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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ DEL 29 D’ABRIL DE 2021 

 

 

ACTA 

En sessió a distància, a les 18:30 hores del dia VINT-I-NOU D’ABRIL 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.  

- 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.  

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 25 de 

febrer de 2021 i 4 de març de 2021.  

El Conseller Rafael Yepes s’acomiada i s’anuncia el relleu per la Sra. Aurora M Saèz. De qui 

s’està a l’espera del corresponent nomenament per l’Alcaldia. Cas que hagi estat nomenada 

abans del Consell Plenari es faria la presa de possessió de la Consellera. 

Es fa repàs dels diferents punts de l’ordre del dia del Consell Plenari previst pel proper dia 6 de 

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

següent:  

- Informe extraordinari ciutadania adolescent. (B. 3.1) Presentació de les conclusions. 10 

minuts per a la presentació de les conclusions per part dels adolescents en relació a la 

temàtica treballada i per altra banda un torn d’1’ per cadascun dels grups municipals. 

 

- I en els punts B.3.3 i B.3.4. es farà un torn d’1’ per a cadascun dels grups municipals. 

 

- Informe del Regidor: 10’+5’+5’; i 5’ per l’oposició; 

 

- 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.  
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- Pel que fa a la proposta de les medalles d’honor l’equip de govern fa la proposta de l’entitat 

El Queix – casal de joves i l’entitat Èlia Dones. Per part d’ERC es proposa Irene Beltran de 

l’AV de l’Esquerra de l’Eixample; i fa proposta de diverses entitats com La Merienda; Esbart 

Gaudí; Biblioteca Arús; Coordinadora Clubs de l’Escola Industrial. Junts proposa: Veí a Veí, 

Biblioteca Arús i La Merienda per la seva tasca. Cs emet la seva proposta de la Plataforma 

del 41; i Barcelona pel canvi proposa també la plataforma del bus 41. No donarien suport a 

la proposta del Casal Queix i en canvi sí donaria suport a Èlia Dones. 

A fi de consensuar doncs una proposta definitiva es convocarà una Junta de Portaveus 

extraordinària abans del Consell Plenari per tancar la proposta i que es fixa pel proper 

dilluns dia 3 de maig a les 14h. 

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

19:25h. 

 

La Secretària Delegada,  

 

Imma Vergés Llistosella 
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