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

 
 

 
A la seu del Districte d’Horta-Guinardó, essent les 15:35 hores del dia 25 d’abril 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, 
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/les consellers/eres 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 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 Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado i de la Il·lustríssima Sra. Mercedes Vidal Lago, Regidora del 
districte. 
 
 
Seguidament s’aproven les actes de la Junta de Portaveus sessió ordinària de 21 de 
febrer de 2018 i extraordinària d’1 de març de 2018, així com l’ordre del dia de la 
sessió plenària ordinària del dia 3 de maig 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 1 de març de 2018 
 
B.-  Part Informativa 
 
 
a) Cartipàs 

 
1. Pressa de possessió del nou conseller del Districte Sr. Jordi Cañas Manubens. 

 

La Secretària informa que ha arribat a la Secretaria del Districte decret d’alcaldia de 16 
de març de 2018, de nomenament del Sr. Jordi Cañas Manubens com a membre del 
Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó. Tanmateix, a dia d’avui el Sr. Cañas 
no ha acreditat davant la Secretaria del Districte la compatibilitat per a l’exercici del 
càrrec. La Junta de Portaveus acorda mantenir aquest punt en l’ordre del dia del 
proper Consell Plenari preveient l’acreditació del compliment de les condicions per 
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prendre possessió durant la celebració de la sessió i, si finalment no es produeix, es 
retirarà. 
 
Així mateix, la Secretària informa que s’ha comunicat a aquesta Secretaria des del 
grup municipal de la CUP renúncia del conseller Sr. Albert Arce i es proposta a 
l’alcaldia del nomenament, en substitució, de la Sra. Ariadna Aparicio. Si el decret de 
nomenament arriba abans de la celebració del Consell Plenari i s’acredita el 
compliment dels requisits establerts per a la pressa de possessió, aquesta s’haurà de 
celebrar en el Plenari.  
 
Tots els portaveus del grups municipals presents acorden la celebració d’una Junta de 
portaveus extraordinària prèvia al Consell Plenari, a les 18:00, per acordar la supressió 
o incorporació a l’ordre del dia del Plenari dels punts referents a cartipàs que s’hagin 
pogut acreditar en aquell dia. 
 
 
 

2. Donar compte de la resolució de la Regidora del Districte, de data 12 d’abril de 2018, de 
delegació de competències a favor del conseller tècnic del Districte. 

 
 
b) Despatx d’ofici: 
 

3. Comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici: 
 
 
 
1.1 Autorització i disposicions de despesa en expedients de contractació 
 
 Data Creditor Import Prog. 
 
1. 19/3 Serveis l’espectacle rulot, SLU 80.000,00 € 338.11 
  Subministrament pel muntatge, transport actes Dte. 
 
 
1.2.  Dietes Consellers 
 
 Data Creditor Import            Cod.Eco. 
 
1 06/03 Beatriz Martínez Alonso 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de febrer 
 
2 06/03 Elena Tarifa Herrero 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de febrer 
 
3 06/03 Carlos Torrubiano Blanco 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de febrer 
 
4 06/03 Joan Cela Ollé 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de febrer 
 
5 06/03 Raül Barahona i Ferré 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de febrer 
 
6 06/03 Nicolás Ortiz Cuevas 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de febrer 
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7 06/03 Gonzalo Puelles García 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de febrer 
 
8 06/03 Albert Pérez Garro 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de febrer 
 
9 06/03 Lina Huelamo Soriano 1.000,00€ 230.01 
  Dietes d’assistència sessions mes de febrer 
 
 
1.3.  Devolucions dipòsits 
 
 Data Creditor Import Dipòsit 
  
1 01/03 Inmotres, S.L.   2.009,00 € 108.737 
  c/ Pablo Sáez de Barés, 4 
 
2 06/03 Fundació Abat Oliva 35.307,03 € 105.984 
  Av. Mare Déu de Montserrat, 86-98 
 
3 10/04 Oltac Patrimonial, S.L. 1.406,30 € 108.573 
  c/ Anna M. Martínez Sagi, 36 
 
4 10/04 Oltac Patrimonial, S.L. 1.194,81 € 108.574 
  c/ Anna M. Martínez Sagi, 36 
 
 
 
1.4.  Responsabilitat patrimonial 
 
Data Interessat 
 
1 01/03 Yolanda Turmo Escobar 
  Desestimar 
 
2 06/03 Agnés Martí Basó 
  Desestimar 
 
3 06/03 Kanskaya Nika 
  Tenir per desistida 
 
4 06/03 Mª Carmen Saura Martinez 
  Tenir per desistida 
 
5 06/03 Julia Guarro del Castillo 
  Tenir per desistida 
 
6 06/03 Salvador Guinjoan Marco 
  Desestimar 
 
7 15/03 Montserrat Duatis Sánchez 
  Desestimar 
 
8 15/03 Ana Maria Caballero García 
  Desestimar 
 
9 03/04 Nieves Vicente Garcia 
  Desestimar 
 
10 03/04 Maria Brugalla Gil 
  Desestimar 
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11 03/04 José Montero Sánchez 
  Desestimar 
 
12 03/04 Jose Manuel de Arriba Martin 
  Tenir per desistit 

 
 
 

c) 4. Informe de la regidora del Districte 
 
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 per un/a o varis/vàries 
consellers/es, depenent del tema que es tracti en cada punt. El conseller portaveu del 
govern sol·licita que, per tant, s’anomeni “Informe del govern Districte”. 
 
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. 

 
5.   INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la Carta de 

Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a 
venda d’articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

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

 Pel Conseller/a del govern: 3 minuts 

 Per cada grup municipal (de menor a major representació): 1 minut 

  Pel Conseller/a del govern: 1 minut 

 
 
 

6.   PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2018 a l’Associació 
de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya –AFANOC i a la Sra. Anna González, de 
l’AAVV d’Horta, de conformitat amb allò disposat a l’art. 17 del reglament d’honors i distincions 
de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en la 
sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012 

 
 

El conseller portaveu del govern explica i fonamenta la proposició d’atorgament de 
medalles a l’AFANOC i a la Sra. Anna González, de l’AAVV d’Horta-Guinardó. 
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Tots els grups polítics presents es manifesten d’acord a la concessió a excepció de 
l’abstenció que el PPC manifesta sobre la medalla a la Sra. González, en 
representació de l’AAVV d’Horta.  
 
El President llegirà una petita ressenya dels motius de la proposta i manifestarà 
l’abstenció del GMDPPC. A continuació, donarà la paraula a un/s representant/s de 
l’Associació i a la Sra. González. 
 
 
b) Proposicions dels Grups Municipals. 
 
c) Mocions 
 
 
D.- Part d’impuls i control 

 
 

a) Proposicions/declaracions de grup 
 
 

Del Consell de Barri de Montbau 

7.   Aprovar la iniciació d'un procés de treball i anàlisi de l’orografia del barri i dels recorreguts per a 

vianants al barri de Montbau així com de les possibles actuacions de millora amb elements de 

facilitació com són ascensors, escales, rampes mecàniques o d’altre. Realitzar paral·lelament un 

procés participatiu de priorització veïnal de les diferents necessitats i propostes, preveient una 

possible consulta veïnal per acabar el procés. Establir dotació econòmica necessària per dur a 

terme aquest procés. Establir el compromís de presentar en el Consell de Barri de Montbau i al 

Consell Plenari del Districte del mes de març de 2019 el resultat d'aquest procés. 

 

El conseller tècnic, alhora secretari de la Comissió de seguiment del Consell de barri 
de Montbau, explica el contingut de l’acord i les actuacions dutes a terme per fer 
arribar a aquesta proposta a la Junta de Portaveus. 
 
La consellera del GMPSC, Sra. Núria Galán manifesta no haver rebut en temps la 
documentació relativa a aquesta proposta, i així vol que consti en l’acta. 
 
Tots els grups municipals presents acorden incloure el punt a l’ordre del dia del 
Consell Plenari. 
 
S’acorden els temps d’intervenció: 
 

 Per l’AAVV de Montbau:  4 minuts 

 Per cada grup municipal de menor a major representació: 2 minuts per posicionament de 
vot.  

 Per l’AAVV de Montbau: 1 minut 

 
El conseller tècnic manifesta que intentarà que la proposta sigui presentada per un 
representant de l’AAVV de Montbau. En cas que no sigui així, el temps d’intervenció 
serà de 2 minuts per l’equip de govern, 1 minut per cada grup municipal de menor a 
major representació i 1 minut per tancar la proposta per part del govern.  
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Del grup municipal Demòcrata 
 

8. Disposició de recursos suficients per a construir nous punts de càrrega elèctrica als barris. 
 
 

 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 
 

 
 
Del grup municipal de Cs 
 

9. Creació d’una Mesa sectorial de l’habitatge i que es convoqui abans del proper Plenari de 
Districte. 

 

 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 
 

10. Presentació abans de la finalització del 2018 dels projectes executius per a la reforma i 
acondicionament de Can Garcini i Bloc 17. 

 

 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 
 

11. Creació d’una Comissió d’avaluació per cada pla de barri. 
 

 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 
 

12. Realitzar un pla d’accessibilitat específic amb la definició de les inversions necessàries per 
adequar els barris del Districte i s’estableixi un calendari d’actuació en col·laboració amb les 
entitats veïnals. 

 

 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 
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b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
c) Precs 

 
 

Del grup municipal Demòcrata 
 

13. Iniciació abans de finalització del mandat d’un procés participatiu per definir els usos del Bloc 17. 
 
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. 
 
 
 

14. Iniciació immediata d’un estudi sobre l’aparcament a la Vall d’Hebron. 
 
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. 
 
 
 
Del grup municipal de Cs 
 

15. Informació al Ple i contesta per escrit a les entitats més representatives del Baix Guinardó sobre 
el projecte de reurbanització del barri (estat, calendari d’execució i pressupost. 

 
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 
 

16. Publicació en format electrònic de les demandes de la ciutadania i la seva resolució i posada a 
disposició abans de la convocatòria de la Comissió de seguiment del Consell de barri 
corresponent. 

 
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. 
 
 

17. Garantir que es facin les reformes necessàries a l’Escola Torrent d’en Melis al barri del Guinardó. 
 
A càrrec del conseller del Grup Municipal d’ERC-AM 
Resposta del conseller/a 
Rèplica 
Contrarèplica 
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Dos minuts com a norma general. No se sotmet a votació per tractar-se d’un prec. 
 

 
Del grup municipal del PSC 
 

18. Que en el termini de 3 mesos es reservi una ubicació per a la construcció del CAP i Biblioteca a 
la Vall d’Hebron. 
 
 

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. 

 

 
El Grup Municipal del PSC havia presentat un Prec relatiu a la presentació en un mes 
de les mesures necessàries per garantir l’accessibilitat al barri de Montbau. Atès que 
s’inclou a l’Ordre del dia del Plenari la proposició del Consell de Barri de Montbau, la 
consellera Núria GALÁN manifesta en nom del PSC, la retirada el Prec. 

 
 
Del grup municipal del PP 
 

19. Instar a TMB a implantar als barris de Font del Gos i Montbau línies d’autobús de barri que donin 
cobertura suficient. 

 
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. 

 
 

20. Que s’augmenti el número de papereres al Parc de les Aigües i al Parc d’Hiroshima. 

 
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 de Cs 
 

21. Plans que té el Districte per a la reforma i ús del camp de futbol de la Font del Gos 
 
Pregunta a càrrec del conseller del Grup Municipal de Cs  
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 
 

22. Gestions efectuades per garantir la seguretat dels veïns de l’Avda. Estatut, 1-13. 
 
Pregunta a càrrec de la consellera del Grup Municipal 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 

 
 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 

 
Del grup municipal del PSC 
 

23. Informació sobre el Prec relatiu a la constitució de la comissió de seguiment de la Llosa de la Vall 
d’Hebron. 

 
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 
 

La consellera Núria Galán manifesta que la presentació d’aquesta proposta de 
seguiment ve motivada perquè l’equip de govern no ha donat resposta escrita al Prec 
formulat per al seu grup municipal en el Ple de 14 de desembre de 2017 i que en la 
Junta de Portaveus de 5 de desembre de 2017 es va acordar donar resposta per 
escrit. 
 
 

24. Execució del projecte d’urbanització, adequació i millora de les infraestructures i serveis de la 
Font del Gos 

 
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 

 
25. Proposició aprovada al Plenari del 4.05.17 relativa a l’adopció de mesures que augmentin la 

seguretat al Districte i es redueixin els robatoris, furts, accions incíviques i ocupacions 
d’immobles. 

 
A càrrec  del conseller 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 Demòcrata 

 
Declaració Institucional relativa a la dimissió del Ministre de l’Interior del govern d’Espanya com a màxim 
responsable de l’actuació policial de l’operatiu de la final de la Copa del Rei. 
 

El conseller Gonzalo Puelles 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. No obté el recolzament mínim de 2/3 del nombre 
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legal de membres del Consell Plenari per a que passi com a declaració institucional a 
l’ordre del dia de la sessió plenària, ja que no l’han verificat B-Comú, Ciutadans i PP. 
El Grup municipal Demòcrata decideix no reconvertir la Declaració Institucional i la 
retira.  
  
 
Del grup municipal d’ERC-AM 

 
Declaració Institucional relativa a l’homenatge a la figura de Guillem Agulló i refermar compromís en la 
lluita contra els delictes d’odi, racisme, xenofòbia i homofòbia. 
 

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. No 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, ja que no l’han verificat B-Comú, Ciutadans i PP. 
El Grup municipal d’ERC-AM decideix no reconvertir la Declaració Institucional i la 
retira.  
 
 
Per últim, la Junta de Portaveus, a proposta de l’equip de govern, acorda iniciar el 
Consell Plenari a les 18:30 hores. El conseller Manuel Conde manifesta que es 
traslladi a l’equip de comunicació del Districte aquest horari per tal que la difusió que 
es realitzi s’adeqüi. 
 
 
I sense més assumptes que tractar s’aixeca la sessió a les 16:40 hores. 


