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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 18:30 hores del dia 6 de juliol 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 6 de juliol 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, el conseller del grup municipal de la CUP Sr. Daniel BRIEGA  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 per part del grup municipal de BComú-E a través de la Secretaria 
del Districte. 
 
Constitueix únic punt de l’ordre del dia d’aquesta Junta extraordinària:  
 

1. Declaracions institucionals de l'ordre del dia del Consell Plenari de 6 de juliol de 
2017: transaccions, text definitiu , possibles modificacions i intervinents. 

 
En la Junta de Portaveus ordinària celebrada el passat 28 de juny de 2017 es van 
verificar tres Declaracions institucionals. Fruit de la transacció efectuada pels grups 
municipals, la Presidenta pregunta a cadascú dels grups municipals proposants, quin 
ha estat el resultat: 
 

- Resposta a l’agressió feixista ocorreguda al barri del Guinardó. 
 
Declaració institucional presentada pel grup municipal de BComú-E. El conseller 
portaveu informa que procedirà a llegir en el Ple la consellera Beatriz Martínez. Així 
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mateix, que el text de la Declaració institucional ha estat transaccionat amb els grups 
municipals següents: ERC-AM, PDeCat, PSC-CP i BComú-E. No és subscrita pel grup 
municipal de Cs i el grup municipal del PP la signa, tot indicant el conseller Sr. Manuel 
Conde que no donen la conformitat als punts 2 i 4 de la mateixa. 
 
 

- Dia mundial de persones refugiades. 
 
Declaració institucional presentada pel PdeCat. El conseller portaveu del grup 
municipal informa que procedirà a llegir-la en el Ple el conseller Sr. Albert Pérez. Així 
mateix, informa que ha estat transaccionada pels següents grups municipals: ERC-
AM, Cs, PSC-CP i BComú-E. Els portaveus de cadascú dels grups municipals que 
recolzen la Declaració institucional transaccionada procedeixen a signar-la. També ho 
fa el conseller del PP, Sr. Manuel Conde que exposa que demanarà intervenir en el 
Plenari. 
 
 

- Recolzament col·lectiu LGTBI 
 
Declaració institucional presentada pel PSC-CP i ERC-AM. La consellera Núria Galán 
exposa que han obtingut el recolzament unànime de tots els grups municipals, els 
portaveus dels quals subscriuen el text. Informa, així mateix, que en el consell Plenari 
intervindran per a llegir la part dispositiva del text transaccionat tant ella mateixa com 
el conseller Sr. Xavi Reig. 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18:52 hores.  
 
 


