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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 21 de febrer de 
2018, es reuneix la Junta de Portaveus del Districte, sota la presidència de la Senyora 
Núria Carmona Cardoso, consellera del districte, qui actua per delegació expressa del 
President del Consell del Districte, Jaume Collboni Cuadrado de 21 de febrer 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 Il·lustríssima Senyora Mercedes Vidal Lago, regidora del districte, els 
consellers Manuel Conde García, 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 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, Il·lustríssim Jaume 
Collboni Cuadrado. 
 
 
Seguidament s’aproven les actes de la Junta de Portaveus sessió ordinària de 5 de 
desembre de 2017 i extraordinària de 14 de desembre de 2017 i l’ordre del dia de la 
sessió plenària ordinària del dia 1 de març 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 14 de desembre de 2017 
 

B.-  Part informativa 

 
 
a) Cartipàs 

1. Donar compte de la resolució de la regidora del districte de nou cartipàs d’àrees i territori dels 

consellers membres de la Comissió de Govern del Districte.  

La Secretària exposa que s’han rebut a la Secretaria del Districte dos decrets 
d’alcaldia, ambdós del dia 15 de febrer d’enguany: el primer, de cessament de la 
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consellera Julia Calonge Coch com a membre del Consell Municipal del Districte, amb 
efectes de 6 de febrer de 2018; el segon, de nomenament del Senyor Albert Arce Vela 
com a membre del Consell Municipal del Districte, en substitució del Senyor Pau 
Castelló Gil. 
 
La Junta de Portaveus decideix incorporar a l’ordre del dia com a punt segon per donar 
compte al Consell Plenari, del decret de cessament de la consellera Julia Calonge.  
 
Respecte al nomenament del nou conseller del grup municipal de la Cup, el conseller 
tècnic informa que es facilitarà la seva presa de possessió davant la Regidora del 
Districte, per tal d’alleugerir el desenvolupament del Ple. En cas que no fos possible, 
serà durant el desenvolupament de la sessió ordinària del Ple on el conseller prendrà 
possessió.  
 
La Junta de Portaveus decideix incorporar com a punt tercer de l’ordre del dia del Ple 
la pressa de possessió del càrrec del nou conseller que, si fos el cas, en Junta 
extraordinària es decidiria canviar per “donar compte”. 
 
 
b) Despatx d’ofici: 

 
4. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta com annex. 

 
 
1.1 Autorització i disposicions de despesa en expedients de contractació. 
 
 Data Creditor Import Prog. 
 
1. 18/12 Patronat Municipal Habitatge 11.202,81 €             920.11 
  Diferència import vitalicis lloguer habitatge carrer Llobregós, 175 
 
 
1.2.  Dietes Consellers 
 
 Data  Creditor Import           Cod. Eco, 
 
1 14/12 Carlos Torrubiano Blanco 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
 
2 14/12 Elena Tarifa Herrero 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
 
3 14/12 Gonzalo Puelles Garcia 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
 
4 14/12 Albert Pérez Garro 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
 
5 14/12 Beatriz Martínez Alonso 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
 
6 14/12 Joan Cela Ollé 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
 
7 14/12 Lina Huelamo Soriano 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
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8 14/12 Raül Barahona i Ferré 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
 
9 21/12 Lina Huelamo Soriano 500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
 
10 21/12 Nicolas Ortiz Cuevas 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de novembre 
 
11 19/12 Raül Barahona i Ferre 1.500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de desembre 
 
12 29/12 Nicolas Ortiz Cuevas 1.500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de desembre 
 
13 29/12 Lina Huelamo Soriano 3.500,00€ 230.01 
  “Dietes d’assistència sessions mes de desembre” 
 
14 29/12 Joan Cela  Ollé 2.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de desembre 
 
15 29/12 Gonzalo Puelles Garcia 1.500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de desembre 
 
16 29/12 Elena Tarifa Herrero 2.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de desembre 
 
17 29/12 Carlos Torrubiano Blanco 1.500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de desembre 
 

18 29/12 Beatriz Martínez Alonso 3.500,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de desembre 
 
19 29/12 Albert Pérez Garro 3.500,00€ 230.01 
  “Dietes d’assistència sessions mes de desembre” 
 
1.3.  Devolucions dipòsits 

 
 Data Creditor Import Diposit 
  
1 30/11 Inocencia Vila Ibañez 399,28€ 32439994 
  Gual carrer Baldomer Girona, 2 
 
2 12/12 Comunitat de propietaris carrer Pintura, 5 420,71€ 105039 
   Gestió de runa i residus  carrer Pintura, 5 
 
3 12/12  Comunitat de propietaris Carrer Pintura, 5             266,19€                108038 
   Reparació dels elements urbanístics, carrer Pintura, 5 
 
4 06/02  Andrea Bermejo Pallejà               1.406,30€               108.937 
   Reparació d’elements urbanístics, carrer Lluís Sagnier 10 
 
5 06/02  Edelweiss Iberica, s.l..               283,50€  80.797 
   Gestió de residus de la construcció, carrer Aguilar 52-54 
 
6 06/02  Edelweiss Iberica s.l.      7.044,72€ 80.796 
   Reposició d’elements urbanístics carrer Aguilar 52-54 
 
7 06/02  José Luís Gutierrez Santos     3.167,19€ 110595 
   Reparació d’elements urbanístics, carrer Salses, 58 
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8 06/02  José Luís Gutierrez Santos     3.386,65€ 110596 
   Gestió de residus de la construcció, carrer Salses, 58 
 
1.4.  Responsabilitat patrimonial 
 

Data Interessat 
 
1 19/12 Esteban Sánchez Campos y Pablo Gonzalez Álvarez 
  Desestimar 
 
2 20/12 Maria Pilar Brillas Fabra 
  Desestimar 
 
3 20/12 Josefa Dominguez Sanchez 
   Estimar parcialment 
 
4 16/01 Gemma Bayot Serrano 
   Tenir per desistida 
 
5 01/02 Celia Madelin Cruz Pilaloa 
   Tenir per desistida 
 
6 06/02 Jose Quiñoy Vicente 
   Tenir per desistit 
 
7 06/02 Diego Izquierdo Velasco 
   Tenir per desistit 
 
8 06/02 Rosario Palma López 
   Tenir per desistida 
 
9 06/02 Carmen Mateo Molina 
   Tenir per desistida 

 
  

 
c) 5. 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 (Albert Arce-Cup, Manuel  
Conde-PP,  Núria Carmona-PSC, Xavi Reig-ERC, Nicolás Ortiz-Ciutadans, Gonzalo Puelles- 
Pdecat): 5 minuts.  

 Per la Regidora: 5  minuts 

 Per cada grup municipal: (de menor a major representació (Albert Arce-Cup, Manuel Conde-
PP, Núria Carmona-PSC, Xavi Reig-ERC, Nicolás Ortiz-Ciutadans, 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. 
 
 
 

6. Mesura de govern: Pla de desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó 2018-2022 
 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
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 Per les conselleres Elena Tarifa i Beatriz Martínez: 6 minuts 
Per cada grup municipal: (de menor a major representació (Albert Arce-Cup, Carlos 
Torrubiano-PP,  Núria Galán-PSC, Xavi Reig-ERC, Nicolás Ortiz-Ciutadans, Gonzalo 
Puelles- Pdecat): 3 minuts.  

 Per la consellera Elena Tarifa: 1  minut 
 
 
 

7. Mesura de govern: Del Consell Escolar Municipal d’Horta-Guinardó  
al consell educatiu de districte 

 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 

 

 Pel conseller Joan Cela: 6 minuts 
Per cada grup municipal: (de menor a major representació (Albert Arce-Cup, Manuel Conde-
PP,  Núria Galán-PSC, Xavi Reig-ERC, Nicolás Ortiz-Ciutadans, Albert Pérez- Pdecat): 3 
minuts.  

 Pel conseller Joan Cela: 1  minut 
 

 
El conseller portaveu del govern aclareix que aquesta mesura de govern és la que es 
va retirar en la Junta de Portaveus de data 5 de desembre de 2018. 
 
 
 
C.- Part decisòria 
 
a) Propostes d’acord 

 
8. Informar favorablement de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de 

Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de La Clota, reordenació, 
d’iniciativa municipal. 

 

El conseller portaveu del govern explica la proposta. 
 
 
Es preveuen un temps màxims d’intervenció de: 
 

 Pel Conseller Víctor Valls: 3 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació (Albert Arce- Cup; Manuel Conde-
PP, Núria Carmona-PSC, Xavi Reig-ERC, Nicolás Ortiz-Ciutadans, Gonzalo Puelles- 
Pdecat): 1 minut 

  Pel Conseller Víctor Valls: 1 minut 
 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 
 
c) Mocions 
 
 
D.- Part d’impuls i control 

 
 

a) Proposicions/declaracions de grup 
 

Del grup municipal Demòcrata 
 

9. Dotar de pressupost al Districte per millorar la neteja necessària al territori i augmentar la 
contractació d’agents cívics. 
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 Pel conseller Gonzalo Puelles:  2 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació: (Albert Arce- Cup; Manuel Conde-
PP, Núria Galán-PSC, Xavi Reig-ERC; Nicolás Ortiz-Ciutadans; Pau Gonzàlez-Barcelona en 
comú): 1 minut per posicionament de vot.  

 Pel conseller Gonzalo Puelles: 1  minut 
 
 
 

Del grup municipal de Ciutadans 
 

10. Informació de les incidències en ascensors i escales mecàniques; informes semestrals sobre 
zones prioritàries per a la seva instal·lació i sobre el nivell de disponibilitat ; ampliació de 
l’horari de la seva utilització per a que coincideixi amb el del metro. 
 
 

 Pel conseller Nicolás Ortiz:  2 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació: (Albert Arce-Cup; Manuel Conde-
PP, Núria Galán-PSC, Xavi Reig-ERC; Gonzalo Puelles-Pdecat; Fernando Marín-Barcelona 
en comú): 1 minut per posicionament de vot.  

 Pel conseller Nicolás Ortiz: 1  minut 
 
 
 

Del grup municipal d’ERC 
 

11. Presentació d’un projecte executiu per a la reforma integral de la Rambla del Carmel que 
inclogui un altre ascensor al mirador 
 

 Pel conseller Xavi Reig:  2 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació: (Albert Arce-Cup; Manuel Conde-
PP, Núria Galán-PSC; Nicolás Ortiz-Ciutadans; Gonzalo Puelles-Pcecat; Elena Tarifa-
Barcelona en comú): 1 minut per posicionament de vot.  

 Pel conseller Xavi Reig: 1  minut 
 
   
 

Del grup municipal del PSC 
 

12. Impulsar el Compromís per a la cobertura de la Ronda de Dalt 

 Per la consellera Núria Carmona:  2 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació: (Albert Arce-Cup; Manuel Conde-
PP; Xavi Reig-ERC; Nicolás Ortiz-Ciutadans; Gonzalo Puelles-Pdecat; Víctor Valls-
Barcelona en comú): 1 minut per posicionament de vot.  

 Per la consellera Núria Carmona: 1  minut 
 
 
 

Del grup municipal del PP 
 

13. Trasllat a l’ATM el desacord en l’increment de les tarifes del transport públic per a l’any 2018 
i treballar un nou model tarifari. 
 
 

 Pel conseller Carlos Torrubiano:  2 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació: (Albert Arce-Cup; Núria Carmona-
PSC; Xavi Reig-ERC; Nicolás Ortiz-Ciutadans; Gonzalo Puelles-Pdecat; Fernando Marín-
Barcelona en Comú): 1 minut per posicionament de vot.  

 Pel conseller Carlos Torrubiano: 1  minut 
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b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

c) Precs 

Del grup municipal de Ciutadans 

14. Mesures necessàries per al compliment de la freqüència de pas de les línies V21 i D40 i que 

tots els vehicles siguin articulats. 

A càrrec del conseller Nicolás Ortiz 
Resposta 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 

15. Informe sobre el nombre d’habitatges i immobles ocupats a cada barri del Districte, 

comparativa amb anys anteriors i actuacions previstes i dutes a terme en àmbits d’habitatge 

social, prevenció i seguretat. 

A càrrec del conseller Xavi Reig 
Resposta del conseller Víctor Valls 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 
 

16. Que el govern del Districte garanteixi la conservació, manteniment, restitució i senyalització 

del Torrent de Lligalbé. 

 
A càrrec del conseller Raül Barahona 
Resposta de la consellera Beatriz Martínez 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 
 
Del grup municipal del PSC 

17. Compliment immediat dels compromisos adquirits amb els veïns respecte al projecte 

d’urbanització, adequació i millora de les infraestructures i serveis dels carrers de la Font del 

Gos, Can Papanaps i Cal Notari. 

A càrrec de la consellera Núria Galán 
Resposta del conseller Víctor Valls  
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 

Del grup municipal del PP 
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18. Inspeccions anuals als locals d’associacions de cànnabis i informació periòdica al Consell de 

Salut del Districte. 

A càrrec del conseller Carlos Torrubiano 
Resposta del conseller Víctor Valls 
Rèplica 
Contrarèplica 
Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 

19. Realització d’un informe sobre l’ús dels carrils bici al Districte des de la seva creació fins a 

una previsió a deu anys. 

A càrrec del conseller Carlos Torrubiano 
Resposta del conseller Fernando Marín 
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 

20. Sobre l’estat de l’expropiació de Torre Garcini i el possible futur ús per a gent gran. 

Pregunta a càrrec de la consellera Susanna Porcar  
Resposta a càrrec de la consellera Beatriz Martínez 
No se sotmet a votació en tractar-se d’una pregunta. Dos minuts com a norma general 
 

21. Actuacions previstes per a la consolidació i ampliació de zones verdes i la creació de nous 

equipaments als entorns del carrer Tenerife. 

Pregunta a càrrec de la consellera Susanna Porcar  
Resposta a càrrec del conseller Fernando Marín 
No se sotmet a votació en tractar-se d’una pregunta. Dos minuts com a norma general 
 

 

Del grup municipal de Ciutadans 

22. Mètodes preventius i de control de la processionària del pi als parcs del Districte. 

Pregunta a càrrec del conseller Nicolás Ortiz 
Resposta a càrrec de la consellera Beatriz  Martínez 
No se sotmet a votació en tractar-se d’una pregunta. Dos minuts com a norma general 
 

Del grup municipal del PSC 

23. Obres i inversió executada del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i Teixonera 

 
Pregunta a càrrec de la consellera Núria Galán 
Resposta a càrrec del conseller Joan Cela 
No se sotmet a votació en tractar-se d’una pregunta. Dos minuts com a norma general 
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Intervé el Sr. Lluís Cairell (Associació de Veïns de La Taxonera) 
 

 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
Del grup municipal d’ERC 
 
 

24. Prec acceptat al Consell Plenari de 4.05.16 relatiu a la donació de sang entre el jovent 

 
A càrrec del conseller Raül Barahona 
Resposta a càrrec del conseller Víctor Valls 
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 
 

25. Prec realitzat al Consell Plenari de 2.3.17 en relació al Passatge Arc de Sant Martí: situació 
de la seva reurbanització i obertura als vianants.  

 
A càrrec del conseller 
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 
 
 
 
E.- Declaracions Institucionals. 
 

26. Suport i Adhesió a la vaga feminista del 8 de març 

 

Es constata que els grups municipals de Barcelona en Comú, PSC, Partit Demòcrata i 
ERC han presentat declaració institucional amb contingut similar al voltant de la idea 
de suport a la vaga feminista i denúncia de la bretxa salarial existent entre homes i 
dones.  
 
Es troben especificitats en les declaracions institucionals presentades pel PP i el PSC. 
El grup municipal del PP es declina en la seva declaració únicament a manifestar-se 
en la idea d’integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i 
dones. El grup municipal del PSC ha presentat, una altra declaració institucional en 
suport a la campanya impulsada per pensionistes i jubilats de Comissions Obreres -  
UGT i la PUGGC. 
 
Com sigui que el tema és comú, tots els grups municipals presents decideixen recolzar 
com a declaració institucional les presentades amb el benentès que s’intentarà 
consensuar abans del Plenari una part declaratòria conjunta i única. 
 
La consellera Núria Galán puntualitza que vol que consti en acta que en el Consell de 
les dones d’Horta-Guinardó es va demanar arribar a un consens unànime sobre el 
tema a tots els grups polítics. 
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27. Sobre el compromís i recolzament al model d’escola catalana d’immersió lingüística en 

català. 

 
 
Obté el recolzament mínim de 2/3 del nombre legal de membres del Consell Plenari 
per a que passi com a declaració institucional a l’ordre del dia de la sessió plenària. 
 
 

28. Recolzament a les forces i cossos de seguretat de l’Estat 

 
Únicament es manifesta a favor de que passi com a declaració institucional el grup 
municipal de Ciutadans. Per la seva part, la consellera Carmona manifesta que si es 
parlés de la bretxa salarial, ho recolzarien però no es el cas. Al no obtenir el 
recolzament necessari d’acord amb les Normes reguladores dels districtes, no passa a 
l’ordre del dia del Consell Plenari com a declaració institucional. 
 
 
Els consellers Susanna Porcar i Gonzalo Puelles manifesten la possibilitat de que en el 
transcurs del Ple, si no es dóna resposta concreta a la pregunta que efectuï un grup 
polític municipal, es pugui tenir contrarèplica. O, si no fos possible, si no es consumeix 
el temps a l’efectuar la pregunta, que es pugui consumir en una contrarèplica. Per part 
del govern, el conseller portaveu manifesta que no és necessari. Per part del Partit 
Demòcrata es manifesta que no seria necessari si la resposta s’acotés estrictament a 
la pregunta. 
 
Per últim, el conseller tècnic exposa que s’està mirant el canvi de configuració en la 
sala de plens dels consellers atès el cessament de la consellera Julia Calonge i la 
necessitat de que el conseller Nicolás Ortiz  ocupi el seu lloc. Exposa que informarà 
als portaveus dels grups els canvis que puguin haver-hi. 
 
Per últim, els grups municipals presents manifesten la seva conformitat a que continuï 
iniciant-se el Consell Plenari a les 18:30. Així mateix, acorden per unanimitat celebrar 
Junta extraordinària de portaveus amb anterioritat per tal de tractar les transaccions, 
text definitiu, possibles modificacions i intervinents de les declaracions institucionals en 
el Ple. 
 
 
 
 
 
I sense més assumptes que tractar s’aixeca la sessió a les 16:25 hores. 


