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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE FEBRER 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-VUIT DE FEBRER 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.  

- La Senyora Anna SERRA BIENVENIDO, portaveu de la CUP-PA. 

- 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. 

El conseller Tècnic, Sr. Joan Ramon Riera, lliura un llistat d’emplaçaments al districte 
que no disposen de nom a la resta de membres de la Junta de Portaveus per tal de posar 
en marxa la recerca de noms per a aquests espais. 

La Presidenta demana a la resta de membres que comencin a pensar en candidats per les 
medalles d’honor per tal de treballar en propostes de consens. 

Es pacten els temps de les intervencions: 

Part informativa: mesura de govern 4 minuts per al govern i 2 minuts per la resta de 
grups, i informe de la Regidora 10 minuts més 5 i per als grups 5 minuts.  
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Part decisòria: 

PGM Glòries: se’n pacten 3 minuts grup proposant i 1,5 resta de grups.  

PMU: 1 minut grup proposant i ½ minut resta de grups 

Plaça de Pablo Neruda (nomenclàtor): 3 minuts grup proposant i 1,5 resta de grups 

Per la part d’impuls i control es mantenen els temps pactats a la reunió de la JP de 30 
de setembre de 2016, i es fa recordatori dels temps pactats:  

- proposicions 5 minuts per grup municipal proposant (en dos torns, si són dos grups 2,5 
minuts cada grup) i 2 per la resta 

- precs i preguntes 1,5 pel grup que planteja el prec o pregunta i 1,5 per la resposta del 
govern.  

Les intervencions dels ciutadans tractaran de cenyir-se a 2 minuts. 

Seguidament es fa entrega de la documentació de treball de la sessió, i els portaveus 
dels diferents grups fan lectura de les seves proposicions, precs i preguntes. 

S’acorda celebrar junta extraordinària de portaveus a les 18:50 del dia 7 de març prèvia 
a la celebració del plenari per tal de revisar l’estat de les transaccions de les 
declaracions institucionals. 

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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