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

 
 

 
A la seu del Districte d’Horta-Guinardó, essent les 14:45 hores del dia 4 de juliol de 
2018, es reuneix la Junta de Portaveus del Districte. 
 
 
Hi assisteixen l’Ilm.Sr. Jaume Collboni Cuadrado, President del Consell del Districte 
d’Horta-Guinardó, els/les consellers/eres Manuel Conde García, Núria Carmona 
Cardoso, Núria Galán Orriols, Pau González Val, Beatriz Martínez Alonso, Susanna 
Porcar Portela, Nicolás Ortiz Cuevas, Gonzalo Puelles García, Xavi Reig Robledo, 
Carlos Torrubiano Blanco i Víctor Valls Andrés. 
 
No assisteix el gerent del Districte, Eduard Vicente Gómez. 
 
 
Seguidament s’aproven les actes de la Junta de Portaveus sessió ordinària de 25 
d’abril  de 2018 i extraordinària de 15 de maig de 2018, així com l’ordre del dia de la 
sessió plenària ordinària del dia 12 de juliol de 2018, 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 15 de maig de 2018 
 

B.-  Part informativa 

 
 
a) Cartipàs 

La secretària informa que s’ha comunicat a la Secretaria del Districte decrets 
d’alcaldia, de data 28 de juny de 2018, dels següents nous consellers del Consell del 
Districte: Sr. Javier Edrosa Pérez, del grup municipal de Ciutadans; Sr. Ricard Farin 
Sanz, del grup municipal d’ERC; i Sr. David Mar Alonso, del grup municipal de la CUP-
Capgirem. Sotmet a la consideració de la Junta de Portaveus la inclusió en l’ordre del 
dia del Consell Plenari la pressa de possessió de llurs càrrecs, en cas que en la data 
de celebració els consellers hagin donat compliment als requisits previstos a la 
Normes reguladores del funcionament dels Districtes per poder accedir al càrrec. 
S’aprova per unanimitat la seva inclusió com a punts 1 al 3. 
 
Així mateix, la secretària informa de la resolució del conseller tècnic de 4 de juliol de 
2018 d’assignació de la dedicació parcial del 75% al conseller del GMCs, Sr. Javier 
Edrosa Pérez, de la qual s’haurà de donar compte en el Consell Plenari. S’incorpora 
com a punt 4rt de l’ordre del dia. 

 
b) Despatx d’ofici: 
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5. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta com annex. 

 
 
1.1.  Dietes Consellers 
 
 Data Creditor Import            Cod.Eco. 
 
1 23/04 Gonzalo Puelles García 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’abril 
 
2 23/04 Lina Huelamo Soriano 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’abril 
 
3 23/04 Albert Pérez Garro 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’abril 
 
4 23/04 Joan Cela Ollé 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’abril 
 
5 23/04 Beatriz Martínez Alonso 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’abril 
 
6 23/04 Elena Tarifa Herrero 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’abril 
 
7 23/04 Carlos Torrubiano Blanco 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’abril 
 
8 23/04 Raül Barahona i Ferré 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’abril 
 
9 23/04 Nicolás Ortiz Cuevas 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes d’abril 
 
10 24/05 Lina Huelamo Soriano 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
11 24/05 Nicolás Ortiz Cuevas 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
12 24/05 Joan Cela Ollé 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
13 24/05 Albert Pérez Garro 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
14 24/05 Gonzalo Puelles García 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
15 24/05 Raül Barahona i Ferré 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
16 24/05 Carlos Torrubiano Blanco 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
17 24/05 Elena Tarifa Herrero 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
18 24/05 Beatriz Martínez Alonso 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
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19 25/06 Gonzalo Puelles García 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maigl 
 
20 25/06 Lina Huelamo Soriano 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
21 25/06 Albert Pérez Garro 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
22 25/06 Joan Cela Ollé 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
23 25/06 Beatriz Martínez Alonso 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
24 25/06 Elena Tarifa Herrero 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
25 25/06 Carlos Torrubiano Blanco 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
26 25/06 Nicolás Ortiz Cuevas 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
27 25/06 Raül Barahona Ferré 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de maig 
 
 
 
1.2.  Devolucions dipòsits 
 
 Data Creditor Import Dipòsit 
  
1 23/04 Centres Enginyers SLP   150,00 € 109.206 
  c/ Berruguete, 86 Esc. 9 1-9 
 
2 02/05 Comunitat Propietaris   420,71 € 106.873 
  c/ Dante Alighieri 109 
 
3 02/05 Maria Teresa Bernadó Olivé 1.009,20 €    90026 
  c/ Agudells, 15 
 
4 02/05 Maria Teresa Bernadó Olivé 2.555,61 €    90025 
  Av. Mare de Déu de Montserrat, 23 
 
5 17/05 Habitatges serveis i sinergies de Barcelona SCCL    570,23 € 108.986 
  Ptge. Calafell, 18 
    
6 17/05 Habitatges serveis i sinergies de Barcelona SCCL    602,70 € 108.987 
  Ptge. Calafell, 18 
 
7 19/06 Gay & Corb Intermediation, S.L.    150.00 € 110.026 
  Gestió de residus de la construcció rbla. Muntanya, 72 
 
8 19/06 Gay & Corb Intermediation, S.L.    351.58 € 110.027 
  Reposició o reparació d’elements urbanístics rbla. Muntanya, 72 
 
 
1.3.  Responsabilitat patrimonial 
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Data Interessat 
 
1 30/04 Sonia Parrilla Montero 
  Tenir per desistida 
 
2 30/04 Esther Llop Ballaste 
  Tenir per desistida 
 
3 30/04 Mª Rosa Juan Gomez 
  Tenir per desistida 
 
4 30/04 Ana Yamila Acosta Flamma  
  Tenir per desistida 
 
5 30/04 Teresa Abril Lluellas  
  Estimar Parcialment 
 
6 30/04 Joan Bastida Sellas 
  Desestimar 
 
7 30/04 Yanet Marrero Barreda 
  Desestimar 
 
8 30/04 Manuel González Castillo i Rafaela Torres Muriel 
  Desestimar 
 
9 30/04 Carmen Vanesa Sarrias Gimeno  
  Desestimar 
 
10 30/04 Antonio Viso Moreno 
  Desestimar 
 
11 30/04 Enrique Roman Pelegrín 
  Desestimar 
 
12 18/05 Luís Flores López 
  Desestimar 
 
13 18/05 Lorena Aixa Margalef 
  Desestimar 
 
14 24/05 Jordi Márquez Garcia 
  Tenir per desistit 
 
15 21/06 Alpi Gestion, S.L. 
  Tenir per desistit 
 
16 21/06 Clara Díez Lluch 
  Desestimar 
 
17 21/06 Elzbieta Malgorzata 
  Desestimar 
 
18 21/06 Carlos J.Encinas Alzola 
  Desestimar 
 
19 21/06 Meritxell Burgalés Márquez 
  Desestimar 
 
20 21/06 Luis Muñoz Sánchez i Línea Directa Aseguradora, S.A. 
  Estimar parcialment 
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c) 6.  Informe del govern del Districte  (Informe de la Regidora) 

 
 
El conseller tècnic procedeix a repartir el guió de l’informe i explica que, en principi, 
l’exposició de l’informe en la sessió plenària es durà a terme d’igual manera que es va 
realitzar en el darrer Consell Plenari del mes de maig: per un/a o varis/vàries 
consellers/es, depenent del tema que es tracti en cada punt.  
S’acorden els temps d’intervenció. 
 

 Per l’equip de govern: 10 minuts 

 Per cada grup municipal: (de menor a major representació): 5 minuts.  

 Per l’equip de govern: 5  minuts 

 Per cada grup municipal: (de menor a major representació): 2 minuts 

 Per l’equip de govern: 1 minut 

 
 
 
C.- Part decisòria 
 
 
a) Propostes d’acord. 

 

La secretària informa que, atès que el vice-president del Consell del Districte ha deixat 
de ser conseller, en la propera sessió del Consell Plenari caldria proposar i escollir 
d’entre els consellers un nou/nova vicepresident/ta.  
 
El President consulta als portaveus si hi ha algú que vulgui optar al càrrec i el Sr. Xavi 
Reig Robledo, portaveu del grup municipal d’ERC, es postula pel càrrec. 
 
La Junta de Portaveus inclou com a primer apartat de la part decisòria i 7è de l’ordre 
del dia del proper Consell Plenari la proposta a l’Alcaldia del nomenament del/ la vice-
president/-a del Consell del Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb allò 
disposat a l’art. 15 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes. 
 
 

8. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de 
Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit del Casc Antic d’Horta, de la 
plaça Bacardí, dels carrers de Campoamor i Salses, i dels àmbits discontinus de les cases de 
Periodistes, d’iniciativa municipal. 

 

 Pel Conseller/a del govern: 4 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): 2 minut 

  Pel Conseller/a del govern: 1 minut 
 

9. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de 
Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 

El conseller tècnic informa que, atès que aquest instrument de planejament s’ha 
formulat a instància de cinc entitats, informa que aquestes han sol·licitat poder 
intervenir en el Plenari per explicar la proposta abans del posicionament de vot dels 
grups municipals. 
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La Junta de Portaveus considera que la intervenció dels ciutadans/nes, en cas que es 
sol·liciti, es farà després del posicionament de vot dels grups municipals. 
 
Així mateix, el conseller portaveu del govern planteja la possibilitat de cedir part del 
temps que disposa el govern per presentar la proposta, a les entitats/plataformes que 
vulguin intervenir. La Junta de Portaveus rebutja la proposta. 
 
 

 Pel Conseller/a del govern: 4 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): 2 minut 

  Pel Conseller/a del govern: 1 minut 

 
 

10. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, 
la Modificació del Pla General Metropolità per a la declaració de l’àrea de tanteig i retracte a la 
ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació; d’iniciativa municipal. 
 
 

 Pel Conseller/a del govern: 4 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): 2 minut 

  Pel Conseller/a del govern: 1 minut 
 
 
 

11. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana per a l’ajust de les condicions d’edificació de la parcel·la situada al 
carrer Marquès de Foronda, 29-31-33, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, promogut per 
Elisa Rodríguez Steckelbach. 

 
 Pel Conseller/a del govern: 3 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): posicionament de vot 

  Pel Conseller/a del govern: - 

 
 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 
 
c) Mocions 
 
 
D.- Part d’impuls i control 

 
 

a) Proposicions/declaracions de grup 

 
Del grup municipal Demòcrata 
 

12. Convocatòria d’un procés de participació relatiu a les afectacions, traçats i supressions de les 
línies degut a la Nova Xarxa de Bus i treballar de manera individualitzada les peticions en 
matèria de mobilitat i transport públic a cada barri. 

 
 

 Pel conseller/a del Grup Municipal Demòcrata:  2 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): 1 minut per posicionament de 
vot.  

 Pel conseller/a del Grup Municipal Demòcrata:  1 minut 
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Del grup municipal de Cs 
 

13. Que s’adoptin mesures per millorar la vigilància i seguretat en l’entorn del Turó de la Rovira; 
increment del control de la Guàrdia Urbana durant l’estiu i trasllat a l’AAVV del Turó de la Rovira 
de les mesures adoptades per realitzar el seguiment. 
 

 Pel conseller del Grup Municipal de Ciutadans:  2 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): 1 minut per posicionament de 
vot.  

 Pel conseller del Grup Municipal de Ciutadans:  1 minut 
 
 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 

14. Recolzament de la fenia d’entitats del 3r sector en temàtica de salut mental; constitució d’una 
xarxa de pisos per a persones amb problemes de salut mental; treballar amb entitats per 
desestigmatitzar aquestes persones. 
 

 Pel conseller del Grup Municipal d’ERC-AM:  2 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): 1 minut per posicionament de 
vot.  

 Pel conseller del Grup Municipal d’ERC-AC:  1 minut 

 
 
 
Del grup municipal del PSC 
 

15. Treballar en el proper Consell escolar els projectes de construcció, reforma i manteniment dels 
equipaments educatius públics; participació en la comissió de matriculació del Consell escolar; 
instar al Consorci a complir amb els compromisos d’inversió i planificació educativa al Districte. 
 

 Per la consellera del Grup Municipal del PSC:  2 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): 1 minut per posicionament de 
vot.  

 Per la consellera del Grup Municipal del PSC:  1 minut 
 
 
 
Del grup municipal del PP 
 

16. Posada en funcionament d’una “oficina antiokupes” al Districte. 
 
 

 Pel conseller del Grup Municipal del PP:  2 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): 1 minut per posicionament de 
vot.  

 Pel conseller del Grup Municipal del PP:  1 minut 

 
 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
c) Precs 

 
 

Del grup municipal Demòcrata 
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17. Realitzar estudi referent als aspectes que dificulten la pràctica esportiva al Districte i un pla 

d’accions específiques per fomentar hàbits esportius. 
 

 
A càrrec del conseller/a del Grup Municipal Demòcrata 
Resposta del conseller/a 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 

 
- Trasllat de les raons per les que s’ha anul·lat la línia de l’IES Vall d’Hebron i es rectifiqui ampliant 

línies en aquest i en l’IES Ana Gironella. 
 

Atès que el grup municipal Demòcrata, en la presentació de la part d’impuls i control 
del proper Consell Plenari ha superat el número d’iniciatives no sotmeses a votació -
d’acord amb l’establert als arts. 64.1, 64.2 i 101 del ROM-, el portaveu del grup 
municipal, Sr. Gonzalo Puelles, manifesta la voluntat de retirar aquest prec. 
 
 
 
Del grup municipal de Cs 
 

18. Informació sobre els motius de per què durant aquest mandat no es realitzarà la reforma del 
Casal Pirineu així com la manca de convocatòria del Consell de Barri de Can Baró durant el 
primer semestre d’aquest any. 

 
 
A càrrec del conseller del Grup Municipal de Cs 
Resposta del conseller/a 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 
 

19. En relació a activitats organitzades o patrocinades pel Districte, inclusió en la comunicació que es 
fa d’informació sobre nivell de dificultat i si és apte o no per persones amb mobilitat reduïda. 

 
 
A càrrec del conseller del Grup Municipal de Cs 
Resposta del conseller/a 
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 
 

20. Convocatòria abans de la finalització del mes de juliol del Consell de barri de Can Baró. 
 
A càrrec del conseller del Grup Municipal d’ERC-AM 
Resposta del conseller/a 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 

El conseller Sr. Xavi REIG manifesta que vol que consti en l’acta que poc després de 
presentar el prec, es va convocar el Consell de barri de Can Baró, la qual cosa li 
sembla estrany. El conseller tècnic manifesta que el compromís que hi havia era fer 
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abans de l’estiu el consell de barri i que fa setmanes que s’està intentant trobar una 
data per a celebrar-ho. 
 
 
 

21. Garantir el compliment dels acords presos en el marc de la comissió de seguiment del camp de 
futbol de Sant Genís. 

 
A càrrec del conseller del Grup Municipal d’ERC-AM 
Resposta del conseller/a 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 
 
Del grup municipal del PSC 
 

22. Finalització en els propers 3 mesos del condicionament de l’aparcament provisional al núm. 64 
del c. Santuari. 
 
 

A càrrec de la consellera del Grup Municipal del PSC 
Resposta del conseller/a 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 

 
 
Del grup municipal del PP 
 

23. Planificar la resolució de les patologies de la finca de l’Avda. de l’Estatut, 13 i informar als veïns 
de les actuacions previstes. 

 
A càrrec del conseller del Grup Municipal del PP 
Resposta del conseller/a 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 

 

 
 
d) Preguntes 

 
Del grup municipal Demòcrata 
 

24. Actuacions dutes a terme per restablir la convivència i vetllar per la seguretat dels veïns arrel de 
l’ocupació de Can Safont. 

 
Pregunta a càrrec del conseller del Grup Municipal Demòcrata 
Resposta a càrrec del conseller/a  
No se sotmet a votació en tractar-se d’una pregunta. Dos minuts com a norma general 
 
 
Del grup municipal del PSC 
 

25. Mesures que dur a terme el govern per gestionar el conflicte veïnal generat per les ocupacions 
il•legals al barri de Sant Genís dels Agudells i per definir els usos d’aquests espais. 

 
 
Pregunta a càrrec del conseller del Grup del PSC 
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Resposta a càrrec del conseller/a  
No se sotmet a votació en tractar-se d’una pregunta. Dos minuts com a norma general 
 
 
Del grup municipal del PP 
 

26. Respecte al solar d’Avda. Jordà, 17-27, es destinarà a habitatge social o es modificarà el seu ús. 
 
 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

 
 
Del grup municipal del PSC 
 

27. Proposició aprovada per majoria absoluta en el Ple de 15.05.18 referida a la creació d’una 
Comissió d’avaluació per cada pla de barri. 

 
A càrrec  de la consellera del Grup Municipal del PSC 
Resposta a càrrec del conseller/a 
Rèplica. 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’una proposició de seguiment.  Dos minuts com a norma general 
 
 
Del grup municipal del PP 
 

28. Informació sobre l’estat de la reurbanització i quan s’obrirà el Passatge Arc de Sant Martí. 

 
 
A càrrec  de la consellera del Grup Municipal del PP 
Resposta a càrrec del conseller/a 
Rèplica. 
Contrarèplica.  
No se sotmet a votació en tractar-se d’una proposició de seguiment.  Dos minuts com a norma general 
 

 
 
E.- Declaracions Institucionals. 

 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 

29. Districte respectuós amb la diversitat sexual i de gènere 

 
 

El conseller Xavi REIG comenta el contingut i la motivació de la presentació de la 
Declaració Institucional. Es sotmet la seva verificació per part dels grups polítics 
presents a la Junta de Portaveus.  
 
Obté el recolzament dels grups municipals del PSC, B-Comú, PP, Partit Demòcrata i 
Cs amb el benentès que accedeixen a transaccionar el text definitiu. 
 
La Junta de Portaveus acorda que juntament amb la convocatòria al Consell Plenari 
s’adjunti full d’intervenció per a que els ciutadans que així vulguin l’omplin i la facin 
arribar a la Secretaria del Districte per correu electrònic fins al dia de celebració de la 
sessió. Així mateix, el dia del Consell Plenari es facilitarà en la sala novament fulls 
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d’intervenció per a ser presentat al personal municipal present fins el moment que el 
President ho indiqui.  
 
 
Per últim, la Junta de Portaveus acorda iniciar el Consell Plenari a les 18:30 hores, tal i 
com es va fer al mes de maig. 
 
I sense més assumptes que tractar s’aixeca la sessió a les 15:40 hores. 


