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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ DEL 7 DE MAIG DE 2020 

 

ACTA 

A la sala Webex en sessió a distància, essent les 16:00 hores del dia SET DE MAIG DE DOS 

MIL VINT, es reuneixen sota la presidència de la l’Il·lma. senyora Eva BARÓ RAMOS, 

Presidenta del Consell del Districte, els membres de la Junta de Portaveus: 

- Senyor Eduard CUSCÓ PUIGDELLÍVOL, portaveu del Grup Municipal d’ERC, i senyora  

Eva BARLAVÉ VILANOVA, portaveu adjunta del Grup Municipal d’ERC.  

- Senyor Francesc MAGRINYÀ TORNER, portaveu del Grup Municipal de BComú i 

senyora Maria Carme MÉNDEZ BOTA, portaveu adjunta del Grup Municipal de 

BComú. 

- Senyor Marc MARTÍNEZ NAVARRO, portaveu del Grup Municipal del PSC, i Marta 

SENDRA IBAÑEZ, portaveu adjunta del Grup Municipal del PSC 

- Senyor Albert CERRILLO LLADÓ, portaveu del Grup Municipal de JuntsxCat, i senyora 

Cristina CABALLÉ FERRATER, portaveu adjunta del Grup Municipal de JuntsxCat. 

- Senyor Pedro Juan SÁNCHEZ MURILLO, portaveu del Grup Municipal de Cs i senyor 

Rafael A. YEPES RUIZ, portaveu adjunt del Grup Municipal de Cs. 

- Senyor Alexandre PONS ABELLA, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi.  

Hi assisteix també el conseller tècnic senyor Jordi MATAS VILÀ. Excusa la seva assistència 

l’Il·lm. Senyor Jordi MARTÍ GRAU, Regidor del Districte. Assistits per la Secretària delegada, 

senyora Imma VERGÉS I LLISTOSELLA, que certifica. 

En primer lloc es posa de manifest la transacció de les proposicions formulades pels grups 

d’ERC i de BxCanvi. Recordant es seguirà la distribució de temps d’intervenció de 5’ + 2’ per a 

la oposició en les proposicions.  

Per altra banda, la Declaració institucional presentada pel govern no ha obtingut el suport 

necessari i per tant decau de l’ordre del dia. 

Pel que fa a les peticions rebudes per part de la ciutadania o d’entitats, es proposa d’alterar 

l’ordre del dia habitual dels Consells Plenaris i donar inici amb una lectura resum d’aquestes 

peticions per posar-les en valor atesa la situació d’excepcionalitat en aquesta pandèmia que 

estem vivint. 

Tal i com s’està fent cada dia, a les 20h es produeix l’aplaudiment en reconeixement del treball 

de tots els professionals sanitaris i per tant, es farà una pausa puntual a aquella hora per poder 

participar a l’aplaudiment diari. 

En ser aquest un Consell Plenari a distància, s’acorda que la Vice-presidenta farà intervenció 

recordant el temps que li queda a cadascun dels consellers/es. 

S’aixeca la sessió sense haver-hi cap més tema a tractar; i es farà nova connexió a distància 

per iniciar el Consell Plenari convocat a les 19h. 

 

La Secretària Delegada,  

Imma Vergés Llistosella 


