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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2017 

ACTA 

A la sala de reunions de la Regidoria de la seu del Districte de l’Eixample, a les 17:05 
hores del dia TRES DE NOVEMBRE 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 

- Senyor Joan Rodríguez Portell, Portaveu del grup municipal PDeCAT-Unió-
Demòcrates i 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. 

- Senyor Pedro Juan SANCHEZ MURILLO, 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 dona compte de la suspensió de l’audiència pública que estava convocada per al 2 de 
novembre i que es va suspendre pels empresonaments que es van produir aquell mateix 
dia i s’agraeix la presència dels consellers Joan Ramon Riera i Eduard Cuscó i de la 
secretària del Districte per tal d’atendre aquelles persones que tot i no haver sol·licitat 
paraula es van personar al centre cívic Fort Pienc per tal de participar a l’audiència 
pública que s’havia suspès unes hores abans. S’ha de fixar nova data de l’audiència 
pública i així mateix es posa sobre la taula la possibilitat de canviar la data prevista per 
la celebració del Consell del districte amb motiu de les eleccions autonòmiques 
previstes per al dia 21 de desembre. 

Es procedeix a acordar l’avançament de la sessió del consell del Districte prevista per al 
proper 12 de desembre al dia 28 de novembre i la prèvia celebració de junta de 
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portaveus ordinària el dia 23 de novembre, i a la fixació de la data de la propera 
audiència pública el dia 16 de novembre, tot i que segons informa el conseller tècnic 
aquesta darrera sessió se celebrarà probablement a la seu del districte.  

D’altra banda s’acorda que el dia 28 de novembre se celebrarà Consell ciutadà a les 18 
hores i a les 18:30 junta extraordinària de portaveus, amb caràcter previ a la celebració 
del plenari, i comissions consultives el dia 20 de novembre. 

Finalment la Presidenta anuncia que es procedirà a penjar una pancarta a la seu del 
districte demanant la llibertat dels presos polítics, i assenyala que es tracta d’un tema 
que s’ha tractat a la junta de portaveus de l’Ajuntament i s’ha decidit des de Presidència 
i que no se sotmet a votació. 

I no havent-hi més assumptes a tractar la Presidenta dóna per finalitzada la sessió de la 
Junta de Portaveus a les 17:25 hores. 

La secretària delegada, 

 

Anna García Cachafeiro 
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