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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 28 DE SETEMBRE DE 2017 

ACTA 

A la sala de reunions de la Regidoria de la seu del Districte de l’Eixample, a les 18:35 
hores del dia VINT-I-VUIT DE SETEMBRE 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, Senyora Carme MÉNDEZ BOTA, portaveu adjunta del Grup Municipal 
BComú-E 

- Senyora Laia CANET SARRI, vicepresidenta del Consell del Districte i portaveu 
adjunta 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.  

- Senyor Roger BUJONS I TOMÀS, portaveu de la CUP-PA. 

- Senyora Paloma JIMENEZ DE PARGA MASEDA, portaveu del Grup Municipal 
Cs. 

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

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. 

Es procedeix a proposar l’ajornament de la sessió del consell del Districte prevista per al 
proper dimarts 3 d’octubre, d’acord amb la petició dels grups municipals de GMD, ERC 
i CUP-PA. 

El portaveu del grup municipal PP, Sr. Oscar Zayas, manifesta que està en desacord 
amb el contingut de la proposta, i que si des del grup municipal PP no es presenten 
iniciatives és simplement perquè es presentaran quan s’hagi de celebrar el plenari i 
afegeix que considera innecessari el tractament d’aquesta qüestió a la junta de portaveus 
ja que d’acord amb el Reglament intern la Presidenta pot decidir ajornar la celebració 
del Consell del Districte. 
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La portaveu del grup municipal Cs, Sra. Paloma Jiménez de Parga, expressa el seu 
desacord amb l’ajornament i assenyala que és per aquest motiu que el seu grup si 
presenta iniciatives, i que sent que hi ha una exclusió de molts ciutadans de Catalunya. 

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Joan Ramon Riera, vol que es faci constar que 
com ha manifestat la portaveu de Cs també se sent exclòs com a ciutadà català del que 
es manifesta al primer paràgraf de l’escrit presentat, i considera que s’estan excloent 
moltes persones del poble de Catalunya. 

El portaveu del grup municipal CUP-PA, Sr. Roger Bujons, explica que no es vol 
excloure ningú i que celebra que es pugui parlar i debatre sobre aquest tema i que segur 
que n’hi haurà ocasió en el futur de continuar debatent sobre aquestes qüestions. 

La portaveu adjunta de BComú-E, Sra. Carme Méndez, assenyala que el seu grup està 
d’acord amb l’ajornament del plenari. 

El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Eduard Cuscó, sol·licita aclariment a la 
Secretària sobre quins són els requisits legals per tal d’ajornar el plenari. 

La Secretària expressa que tot i que d’acord amb el reglament intern la Presidenta pot 
ajornar la sessió, i en la mesura en què la Junta de portaveus ja estava convocada quan 
es va presentar l’escrit de tres grups sol·licitant l’ajornament del plenari, sembla més 
adequat mantenir la junta ja convocada per tal d’exposar la situació i buscar nova data 
tant per la junta de portaveus de portaveus ordinària com per al plenari, sense que s’hagi 
d’entendre que s’extralimita la junta ja que aquesta és competent en general per a tractar 
qüestions de funcionament de les sessions del Consell del districte. 

La Presidenta manifesta que efectivament podria haver decidit ajornar el Consell però 
que li va semblar més democràtic plantejar-lo a la junta de portaveus que a més ja 
estava convocada per respecte a la resta de grups i per tal de poder posar-lo en comú. 

El Sr. Oscar Zayas manifesta que expressa el seu posicionament però que es nega a 
votar una cosa que pot decidir la Presidenta. 

S’assenyala que la data de la nova junta de portaveus ordinària serà el dilluns 9 
d’octubre i la del consell de districte el dilluns 16 d’octubre. 

I no havent-hi més assumptes a tractar la Presidenta dóna per finalitzada la sessió de la 
Junta de Portaveus a les 18.55 hores. 

La secretària delegada, 

 

Anna García Cachafeiro 
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