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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE FEBRER 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 VINT-I-VUIT DE FEBRER DE DOS MIL DINOU, es reuneixen sota la 

Presidència de Il·lma. Senyora Trini CAPDEVILA I BUIRNIOL, Presidenta del Consell 

del Districte, els membres de la Junta de Portaveus: 

- Senyor Francesc MAGRINYÀ TORNER, portaveu del Grup Municipal BComú-E, i 

la Senyora M Carme MENDEZ BOTA, portaveu adjunta del Grup municipal 

BComú-E,  

- Senyora Laia CANET SARRI, portaveu adjunta del Grup Municipal Demòcrata 

GDM.  

- Senyor Eduard CUSCÓ I PUIGDELLÍVOL, portaveu del Grup Municipal ERC-AM, i 

senyor Albert VILADOT I SOLÉ, portaveu adjunt del Grup Municipal ERC-AM. 

- Senyor Alejandro MUÑOZ MATEOS, portaveu adjunt del Grup Municipal PP.  

- Senyora Paloma JIMENEZ DE PARGA MASEDA, portaveu 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. 

 

Excusen la seva assistència l’Il·lm. Senyor Gerardo PISARELLO PRADOS, Regidor 

del Districte. Assistits per la secretària delegada, senyora Imma VERGÉS 

LLISTOSELLA, que certifica. 

 

S’aproven les actes de les darreres juntes de portaveus (Junta ordinària del passat 29  

de novembre de 2018, i junta extraordinària del passat 4 de desembre de 2018); tot 

seguit es fa entrega de la documentació de treball de la sessió consistent en 

l’esborrany de l’ordre del dia del proper Consell de Districte previst pel proper 7 de 

març de 2019.  

En relació al despatx d’ofici (B.2.) el Senyor Joan Ramon RIERA ALEMANY, portaveu 

del Grup Municipal PSC, sol·licita informació complementària del contracte de 

dinamització acció comunitària barri Sant Antoni.  
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A l’apartat d’informes hi consta informe del Regidor (amb assignació de 15min) i un 

informe d’habitatge que el govern informa que en donarà trasllat mitjançant correu 

electrònic a la resta de grups demà dia 1 de març de 2019; en relació a aquest últim es 

pacten 4 minuts pel govern i 2 minuts per a la resta de grups. 

Respecte la part decisòria es pacten 2 minuts pel govern i 1 minut per a la resta de 

grups.  

Es genera debat en relació a la proposta d’acord C.1.4 sobre de canvi de denominació 

de l’Interior d’illa Jardins Macaya i proposta de denominació de la Plaça de Sant Antoni 

de Borrell amb Tamarit amb el nom de Conxa Pérez i la placeta de Villarroel amb 

Rosselló amb el nom de Concepció Aleixandre Ballester. La Presidenta pregunta si 

s’ha consultat a l’associació de veïns de Sant Antoni; i el portaveu del Grup Municipal 

Socialista pregunta sobre l’afectació a numeració. Per part del govern s’aclareix que no 

hi ha afectació a numeració i afegeix que es llegirà una glossa dels noms proposats 

abans de la votació.  

Es genera debat també en relació a la proposta d’acord C.1.5 sobre la proposta de 

concessió de medalles però finalment es valora favorablement per tots els portaveus la 

proposta de la candidatura de l’entitat TOT HI CAP; i la candidatura de la Senyora 

Gisela, amb l’abstenció per part de la CUP, demanant un torn de 30’’. 

Es pacten per a les proposicions 5 minuts pel govern i 2 minuts per a la resta de grups, 

llevat de les proposicions D.1.1, D1.2 I D1.3 així com la pregunta del grup municipal 

PSC que est tractaran de forma conjunta per tractar un mateix tema i correspondrà per 

tant un torn de 3.5 min al PSC. 

S’acorda que es farà una Junta de Portaveus extraordinària abans del Consell Plenari 

a les 18:45h per tal d’informar sobre els resultats de les possibles transaccions. 

I no havent-hi més assumptes a tractar la Presidenta dóna per finalitzada la sessió de 

la Junta de Portaveus a les 19:35 hores. 

La secretària delegada, 

 

Imma Vergés Llistosella 

 

 


