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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE JUNY DE 2018 

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 JUNY 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: 

- Senyor Francesc MAGRINYÀ TORNER, portaveu del Grup municipal BComú-E 
Senyora Carme MENDEZ BOTA, portaveu adjunta del Grup municipal BComú-E,  

- Senyor Joan RODRÍGUEZ PORTELL, portaveu del Grup Municipal PDeCAT-
Unió-Demòcrates 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 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. 

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

Excusa la seva assistència l’Il·lm. Senyor Gerardo PISARELLO PRADOS, Regidor del 
Districte. 

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. 

Quant al tema de nomenclàtor, la Carme Méndez assenyala que es va fer una reunió el 
passat 26 de juny amb convocatòria de tots els grups per tal de tractar aquest tema. Així 
mateix s’explica que es tracta d’un procés del qual es va fer una votació pels veïns i 
veïnes i que ha rebut el suport de tots els grups. S’acorda que en aquest punt no hi 
hauran intervencions, s’explicarà que la iniciativa prové d’un procés participatiu i que hi 
ha unanimitat de tots els grups. 
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D’altra banda pel que fa a les tres proposicions relatives al local del carrer Aragó 317, 
s’acorda que es farà un debat conjunt i s’assumeix el compromís de tots els grups de 
només votar a favor d’una. Es pacten 5 minuts per als grups proposants i 3 per la resta 
de grups. 

Quant als precs sobre la línia 41 es parlarà entre els portaveus dels grups que presenten 
els precs i si hi ha consens es mirarà de fer-ne un i si no és possible es mantindran 
separadament. 

Es decideix celebrar junta de portaveus extraordinària el dia 5 de juliol a les 18:30 abans 
del començament del plenari 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 19.20 hores. 

La secretària delegada, 

 

Anna García Cachafeiro 
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