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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 15 de maig de 
2018, es reuneix la Junta de Portaveus del Districte, sota la presidència de l’Ilm. 
President del Consell del Districte, Jaume Collboni Cuadrado.  
 
Hi assisteixen els/les consellers/eres Ariadna Aparicio Baró, Raül Barahona Ferré, 
Núria Carmona Cardoso, Manuel Conde García, Núria Galán Orriols, Pau Gonzàlez 
Val, Nicolás Ortiz Cuevas, Gonzalo Puelles García, Carlos Torrubiano Blanco, Victor 
Valls Andrés. 
 
Excusa la seva absència la Il·lustríssima Senyora Mercedes Vidal Lago, Regidora del 
districte. També excusa la seva absència el conseller d’ERC-AM, Sr. Xavi Reig 
Robledo. 
 
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.  
 
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 25 d’abril de 2018. 
 
Constitueix els punts de l’ordre del dia d’aquesta Junta extraordinària:  
 

1. Cartipàs 
 
Respecte al punt 1er de l’Ordre del dia del Consell Plenari, no podrà dur-se a terme la 
pressa de possessió del Sr. Jordi Cañas Manubens com a membre del Consell del 
Districte d’Horta-Guinardó, atès que no ha pogut acreditar davant la Secretaria del 
Districte la compatibilitat entre el règim de dedicació sol·licitat i altra activitat que 
desenvolupa en el sector públic. Així doncs, la Junta de Portaveus decideix per 
unanimitat la supressió de dit punt de l’Ordre del dia. 
 
Altrament, ha arribat a la Secretaria el nomenament per part de l’Il·ma alcaldessa del 
de la Sra. Ariadna Aparicio Baró com a membre del Consell del Districte en substitució 
del Sr. Albert Arce Vela, del GM-CUP. La nova consellera ha presentat davant la 
Secretaria del Districte registre d’interessos així que està en disposició de prendre 
possessió del càrrec en el Consell Plenari. La Junta de portaveus decideix per 
unanimitat la inclusió com a primer punt de l’Ordre del dia del Ple, referent a cartipàs, 
la seva pressa de possessió en el càrrec. 
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2. Declaracions institucionals de l'ordre del dia del Consell Plenari de 15 de maig 
de 2018: transaccions, text definitiu , possibles modificacions i intervinents. 

 

 Declaració Institucional presentada per moció per part del grup municipal de 
BComú. 

 
En data 9 de maig de 2018 el conseller portaveu del grup municipal de BComú va 
presentar davant la Secretaria del Districte proposta de Declaració Internacional en 
relació a la sentència de l’Audiència Provincial de Navarra en l’anomenat cas “La 
Manada”. 
 
Al respecte, d’acord amb l’article 58 del Reglament Orgànic municipal, es ratifica la 
urgència de la moció per una majoria absoluta atès que, a excepció del GM-CUP, tots 
els presents així ho manifesten.  
 
Pel que fa a la verificació del seu contingut, tots els grups municipals presents la 
verifiquen a excepció del GM-CUP. Així mateix, el conseller Manuel Conde manifesta 
el desig que consti en acta el següent: “Discrepamos del punto 3. En todo estado de 
Derecho ante la sentencia cabe recursos, que las movilizaciones no han de substituir”.  
 
Atès el recolzament de la Declaració Internacional, serà el President del Consell del 
Districte qui procedirà a la lectura de la part dispositiva en la sessió del Consell 
Plenari. 
 
 
 
I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 18:25 hores. 


