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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 25 D’ABRIL DE 2017 

ACTA 

A la sala de reunions de la Regidoria de la seu del Districte de l’Eixample, a les 18:40 
hores del dia VINT-I-CINC D’ABRIL 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. 

- 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 d’ERC-AM, Eduard Cuscó informa que es farà 
arribar convocatòria formal per e-mail també per les juntes de portaveus extraordinàries 
que es fan tot just abans dels plenaris per tal de que es puguin penjar a la web del 
districte amb la convocatòria formal. 

Així mateix, s’informa que de cara a la proposta d’atorgament de les medalles d’honor 
ERC proposa la Xaro Martínez, de l’associació Eixample Sostenible i el grup Socarrel. 
Els portaveus del grup demòcrata i de Cs manifesten la seva conformitat.  

El portaveu del PSC planteja altres propostes alternatives: la Pepa Serra (presidenta del 
Camí Amic), el Joan Bordetas i l’associació APDE. 
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Finalment però, s’acorda per unanimitat dels portaveus presents a la junta de portaveus 
de mantenir la proposta d’ERC d’atorgar les medalles d’honor a la Xaro Martínez i a 
Socarrel. 

Seguidament, el Sr. Francesc Magrinyà, portaveu de BComú-E i la Sra. Carme Méndez 
portaveu adjunta de BComú-E s’excusen perquè han d’abandonar la junta de portaveus 
per tal d’assistir a un altre acte, i es continua la celebració de la junta de portaveus fent 
entrega de la documentació de treball de la sessió.  

Els portaveus dels diferents grups fan lectura de les seves proposicions, precs i 
preguntes. S’acorda que la proposició de Cs i el prec del grup demòcrata relatius tots 
dos a la suspensió de llicències de Sant Antoni es debatran conjuntament. 

I no havent-hi més assumptes a tractar la Presidenta dóna per finalitzada la sessió de la 
Junta de Portaveus a les 19.05 hores. 

La secretària delegada, 

 

Anna García Cachafeiro 
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