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JUNTA DE PORTAVEUS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

SESSIÓ DEL 30 D’ABRIL DE 2020 

 

 

ACTA 

A la sala de reunions Webex, a les 18:00 hores del dia TRENTA D’ABRIL DE DOS MIL VINT, 

es reuneixen en sessió a distància, 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 27 de febrer de 

2020; 

Seguint l’ordre del dia de la Junta es fa repàs l’ordre del dia del Consell Plenari previst pel dia 7 

de maig de 2020 així com de la planificació i distribució dels temps d’intervenció acordant el 

següent:  

- Informe del Regidor: Distribució del temps en tres intervencions de 10’ (min) +5’+5’; i 5’ 

per a l’oposició; 

- Proposicions: Distribució del temps en 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.  

- Es valora la possibilitat de refondre proposicions que tracten de la mateixa temàtica 

(ERC; JxCat i BxCanvi podrien treballar-se plegades i la de Ciutadans per altra banda). 

S’acorda que es farà una Junta Portaveus extraordinària on es decidirà finalment si es 

presentaran de forma plegada en un sol debat o bé per separat. 

- Precs. Repàs dels diferents precs. 
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- En relació a la Declaració Institucional es comprovarà abans del plenari si disposa de 

majoria suficient, en cas contrari decauria. 

Finalment es fa un repàs de les qüestions tècniques per a fer el simulacre el proper dimarts dia 

5 de maig i pel Consell Plenari del dia 7 de maig.  

Es fa referència a la participació ciutadana mitjançant IRIS i la Presidenta en donarà compte en 

el Plenari per a la resposta pel Regidor o el Conseller que correspongui (termini màxim 24h 

abans i per tant fins a les 19h del dia 6 de maig) 

S’acorda també que s’acceptaran altres peticions presentades fora de termini o fins i tot 

aquelles que arribin directament al correu electrònic de la Regidoria del Districte. 

S’acorda que es celebrarà Junta Portaveus extraordinària dia 7 maig a les 16h. 

I no havent-hi més temes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 18:49h. 

 

La Secretària Delegada,  

 

Imma Vergés Llistosella 


