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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 D’ABRIL DE 2018 

ACTA 

A la sala de reunions de la Regidoria de la seu del Districte de l’Eixample, a les 18:37 
hores del dia VINT-I-SIS D’ABRIL DE DOS MIL DIVUIT, 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: 

- Senyora Carme MENDEZ BOTA, portaveu adjunta del Grup municipal BComú-E. 

- Senyora Laia CANET SARRI, portaveu adjunta del Grup Municipal PDeCAT-
Unió-Demòcrates.  

- Senyor Eduard CUSCÓ I PUIGDELLÍVOL, portaveu del Grup Municipal ERC-
AM, i senyor Albert VILADOT I SOLÈ, portaveu adjunt del Grup Municipal ERC-
AM. 

- Senyor Oscar ZAYAS SADABA, portaveu del Grup Municipal PP.  

- Senyora Paloma JIMENEZ DE PARGA MASEDA, portaveu del Grup Municipal 
Cs, i senyor Pedro Juan SÁNCHEZ MURILLO, portaveu adjunt del Grup 
Municipal Cs. 

- Senyor Roger BUJONS I TOMÀS, portaveu adjunt de la CUP-PA. 

- Senyor Joan Ramon RIERA ALEMANY, portaveu del Grup Municipal PSC. 

Assisteix també el conseller tècnic, Sr. Jordi MATAS VILÀ. 

Excusen la seva assistència l’Il·lm. Senyor Gerardo PISARELLO PRADOS, Regidor 
del Districte, i el Senyor Joan RODRÍGUEZ PORTELL, portaveu del Grup Municipal 
PDeCAT-Unió-Demòcrates. 

Assistits per la secretària delegada, senyora Ana GARCÍA CACHAFEIRO, que 
certifica. 

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 proposar l’atorgament de les medalles d’honor al senyor Joan Bordetas i a la 
colla gegantera de la Sagrada Família, i s’assenyala que la presentació dels proposats la 
farà el Regidor breument. 

En relació al temps de les intervencions es mantenen els pactats de forma ordinària, a 
excepció de les proposicions de ERC i PSC respecte de les quals es preveu el debat 
conjunt amb 5 minuts per cada grup proposant i 2 minuts per la resta de grups. 
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Quant a la declaració institucional sobre la sentència de “la manada” la presentarà BeC i 
es facilitarà el redactat. Pel que fa a la declaració institucional presentada per ERC si té 
suport es permetrà intervenir les JERC. 

D’altra banda, s’informa que es retira la pregunta del PSC.  

Finalment s’acorda celebrar junta extraordinària de portaveus a les 18:30 del dia 3 de 
maig 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 19.10 hores. 

La secretària delegada, 

 

Anna García Cachafeiro 
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