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Acta de la Junta de Portaveus. Districte d’Horta-Guinardó 

 
 
 
 

A la seu del Districte d’Horta-Guinardó, essent les 15:40 hores del dia 5 de desembre 
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 4 
de desembre 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 els consellers Sra. Júlia CALONGE COCH, Núria CARMONA 
CARDOSO, Manuel CONDE GARCÍA, Núria GALÁN ORRIOLS, Pau GONZÁLEZ 
VAL, Beatriz MARTÍNEZ ALONSO, Nicolás ORTIZ CUEVAS, Gonzalo PUELLES 
GARDIA, Xavi REIG ROBLESO, Carlos TORRUBIANO BLANCO i Víctor VALLS 
ANDRÉS. 
 
Excusa la seva absència la Im. Sra. Mercedes VIDAL LAGO, regidora del districte. 
Tampoc hi assisteixen el conseller del grup municipal de la CUP Sr. Pau CASTELLÓ 
GIL, 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, la presidenta excusa l’absència del Regidor Im. Jaume COLLBONI 
CUADRADO i de la Regidora Mercedes VIDAL LAGO. 
 
 
 
Seguidament s’aproven les actes de la Junta de Portaveus sessió ordinària de 17 
d’octubre de 2017 i extraordinària de 25 d’octubre de 2017 i l’ordre del dia de la sessió 
plenària ordinària del dia 14 de desembre 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 25 d’octubre 2017 
 
B.-  PART INFORMATIVA 
 
 
a) Cartipàs 

1. Donar compte de la resolució de la Regidora del Districte de 27 de novembre de 2017 de 
2017 de cessament de membres de la Comissió de Govern del Districte d’Horta-Guinardó de 
les conselleres Sres. Núria Galán Orriols i Núria Carmona Cardoso del GMPSC-CP 
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b) Despatx d’ofici: 
 

 
1.1.  Dietes Consellers 
 
 DATA CREDITOR IMPORT            COD.ECO. 
 
1 20/11 Elena Tarifa Herrero 500,00 €  230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’octubre 
 
2 “ Carlos Torrubiano Blanco 1.000,00 € 230.01  
   Dietes d’assistència sessions mes d’octubre 
 
3 “  Raül Barahona Ferré 1.000,00 € 230.01 
   Dietes d’assistència sessions mes d’octubre 
 
4 “  Nicolás Ortiz Cuevas 1.000,00 € 230.01 
   Dietes d’assistència sessions mes d’octubre 
 
5 “  Gonzalo Puelles García 1.000,00 € 230.01 
   Dietes d’assistència sessions mes d’octubre 
 
6 “  Lina Huélamo Soriano 500,00 € 230.01 
   Dietes d’assistència sessions mes d’octubre 
 
7 “  Albert Pérez Garro 1.000,00 € 230.01 
   Dietes d’assistència sessions mes d’octubre 
 
8 “  Joan Cela Ollé 500,00 € 230.01 
   Dietes d’assistència sessions mes d’octubre 
 
9 “  Beatriz Martínez Alonso 1.000,00 € 230.01 
   Dietes d’assistència sessions mes d’octubre 
 
 
 
1.2.  Devolucions dipòsits 
 
 DATA CREDITOR IMPORT DIPÒSIT 
 
1 19/09/2017 Cs. Establiments de Proximitat, S.L. 2.049,68 €
 07050088 
  Pg. Maragall 415-417 
 
2 17/10/2017 Lucrecia Belmonte Montavez 900,04 € 07240089 
  C/ Alt de Mariner, 13 
 
3 17/10/2017 Construcciones Gacela 95 SL 401,50 € 109504 
  C/ Praga, 33 
 
4 15/11/2017 Construccions Paytubi SA 4.910,78 € 092057 
  C/ Porto, 40 
 
5 15/11/2017 Jaume Boloix Vilalta 224,74 € 010633 
  C/ Josep Yxart, 3 
 
6 21/11/2017 Paulina Roldan Vargas 374,57 € 001667 
  Av. Meridiana, 159 
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7 21/11/2017 Paulina Roldan Vargas 468,21 € 011666 
  Av. Meridiana, 159 
 
8 21/11/2017 Gonzalo Garcia Lopez 327,75 € 010615 
  Pg Font d’en Fargas, 18 
 
9 21/11/2017 M Carmen Pleguezuelos Baeza 1.296,19 € 010006 
  C/ Duero, 46 
10 30/11/2017 Carment Muñoz Garcia 196,65€ 010487 
  C/ Vilapicina, 0029*0035 
 
 
 
 
1.3.  Responsabilitat patrimonial 
 
DATA INTERESSAT 
 
 
1 17/10/2017 M. Teresa González Ortega 
  Desestimar 
 
2 31/10/2017 Silvia Martínez Domènech 
  Estimar 
 
3 07/11/2017 Ana Cristina Werring Millet 
  Tenir per desistida 
 
4 16/11/2017 Fernando Argudo García de Marina 
  Estimar 
 
5 21/11/2017 Salvador Blanco Toledo 
  Tenir per desistida 
 
6 “ Maria Carmen Fernández Cabrera 
  Tenir per desistida 
 

 
c) 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 (Pau Castelló-CUP, Manuel  
Conde-PP,  Núria Carmona-PSC, Xavi Reig-ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- 
PDeCAT): 5 minuts.  

• Per la Regidora: 5  minuts 
• Per cada grup municipal: (de menor a major representació (Pau Castelló-CUP, Manuel 

Conde-PP, Núria Carmona-PSC, Xavi Reig-ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- 
PDeCAT-): 1 minut 

• Per la Regidora: 1 minut 
 
El conseller Tècnic reparteix el guió de l’informe de la Regidora del Districte i s’acorden 
els temps d’intervenció. 
 
En aquest moment la Presidenta pregunta als grups municipals, atès que el proper 
Consell Plenari es celebrarà dins de campanya electoral de les properes eleccions 
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autonòmiques, si hi ha possibilitat de negociar la durada de la sessió ordinària. Tant el 
govern com els grups municipals presents en la Junta de Portaveus decideixen que es 
mantenen les proposicions presentades però els precs i les preguntes seran 
contestades de manera escrita per part de l’equip de govern. Així mateix, l’equip de 
govern decideix retirar la Mesura de govern que tenia previst presentar en el Consell 
Plenari i posposar-la per a un proper Plenari.  
 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
a) Propostes d’acord 

 
3. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) 

de la Carta municipal i 10.6.g de les Normes reguladores de funcionament dels 
districtes, el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 i 
aprovar inicialment la distribució dels capítols II, IV i VI del Pressupost del Districte 
2018. 

 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
 

• Pel Conseller Víctor Valls: 8 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació (Pau Castelló- CUP; Manuel 

Conde-PP, Núria Carmona-PSC, Xavi Reig-ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Gonzalo Puelles- 
PDeCAT: 3 minuts. 

•  Pel Conseller Víctor Valls: 3  minuts 
 

 
4. APROVAR la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels 

equipaments cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2018; i sotmetre-la a 
l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
 

Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
 

• Per la consellera Beatriz Martínez: 4 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació (Pau Castelló- CUP; Carlos 

Torrubiano-PP, Núria Carmona- PSC, Xavi Reig-ERC-AM, Julia Calonge-Cs, Gonzalo 
Puelles- PDeCAT: 2 minuts. 

•  Per la consellera Beatriz Martínez: 1 minut 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 
 
c) Mocions 
 
 
D.- PART D’IMPULS I  CONTROL 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
 
Del grup municipal Demòcrata 
 

5. Dotar al Districte d’un pressupost suficient per realitzar les inversions necessàries i 
desenvolupar millores d’accessibilitat, reurbanització, equipaments públics, protecció 
de patrimoni i millora del teixit comercial dels barris. 

 
• Pel conseller Gonzalo Puelles:  2 minuts 
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• Per cada grup municipal de menor a major representació: (Pau Castelló- CUP; Manuel 
Conde-PP, Núria Carmona-PSC, Xavi Reig-ERC; Julia Calonge-Cs; Víctor Valls-BComú-E): 
1 minut per posicionament de vot.  

• Pel conseller Gonzalo Puelles: 1  minut 
 
 
Del grup municipal de Cs 
 

6. Impuls durant el 2018 de polítiques de desenvolupaments de l’associacionisme en 
tots els barris i en tots els àmbits del 3r sector, en col·laboració amb Torre Jussana i 
amb la resta del teixit associatiu del Districte. 

 
• Pel conseller Nico Ortiz:  2 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació: (Pau Castelló- CUP; Manuel 

Conde-PP, Núria Galán-PSC, Xavi Reig-ERC; Gonzalo Puelles-PDeCat; Pau Gonzàlez-
BComú-E): 1 minut per posicionament de vot.  

• Pel conseller Nico Ortiz: 1  minut 
 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 

7. Instar al govern del Districte a intensificar les accions i negociacions pertinents per a 
garantir que el bloc de Pl. Eivissa, 17 segueixi sent seu del CJD7 i de la resta 
d’entitats i associacions que actualment fan ús. 

 
• Pel conseller Xavi Reig:  2 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació: (Pau Castelló- CUP; Manuel 

Conde-PP, Núria Galán-PSC; Julia Calonge-Cs; Albert Pérez-PDeCat; Pau Gonzàlez-
BComú-E): 1 minut per posicionament de vot.  

• Pel conseller Xavi Reig: 1  minut 
 
 
Del grup municipal del PSC 
 

8. Presentació d’un informe sobre situació actual i solucions viables en el comerç de St. 
Genís. Comunicació de la diagnosi a la comissió d’urbanisme, taula de comerç, etc  i 
assegurar la seva utilitat i trasllat en altres barris. 

 
• Per la consellera Núria Galán:  2 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació: (Pau Castelló- CUP; Manuel 

Conde-PP; Xavi Reig-ERC; Nico Ortiz-Cs; Susanna Porcar-PDeCat; Elena Tarifa-BComú-E): 
1 minut per posicionament de vot.  

• Per la consellera Núria Galán: 1  minut 
 
 
Del grup municipal del PP 
 

9. Pla per a la construcció d’aparcaments al Districte, especialment a les zones on 
l’aparcament en superfície s’ha vist reduït. 

 
 

• Pel conseller Carlos Torrubiano:  2 minuts 
• Per cada grup municipal de menor a major representació: (Pau Castelló- CUP; Núria 

Carmona-PSC; Xavi Reig-ERC; Julia Calonge-Cs; Gonzalo Puelles-PDeCat; Fernando 
Marín-BComú-E): 1 minut per posicionament de vot.  

• Pel conseller Carlos Torrubiano: 1  minut 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
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c) Precs 

 
d) Preguntes 

 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
 
 
E.- Declaracions Institucionals. 
 
 

10. Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
 
 
Coincideix per contingut la D.I. presentada pels grups municipals del PSC i d’ERC. 
Decideixen transaccionar-la. La resta de grups polítics municipals presents en la Junta 
de Portaveus recolzen la seva incorporació en l’odre del dia del Consell Plenari i 
accepten transaccionar. Per tant, la D.I. obté el recolzament superior a 2/3 del nombre 
legal de membres del Plenari. 
 

 
11. Amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat 

 
Coincideix per contingut la D.I. presentada pels grups municipals del PSC i de CS. De 
fet, es manifesten tots els grups municipals presents, favorables als seu suport així 
com ja s’ha fet en altres instàncies. Per tant, la D.I. obté el recolzament superior a 2/3 
del nombre legal de membres del Plenari. 
 
El conseller Xavi REIG i el conseller Gonzalo PUELLES manifesten que volen 
presentar una Declaració institucional d’urgència amb motiu de recolzament dels 
presos polítics. 
 
El conseller portaveu de B-Comú-E Víctor VALLS considera que es pot entendre la 
urgència de la presentació de la proposta però no així el contingut d’una Declaració 
institucional. Manifesta que no és convenient, més en període de campanya electoral, 
un pronunciament institucional en aquest sentit. Al no obtenir el recolzament del grup 
municipal del govern, la D.I. no obté el quòrum necessari per accedir a l’ordre del dia 
com a Declaració institucional.  
 
Temes varis: El conseller tècnic informa als grups polítics que a partir del mes de 
gener, en aplicació de les ordenances fiscals vigents, els partits polítics que pretenguin 
fer una utilització de la via pública fora de campanya electoral caldrà que tramitin la 
corresponen llicència amb cobrament de taxes. La sol·licitud caldrà que es realitzi amb 
una antelació mínima d’un mes a l’esdeveniment sol·licitat.  
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Els grups polítics presents en la Junta decideixen avançar la celebració del Consell 
Plenari a les 18:30 hores. A excepció del PDeCat, que mostra la seva disconformitat 
atès que consideren que no propiciarà una major participació per part de la ciutadania. 
 
Es torna a tractar el posicionament de la Secretària en el Ple. El conseller Gonzalo 
PUELLES considera que és més adient que es situï fora de la taula dels consellers i es 
deixi espai als regidors adscrits, quan assisteixin. Per part del grup municipal del PSC 
es considera que és més adient l’assistència jurídica que la Secretaria efectua al 
President durant la sessió plenària. Per aquest motiu es proposa per al proper Plenari 
no canviar res i deixar-ho a decisió del propi President. El conseller PUELLES 
manifesta que vol que consti en l’acta la seva disconformitat.  
 
Per últim, tots els grups municipals presents estan d’acord en celebrar una Junta de 
Portaveus extraordinària prèvia al Ple per tal de confirmar els posicionaments de vot 
de les Declaracions institucionals (transaccions, text definitiu , possibles modificacions 
i intervinents) 
 
 
 
I sense més assumptes que tractar s’aixeca la sessió a les 16:45 hores. 


