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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 DE JUNY 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-SET DE JUNY 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. 

- 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. 

El conseller tècnic, Sr. Joan Ramon Riera explica el procés de negociació de les 
propostes de nomenclàtor com a resultat de la feina feta entre tots els grups. S’acorda 
que la Presidenta del Consell del Districte llegeixi el resum dels noms i s’acorda que no 
hi haurà intervencions dels grups. D’altra banda la Presidenta sol·licita que es treballi i 
es col·labori entre tots els grups perquè no torni a succeir el que es va produir en el 
darrer plenari, per exemple quan es van presentar els proposats per les medalles 
d’honor, i assumeix la seva part de responsabilitat com a presidenta. 

Seguidament es fa repàs dels temes que s’incorporen a l’ordre del dia.  
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Quant a l’informe de la Regidora, segons informa el conseller tècnic, Sr. Joan Ramon 
Riera, s’enviarà a finals de setmana juntament amb l’informe d’educació. 

Pel que fa als temps destinats al debat el conseller portaveu del Grup Municipal 
PDeCAT-Unió-Demòcrates, Sr. Joan Rodríguez, planteja la dificultat d’exposar en cinc 
minuts les intervencions dels grups. Fins ara s’havia pactat 10 minuts més 5 minuts 
cedits pel grup municipal per l’informe de la Regidora i 5 per la resta de grups, i es 
pacten a partir d’aquest plenari les següents assignacions de temps: Regidora 10 minuts 
més 7 minuts cedits pel grup municipal i la resta de grups 5 minuts. Es farà la prova 
amb aquesta assignació i es tornarà a valorar en el futur. 

Quant a les declaracions institucionals es farà junta de portaveus extraordinària 15 
minuts abans del plenari per tal d’anunciar si es transaccionen. 

I no havent-hi més assumptes a tractar la Presidenta dóna per finalitzada la sessió de la 
Junta de Portaveus a les 19.20 hores. 

La secretària delegada, 

 

Anna García Cachafeiro 
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