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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 18:05 hores del dia 1 de març de 
2018, 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 1 de març de 2018, 
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 Senyor Manuel Conde García, Senyora Núria Galán 
Orriols, Senyor Nicolas Ortiz Cuevas, Senyor Gonzalo Puelles García, Senyor Xavi 
Reig Robledo, Senyor Carlos Torrubiano Blanco, Senyora Beatriz Martínez Alonso i 
Senyor Victor Valls Andrés. 
 
Excusa la seva absència la Il·lustríssima Senyora Mercedes Vidal Lago, regidora del 
districte. No hi assisteixen tampoc la consellera del grup municipal del Partit 
Demòcrata Susanna Porcar Portela, el conseller del grup municipal de la Cup, el 
conseller d’ERC, Sr. Raül Barahona Ferré, el conseller Pau González Val 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 de tots els grups municipals, així acordat en 
la darrera sessió ordinària de la Junta de Portaveus el passat 21 de febrer de 2018. 
 
Constitueix únic punt de l’ordre del dia d’aquesta Junta extraordinària:  
 
Declaracions institucionals de l'ordre del dia del Consell Plenari de 1 de març de 2018: 
transaccions, text definitiu , possibles modificacions i intervinents. 
 

 Declaració Institucional de suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març 
 
La consellera Beatriz Martínez Alonso lliura en aquest moment a la Secretaria el text 
transaccionat amb els grups municipals del PSC, ERC i Pdecat, els consellers 
portaveus dels quals procedeixen a signar la part declarativa.  
 
Es consensua que la part declarativa serà llegida en el Ple per la persona que ocupi la 
Presidència en aquell moment – Il·lustríssim Senyor Jaume Collboni o persona qui el 
substitueixi per la seva absència-.  
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 Suport institucional a la campanya impulsada per pensionistes i jubilats e 
comissions Obreres -UGT i la PUGGC 

 

La consellera Núria Galan Orriols lliura en aquest moment a la Secretaria el text 
transaccionat amb els grups municipals de Barcelona en comú, Ciutadans, ERC i 
Pdecat, els consellers portaveus dels quals procedeixen a signar la part declarativa.  
 

 
Es consensua que la part declarativa serà llegida en el Ple per la consellera Núria 
Galán 
 
 

 

 Sobre el compromís i recolzament al model d’escola catalana d’immersió 
lingüística en català. 

 

El conseller Xavi Reig Robledo lliura en aquest moment a la Secretaria el text 
transaccionat amb els grups municipals de Barcelona en Comú, PSC i Pdecat, els 
consellers portaveus dels quals procedeixen a signar la part declarativa.  
 
Es consensua que la part declarativa serà llegida en el Ple pel propi conseller Reig. 
 
 

 Suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc 
 
Aquesta declaració institucional ha estat presentada per la via d’urgència per part del 
grup municipal d’ERC. Els grups municipals del PSC, Pdecat i Barcelona en comú 
n’aprecien la urgència i recolzen el seu contingut, per aquest motiu s’incorpora a 
l’ordre del dia del Ple. 
 

Es consensua que la part declarativa serà llegida en el Ple pel conseller Reig. 
 
 

 

 Integració del principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones  
 
Es constata que aquesta declaració institucional presentada pel grup municipal del PP 
ho s’ha pogut encabir dins la declaració institucional de suport i adhesió a la vaga 
feminista.  Així mateix, ha perdut el recolzament de tots els grups polítics presents i per 
aquest motiu no s’incorpora a l’ordre del dia del Ple. 
 
 
I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 18:25 hores. 


