
 
 
 
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Dept. de Serveis Jurídics - Secretaria 
 

1 
 

JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ DEL 4 DE MARÇ DE 2021 

ACTA 

En sessió extraordinària i a distància, a les 13:30 hores del dia QUATRE DE MARÇ DE DOS 

MIL VINT-I-Ú, 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  Tània 

RAFÍ GALINDO, 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  

- 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. 

El Conseller Jordi Matas presenta la MOCIÓ de govern amb contingut de Declaració 

Institucional, amb proposta d’incorporar-la a l’ordre del dia pel tràmit d’urgència. 

El Conseller Alexandre Pons exposa les seves manifestacions pel que fa a les esmenes que 

havia presentat a la Declaració Institucional que havia presentat (de la refosa de les 

declaracions presentades pel Govern i pel GM de JuntsxCat. S’oposa a la modificació com a 

Moció o Proposició per la mala gestió comunicativa que hi ha hagut al llarg d’aquesta setmana 

així com pel que fa a les modificacions del text en els punts 12 i 14. El Conseller Albert Cerrillo 

dóna les explicacions de com s’han fusionat les dues DI.  

La Presidenta insisteix en explorar, cas de ser possible, la via de recuperar la DI si hi ha el 

consens suficient però finalment s’evidencia la manca d’unanimitat per les discrepàncies ja 

esmentades del Conseller Alexandre Pons del GM de BxCanvi pel que fa als punts 12, 14 així 

com tampoc comparteix el que s’exposa en el punt sisè. 

Es passa doncs a la votació del posicionament de la urgència en què hi voten a favor tots els 

grups llevat de BxCanvi i per tant s’aprecia la urgència per majoria absoluta. La proposta és 

que es la Moció amb contingut de DI passi a primer punt de l’ordre del dia i els grups es 

repartiran la lectura del text de manera que un portaveu de cada grup farà lectura d’una part. 

Finalment es concedirà un torn de 2 minuts al Conseller Alexandre Pons.  

S’acorda també concedir en el punt C.1.1.3 concedir un torn d’1’al govern i ½ minut a l’oposició. 

En el punt de cartipàs, es donaran 2’ als consellers F Magrinyà i M Lloveras per anunciar el seu 

comiat com a consellers del Districte. Per últim es corregeix l’errata en l’ordre dels punts D.5 I 

D.4 que s’inverteixen. I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió 

essent les 14:06h.  

La Secretària Delegada,  

Imma Vergés Llistosella 
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