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

 
 
A la seu del Districte d’Horta-Guinardó, essent les 15:35 hores del dia 4 d’octubre 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 d’octubre 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, 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 Im. Sra. Mercedes Vidal Lago, regidora del districte. No hi 
assisteixen tampoc la consellera del grup municipal de BComú-E Sra. Beatriz 
MARTÍNEZ ALONSO, 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.  
 
Aquesta Junta extraordinària s’ha convocat, d’acord amb l’article 93 del Reglament 
Orgànic municipal, a petició d’un o més dels membres que representen almenys una 
quarta part dels Consell del Districte. En aquest sentit, la sol·licitud de la convocatòria 
ha estat efectuada conjuntament per part del grup municipal de BComú-E i el PSC a 
través de la Secretaria del Districte. 
 
Constitueix únic punt de l’ordre del dia d’aquesta Junta extraordinària:  
 

1. Possibilitat d’aplaçament del Plenari del dia 5 d’octubre de 2017 
 
La Presidenta pren la paraula exposant que, d’acord amb la Normativa reguladora dels 
Districtes, la decisió d’ajornar el proper Plenari del Districte és competència del seu 
President i, en aquest cas, seva per delegació. Tanmateix, s’ha volgut celebrar una 
Junta extraordinària de Portaveus per tal d’escoltar el posicionament de cada grup 
municipal. S’obre un torn de paraula. 
 
Per part del grup municipal de BComú-E, el conseller portaveu Víctor VALLS considera 
que els òrgans de govern del districte no és convenient que es centrin en qüestions 
alienes al propi districte. Considera que els barris entendran l’ajornament perquè la 
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situació que es dóna és extraordinària. Per tant, atès que el Ple no es desenvoluparia 
en condicions “normals”, el grup municipal es posiciona a favor del seu aplaçament. 
 
Per part del grup municipal del PP, el conseller Manuel CONDE manifesta que està 
d’acord en l’ajornament del Ple. Així mateix, sol·licita que s’acordi la possibilitat de 
presentar una nova part d’impuls i control per part de tots els grups municipals. 
 
El conseller del grup municipal del PDeCat, Gonzalo PUELLES, manifesta que el seu 
grup està totalment d’acord en l’ajornament del Ple. Es més, considera que ja es podia 
haver decidit en la darrera Junta de Portaveus ordinària, tal i com va sol·licitar el seu 
grup municipal juntament amb ERC i CUP. També es posiciona a favor de que es 
realitzi una nova Junta de portaveus abans del proper Ple en el que s’analitzi una nova 
proposta d’impuls i control per part dels grups. 
 
La consellera del PSC Núria Galán exposa que la part d’impuls i control prevista pel 
Ple del dia 5 evidenciava que el contingut del Ple no seria propi de les qüestions del 
Districte, sinó alienes. Per aquest motiu, el seu grup municipal es posiciona a favor del 
seu ajornament. Així mateix, la part decisòria proposa mantenir-la i donar l’oportunitat 
de presentar una nova part d’impuls i control.  
 
Xavi Reig, conseller d’ERC, manifesta el seu total acord amb la proposta 
d’aplaçament, així com a la celebració d’una nova Junta de Portaveus una setmana 
abans del proper Ple. 
 
Julia Calonge, consellera de Cs, considera que el Ple no s’hauria de posposar atès 
que la situació i els problemes polítics del moment ja eren previstos. De fet, considera 
que es podria normalitzar la situació celebrant el proper Ple. 
 
Núria Carmona, presidenta en funcions, manifesta que havent escoltat a tots els grups 
municipals presents, acorda ajornar el Ple del Districte i proposa com a data el proper 
25 d’octubre.  
 
El conseller Víctor VALLS considera, en nom de BComú-E, que és preferible que la 
part d’impuls i control tingui un contingut propi del Districte.  
 
El conseller tècnic informa que la data del Consell de seguiment del barri del Carmel 
també s’aplaçarà. A sol·licitud dels portaveus dels grups municipals del PP i PDeCat, 
manifesta que passarà el calendari provisional dels consells de barri a tots els grups. 
Així mateix, que en els propers dies es comunicarà la data de celebració de la Junta 
de portaveus que determinarà l’ordre del dia del Ple del 25 d’octubre. 
 
La Secretària proposa als grups que si, transcorregut el termini que estableix l’art. 55 
del ROM els grups municipals no han presentat a la Secretaria nova part d’impuls i 
control, automàticament es tindrà en consideració la presentada pel Ple del dia 5 que 
la Presidència acaba d’ajornar. Els portaveus dels grups municipals es donen per 
assabentats, no manifestant cap d’ells la seva oposició. 
 
I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 15:52 hores. 


