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

JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
SESSIÓ DEL 27 DE FEBRER DE 2020

ACTA
A la sala de reunions de la Regidoria de la seu del Districte de l’Eixample, a les 18:30 hores del
dia VINT-I-SET DE FEBRER 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 s’acorda l’aprovació de l’acta de la Junta de Portaveus del dia 4 de desembre de
2019;
Seguint l’ordre del dia de la Junta es fa repàs l’ordre del dia del Consell Plenari previst pel dia 5
de març de 2020 així com de la planificació i distribució dels temps d’intervenció acordant el
següent:
-

-

Informe del Regidor: 10’+5’+5’; i 5’ per l’oposició;
Mesura de Govern: 5’+2.5’
Propostes de Medalles d’honor Barcelona 2020. Es fa la proposta d’atorgar les
medalles a l’Associació de Comerciants de Cor Eixample; i a la Sra. Milagros Solé de
l’Espai de Gent Gran de Sagrada Família. S’acorda tancar la proposta en els propers
dies.
Sobre el Pla Especial Urbanístic d’Ordenació de les Activitats de les activitats a l’entorn
Girona s’acorda publicar a la web districte juntament amb l’ordre del dia, l'enllaç amb la
fitxa de dit planejament.
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-

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.
En relació a les Declaracions Institucionals es comprovarà abans del plenari si
disposen de majoria suficient, en cas contrari decaurien.
Es fa referència a l’aplicació de taxes d’ocupació de la via pública també per les
ocupacions de taules informatives de partits polítics d’acord amb les ordenances fiscals
vigents tenint en compte el punt d’ubicació i la categorització de carrers a tal efecte pel
càlcul de l’import corresponent.

Finalment el Conseller Alexandre Pons vol fer constar que ha recaigut sentència en relació a
l’assumpte dels llaços grocs en façana de l’Ajuntament. El Conseller Magrinyà fa referència a la
innecessarietat de polititzar la Junta de Portaveus i posa de manifest que es compleix la
legislació (en haver-se retirat el llaç groc de la façana del Districte); això no obstant el Conseller
Alexandre Pons insisteix en fer constar que com a conseqüència de l’esmentada sentència del
Jutjat Contenciós, deixa de ser vigent l’acord pres en la darrera Junta de Portaveus sobre
aquest assumpte. El Conseller Pedro Juan Sánchez vol fer constar que ha estat retirat el llaç
de la façana del Districte i per tant, en conseqüència, destaca la Presidenta que constatem que
el Govern Municipal ha acatat la Sentència.
I no havent-hi més temes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 19:14h.

La Secretària Delegada,

Imma Vergés Llistosella
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