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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ DEL 4 DE DESEMBRE DE 2019 

 

 

ACTA 

A la sala de reunions de la Regidoria de la seu del Districte de l’Eixample, a les 18:30 hores del 

dia QUATRE DE DESEMBRE DE DOS MIL DINOU, 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,  

- 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 s’acorda l’aprovació de les actes de les Juntes de Portaveus dels dies 26 de 

setembre i 3 d’octubre de 2019;  

 

Seguint l’ordre del dia es fa repàs de la planificació i distribució dels temps d’intervenció 

acordant el següent: pressupost (3+1.5’); pam (3+1.5’); els punts B.3.1 i B.3.2 es presenten 

conjuntament i després es dóna temps als diferents grups. C.1.1 projecte de pressupost 

(3+1.5’); D. (5+2’) i precs i preguntes (2+2’). 

 

Tot seguit es fa repàs de cadascuna de les proposicions. Donat que hi ha dos precs que fan 

referència a la línia bus 41 es donarà una sola resposta i es donarà veu a la representació de la 

plataforma del 41.  

 

Per altra banda, en relació al prec de BxCanvi sobre el llaç groc, el Conseller Alexandre Pons 

posa de manifest al fet que s’ha tornat a col·locar el llaç groc a la façana del Districte entenent 
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que no s’ha seguit el que s’havia acordat de sotmetre la decisió a la següent Junta de 

Portaveus que es celebrés. 

En relació a la Declaració Institucional sobre la violència masclista es preveu es transaccioni el 

text de la Declaració. 

 

Pel que fa al Consell Ciutadà, la Presidenta posa de manifest la necessitat de renovació de la 

seva composició. 

 

Es preveu donar un torn de paraula al Conseller Joan Ramon Riera per anunciar el seu comiat 

just abans de la part d’impuls i control; 

 

Per últim i tornant amb la qüestió del llaç groc a la façana del Districte el Conseller Alexandre 

Pons insisteix en el que es va dir al darrer plenari de no tornar a col·locar el llaç fins no es 

decidís en la propera Junta de Portaveus que es celebrés. Dóna resposta el Conseller tècnic 

Jordi Matas fent referència a la retirada de llaç en període electoral i la seva reposició un cop 

acabat aquest. En aquest punt, la Presidenta proposa de votar novament en aquesta Junta de 

Portaveus en el sentit que es formula el prec de BxCanvi i pel que fa referència al present 

mandat. Es procedeix a la votació resultant que la Junta de Portaveus acorda mantenir el llaç a 

la façana amb els vots a favor d’ERC, JuntsxCat i BComú, i els vots en contra de Cs, BxCanvi i 

PSC. 

 

Referència a les modificacions de cartipàs. 

 

I no havent-hi més temes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 19:18h. 

 

La Secretària Delegada 

 

 

 

Imma Vergés Llistosella 

 

 

 

 

 

 


