execució; consens entre AAVV i resta de grups municipals. 
 

 Pel conseller Raül Barahona: 2 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació (Daniel Briega – CUP; Manuel 
Conde-PP, Julia Calonge-Cs; Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-Demòcrates; Núria Carmona-
PSC-CP; Víctor Valls –BcomúE: 1 minut per posicionament de vot.  

 

 Pel conseller Raül Barahona: 1  minut 
 
 
Del grup municipal del PP 
 
8. Adequació del solar c. Maurici Vilomara, 14 per permetre l’ús veïnal i solucionar problemes salubritat i 

seguretat. 
 
 

 Pel conseller Carlos Torrubiano: 2 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació (Daniel Briega- CUP; Xavi Reig-
ERC-AM, Nico Ortiz-Cs; Gonzalo Puelles- PDeCAT-Unió-Demòcrates; Núria Galan-PSC-CP; 
Fernando Marín-BComú-E): 1 minut per posicionament de vot.  

 Pel conseller Carlos Torrubiano: 1  minut 
 
 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 
 
c) Precs 
 
Del grup municipal Demòcrata 
 
9. Que la finca coneguda com “La Jungla” pugui tenir un ús i gaudi dels veïns de la Font d’en Fargues i 

del Guinardó. 
 
A càrrec de la consellera Susanna Porcar  
Resposta a càrrec del conseller Fernando Marín 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
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10. Inclusió d’una partida als pressupostos del Districte per a la instal·lació d’ascensors i escales 

mecàniques amb els veïns per millorar l’accessibilitat a Montbau. 
 
A càrrec del conseller Gonzalo Puelles 
Resposta a càrrec del conseller Joan Cela 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
        
 
 
Del grup municipal de Cs 
 
11. Millora en la xarxa de les línies de bus de barri. 
 
A càrrec del conseller Nico Ortiz 
Resposta a càrrec del conseller Fernando Marín 
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 
 
12. Que s’iniciïn els treballs per modificar la MPGM Tres Turons pel que fa als blocs de pisos per al 

reallotjament de les famílies que actualment viuen en zona de parc. En aquest sentit, que es canviï la 
ubicació de la construcció d’aquestes edificacions. 

 
 
A càrrec del conseller Raül Barahona  
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 
   
 
 
13. Que el projecte de superilla a Horta s’implementi amb el màxim consens, que prevegi àrea verda en 

el seu àmbit i la construcció d’un aparcament soterrat al CEM d’Horta (o alternativa). 
 
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 
 
14. Mesures per evitar accidents al mirador del Turó de la Rovira. 
 
 
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 
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15. Barana a les escales en la Ronda Guinardó (alçada del núm.120). 
 
A càrrec del conseller Carlos Torrubiano 
Resposta a càrrec de la consellera  Beatriz Martínez 
Rèplica 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’un prec. Dos minuts com a norma general 
   
 
 
d) Preguntes 

 
 
Del grup municipal de Cs 
16. Comunicacions dels ciutadans amb el Districte 
 
A càrrec de la consellera Julia Calonge 
Resposta a càrrec del conseller tècnic Pau Gonzàlez 
No se sotmet a votació en tractar-se d’una pregunta. Dos minuts com a norma general 
 
 
 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
Del grup municipal Demòcrata 
 
17. Gestions realitzades per a recuperar patrimoni d’Horta-Guinardó 
 
 
A càrrec del conseller Albert Pérez 
Resposta a càrrec del conseller tècnic Pau Gonzàlez 
Rèplica. 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’una proposició de seguiment.  Dos minuts com a norma general 
 
 
 Del grup municipal de Cs 
 
18. Abans del proper plenari s’informi de totes les actuacions previstes de nous aparcaments en 

superfície, zones verdes d’aparcament o aparcaments soterrats. 
 
A càrrec de la conseller Julia Calonge 
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 
 
 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 
19. Catàleg patrimonial dels diferents barris del Districte i treball d’un pla especial de protecció. 
 
A càrrec del conseller Xavi Reig 
Resposta a càrrec del conseller tècnic Pau Gonzàlez 
Rèplica. 
Contrarèplica.  
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No se sotmet a votació en tractar-se d’una proposició de seguiment.  Dos minuts com a norma general 
 
 
 
E.- Declaracions Institucionals 
 

Abans de l’explicació de les Declaracions institucionals presentades pels grups 
municipals, la Secretària procedeix a exposar els criteris interpretatius de les D.I. 
aprovats per la Junta de Portaveus el 6 de febrer de 2006, així com a aclarir els dubtes 
que sobre els mateixos refereixen els Portaveus. 
 
 

Del Grup municipal de BComú 
 
El conseller portaveu exposa que com a grup municipal BComú presenta pel proper Plenari dues D.I. 
 

- D.I referent a l’habitatge 
 
El conseller tècnic explica el contingut de la D.I. que es sotmet a la Junta de Portaveus, relativa a 
l’habitatge. El grup municipal del PDeCat exposa que el contingut no és d’abast de Districte sinó de grups 
municipals. Coincideix el grup municipal del PP en el sentit de que és d’abast del Parlament de Catalunya 
o inclús estatal. Cs i ERC es posicionen en contra perquè sostenen que no és contingut de D.I. El grup 
municipal del PSC sí dóna el seu recolzament. 
Atès que el text no és verificat pels 2/3 del nombre legal de membres del Consell Plenari del Districte. Per 
aquest motiu, els consellers Pau Gonzàlez i Víctor Valls comuniquen la decisió de reconvertir la D.I. en 
proposició amb contingut de declaració institucional i per tant, es sotmetrà a votació per part del Consell 
Plenari. 
 

- D.I. referent als fets feixistes ocorreguts a Horta 
 
El conseller Víctor Valls exposa la motivació de la presentació de la D.I. El PDeCat es posiciona a favor 
en quant a contingut però en desacord en algun punt de la redacció. Cs , PSC i ERC es posicionen a 
favor de la D.I. Des del grup municipal del PP els conseller exposen que condemnen els fets però un cas 
en concret no pot constituir una D.I. Així mateix, es refereixen a un altre succés l’any 2015 i que no va ser 
objecte de D.I. 
 
El conseller tècnic exposa que en la transacció l’Assemblea també entrarà doncs el redactat és seu. 
 
La proposta, doncs, obté el recolzament dels 2/3 del nombre legal de membres del Consell Plenari del 
Districte per poder presentar-se com a D.I el proper Consell Plenari. 
 
 

Del Grup municipal del PDeCat 
 
El conseller Gonzalo Puelles explica la motivació i contingut de la D.I. referent al Dia mundial de les 
persones refugiades que presenta a verificació per al proper Plenari. Obté el recolzament unitari de tots 
els portaveus dels grups municipals presents. 
 
 

Del grup municipal d’ERC i del PSC 
 
ERC presenta una D.I. relativa al recolzament al col·lectiu LGTBI. Pel seu contingut, és complementària a 
la presentada pel grup municipal del PSC. Per aquest motiu, la consellera Núria Carmona proposa que es 
proposin de manera conjunta i el grup municipal d’ERC accedeix. Aquesta D.I. obté el recolzament 
unànime de tots els grups municipals assistents a la Junta de Portaveus, per tant, accedirà a l’ordre del 
dia com a D.I. 
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3.-Observacions: 
 
El Conseller Gonzalo Puelles manifesta el seu desacord en la modulació del debat que es va dur a terme 
en el darrer Consell Plenari, en atenció a les intervencions dels ciutadans i el temps utilitzat, especialment 
quan la Regidora presidia el Consell Plenari. El conseller portaveu de BComú exposa que en cap cas la 
Regidora va contradir la manera de moderar els debats que sempre hi ha hagut en el Districte.  
 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 16:53 hores.  


