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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2021 

 

ACTA 

Reunits en sessió semipresencial a la Sala de Regidoria del Districte de l’Eixample, a les 17:30 

hores del dia VINT-I-CINC DE NOVEMRE 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 (a distància).  

- Senyora Maria Carme MÉNDEZ BOTA, portaveu adjunta del Grup Municipal de BComú, i 

el Sr. Eduard CORBELLA CERVELLÓ. 

- 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 la Sra. 

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

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

- Senyor Alexandre PONS ABELLA, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi (a distància)  

Assistits per la Secretària delegada, senyora Imma VERGÉS I LLISTOSELLA, que certifica. 

En primer lloc s’acorda l’aprovació de l’acta de la Junta de Portaveus ordinària del dia 30 de 

setembre de 2021.  

Es fa repàs dels diferents punts de l’ordre del dia del Consell Plenari previst pel proper dia 2 de 

desembre de 2021 així com de la planificació i distribució dels temps d’intervenció acordant el 

següent:  

- Mesura de Govern: 5´+2´ 
- (C.1.1.)Pressupost: 5´+2´. La junta acorda alteració de l’ordre habitual de l’ordre del dia en aquest punt que 

pertany a la part decisòria però que es considera adient tractar-lo amb anterioritat a l’informe de Regidor per millor 
organització.   

- Informe del Regidor: 10’+5’+5’; i 5’ per l’oposició; 
- Part decisòria: Reglament Participació i PMU: exclusivament posicionament 
- Proposicions: 5’+2’; Precs 2’+2’; Preguntes 2’+2’ i Seguiment de Precs i proposicions 2’+2’. 

Tot seguit es fa repàs de les proposicions i precs presentats. Pel que fa a les 2 declaracions 
institucionals presentades caldrà veure si hi ha suports per la unanimitat requerida. L’Alexandre 
Pons afegeix que hi ha alguns elements susceptibles de  transaccionar pel que fa a la DI que 
proposa ERC. Al llarg de la setmana es veurà si s’assoleix finalment el consens necessari. 
Pel que fa a la convocatòria del Consell Plenari, la Junta de Portaveus aprova que es convoqui 
Consell Ciutadà a les 17:30h i el Consell Plenari les 18:30h, en sessió presencial i amb 
aforament limitat per les mesures COVID.  

Aprovat l’ordre del dia, i no havent-hi més temes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 

18:08h. 

La Secretària Delegada,  

 

Imma Vergés Llistosella 
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