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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 2 DE MAIG DE 2017 

ACTA 

A la sala de reunions de la Regidoria de la seu del Districte de l’Eixample, a les 18:50 
hores del dia DOS DE MAIG DE DOS MIL DISET, es reuneixen sota la presidència de 
la l’Il·lma. senyora Trini CAPDEVILA I BURNIOL, Presidenta del Consell del 
Districte, els membres de la Junta de Portaveus: 

- Senyor Francesc MAGRINYÀ TORNER, portaveu del  Grup municipal BComú-E, 
i Senyora Carme MÉNDEZ BOTA, portaveu adjunta del Grup Municipal BComú-
E. 

- Senyor Joan RODRÍGUEZ PORTELL, portaveu del Grup Municipal PDeCAT-
Unió-Demòcrates. 

- Senyor Eduard CUSCÓ I PUIGDELLÍVOL, portaveu del Grup Municipal ERC-
AM.  

- Senyor Oscar ZAYAS SADABA, portaveu del Grup Municipal PP.  

- Senyora Paloma JIMENEZ DE PARGA MASEDA, portaveu del Grup Municipal 
Cs, i senyor Pedro SÁNCHEZ MURILLO, portaveu adjunt del Grup Municipal Cs. 

- Senyora Anna SERRA BIENVENIDO, portaveu del Grup municipal CUP-PA, i 
senyor Roger BUJONS TOMAS, portaveu adjunt del Grup municipal CUP-PA. 

- Senyor Joan Ramon RIERA ALEMANY, portaveu del Grup Municipal PSC. 

Assisteix també la Consellera del Grup Municipal PDeCAT-Unió-Demòcrates, Sra. 
Laia CANET SARRI, Vicepresidenta del Consell del Districte. 

Excusa la seva assistència la Il·lma. Senyora Montserrat BALLARIN ESPUÑA, 
Regidora del Districte. 

Assistits per la secretària delegada, senyora Ana GARCÍA CACHAFEIRO, que 
certifica. 

En primer lloc el conseller i portaveu de BComú-E, Sr. Francesc Magrinyà fa entrega a 
la resta de portaveus d’un plànol sobre el projecte de remodelació de Jardins Montserrat 
responent a un prec del PP.  

La secretària informa de la presa de possessió del nou conseller del grup demòcrata, Sr. 
Xavier Ortega, i conforme es donarà compte de la incorporació del nou gerent al 
despatx d’ofici. Així mateix, s’informa que es retira de l’ordre del dia el punt C.1.3 (pla 
de millora urbana de Passeig de Sant Joan). 
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Quant a la proposta d’atorgament de les medalles d’honor la Presidenta anuncia que es  
proposen la Xaro Martínez, de l’associació Eixample Sostenible i el grup Socarrel. El 
Sr. Francesc Magrinyà, portaveu de BComú-E i la Sra. Carme Méndez portaveu adjunta 
de BComú-E anuncien que no donaran suport a la proposta de la Xaro Martínez perquè 
no té el recolzament del veïnat, i per tan el vot serà d’abstenció, però si que donaran 
suport a la proposta de Socarrel. La portaveu i el portaveu adjunt de la CUP anuncien 
que ells tampoc no donaran suport sinó que s’abstindran, i s’acorda que disposaran d’un 
temps d’1 minut cada grup per tal d’exposar les raons de les abstencions. 

D’altra banda el conseller i portaveu de BComú-E anuncia que haurà de marxar cap a 
les 21.30 i el portaveu adjunt de la CUP, Sr. Roger Bujons, assenyala que li consta una 
petició de paraula d’una veïna en relació a la proposició de la CUP i que voldrien 
disposar de la informació de les peticions de paraula dels ciutadans abans dels plenaris. 

S’acorda que en el futur des de presidència s’enviaran les peticions de paraula de 
ciutadans de que es tingui constància a les 16 hores del dia de celebració dels consells 
del districte. 

I no havent-hi més assumptes a tractar la Presidenta dóna per finalitzada la sessió de la 
Junta de Portaveus a les 19.15 hores. 

La secretària delegada, 

 

Anna García Cachafeiro 
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