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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 16 d’octubre de 2017 
 
ORDRE DEL DIA1 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió ordinària de 4 de juliol de 2017. 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 

B.1 Cartipàs:  
 
B.2 Despatx d’ofici:  

 
B.2.1. Es dóna compte de l’aprovació el 2 d’agost de 2017 pel Gerent del 
Districte de tres convenis de formació dual Cicle d’Administració i Finances per 
un import cada un d’ells de 1.155,84 € per aquest any i 1733,76 per 2018. 

 
B.2.2. Es dóna compte de l’aprovació el 3 d’agost de 2017 pel Gerent del 
Districte dels següents convenis de formació dual:  
- Conveni formació dual del Cicle Assistència a la Direcció per un import de 

1.155,84 € per aquest any i 1733,76 per 2018. 
- Conveni formació dual Cicle Projectes d’Obra Civil per un import de 

1.155,84 € per aquest any i 1733,76 per 2018. 
 
B.2.3. Es dóna compte de l’adjudicació el 5 de juliol de 2017 pel Gerent del 
Districte del contracte per l’adequació de les instal·lacions elèctriques de la 
planta baixa de la Seu del Districte per un import de 98.596, 77€ a Insyte 
Instalaciones SL. 

 
B.2.4. Es dóna compte de l’adjudicació l’11 de juliol de 2017 pel Gerent del 
Districte del contracte per les obres d’arranjament de les fusteries exteriors de 
la Seu del Districte per un import de 74.551,38€ a Axis Patrimoni SL. 
 
B.2.5. Es dóna compte de l’aprovació per la Regidora del Districte dels 
següents convenis: 

B.2.5.1. Conveni amb l’Associació de Veïns Sant Antoni, en data 11 de 
juliol de 2017, per un import de 12.704€. 
B.2.5.2. Conveni amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Fort Pienc, en 
data 27 de juny de 2017, per un import de 7.059€. 
B.2.5.3. Conveni amb l’Associació de Comerciants i Professionals 
Coreixample, en data 25 de juliol de 2017, per un import de 5.332€. 

 
B.2.6. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament en data 21 de setembre de 2017 del conveni de Gestió Cívica amb 
la Federació Entitats de Calàbria 66 per un import de 21.860,65 € 
corresponents a l’any 2017, 87.000€ al 2018 i 63.750 al 2019. 
 

                                                           
1 Aprovat per la junta de portaveus de 9 d’octubre de 2017 
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B.2.7. Es dóna compte de l’ampliació del contracte centralitzat de manteniment 
d’edificis lot 4 a Constraula Enginyeria i Obres per un import corresponent al 
Districte de 98.638 €. 

 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe de la Regidora 

 
C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 
 
D.1.1. Grup Municipal Demòcrata.  
El Plenari del Consell Municipal Acorda: 

- Felicitar i agrair a la organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i 
ciutadans de l’Eixample, que de forma pacífica i exemplar, van participar 
en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat pel dia 1 
d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes. 

- Lamentar els danys físics, materials i patrimonials que l’Institut Balmes, 
l’Escola Ramon Llull van patir coma a conseqüència de la càrrega 
policial que va tenir lloc per ordre de l’Estat Espanyol. 

- Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la 
ciutat, i les 850 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i 
la Guàrdia Civil. 

- Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu 
desplegat pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia 
Civil, així com a tos aquells partits polítics i entitats que de forma directa 
o indirecta li ham donat cobertura. 

- Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 
l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, 
Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament 
immediat dels responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los 
Cobos. 

- Exigir la retirada immediata tots els cossos policials i repressius que 
l’estat espanyol manté a Catalunya. 

- Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, 
els ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, 
tot constatant que la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets 
civils i polítics que s’està produint aquests dies, és un cop d’Estat 
encobert. 

- Sol·licitar a l’Estat Espanyol el rescabalament de tots els danys soferts 
ja sigui a les persones o als equipaments i espais públics i privats del 
districte de l’Eixample, arran de les diferents intervencions dels cossos 
policials. 

- Instar al Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a l 
voluntat expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre. 

- Reiterar el suport absolut del Districte de l’Eixample les institucions 
catalanes i a totes les persones detingudes per donar compliment al 
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mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i expressat al 
Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya. 

- Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, el govern de la 
Generalitat, el Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, 
l’ONU, el Parlament Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu del 
món a l’estat espanyol. 

 
D.1.2. Grup Municipal ERC. 
El Plenari del Consell Municipal acorda: 

- Felicitar i agrair a la organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i 
ciutadans de l’Eixample, que de forma pacífica i exemplar, van participar 
en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat pel dia 1 
d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes. 

- Lamentar els danys físics, materials i patrimonials que l’institut Jaume 
Balmes, l’Escola Ramon Llull van patir coma conseqüència de la 
càrrega policial que va tenir lloc per ordre de l’Estat Espanyol.  

- Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la 
ciutat, i les 850 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i 
la Guàrdia Civil. 

- Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu 
desplegat pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia 
Civil, així com a tots aquells partits polítics i entitats que de forma 
directa o indirecta li han donat cobertura. 

- Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 
l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, 
Juan Ignació Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament 
immediat del responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los 
Cobos. 

- Exigir la retirada immediata de tots els cossos policials i repressius que 
l’estat espanyol manté a Catalunya. 

- Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, 
els ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya 
tot constatant que la suspensió de l’autonomia de Catalunyal i dels drets 
civils i polítics que s’està produint aquests dies, és un cop d’Estat 
encobert. 

- Sol·licitar a l’Estat Espanyol el rescabalament de tos el danys soferts ja 
sigui a les persones o als equipaments i espais públics i privats del 
districte de l’Eixample, arran de les diferents intervencions del cossos 
policials. 

- Instar al Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic 
que emana del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’’1 
d’octubre. 

- Instar al Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a 
la voluntat expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 
d’octubre. 

- Reiterar el suport absolut del Districte de l’Eixample les institucions 
catalanes i a totes les persones detingudes per donar compliment al 
mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i expressat al 
Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya. 

- Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, el govern de la 
Generalitat, el Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, 
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l’ONU, el Parlament Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu del 
món a l’estat espanyol 

 
D.1.3. Grup Municipal CUP-PA.  

- Felicitar i agrair a la organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i 
ciutadans que de forma pacífica i exemplar, van participar en el 
Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya convocat  pel dia 1 
d’octubre i el van fer possible tot i i les agressions sofertes. 

- Mostrar la seva solidaritat amb les més de 350 persones ferides a la 
ciutat, i les gairebé 900 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de 
Policia i la Guàrdia Civil. 

- De manera més concreta, mostrar molt especialment la nostra 
solidaritat amb les víctimes de les ràtzies policials a diferents col·legis 
electorals vinculats a l’Eixample: CEIP Ramon Llull, IES Jaume Balmes, 
IES Pau Claris o Escoles Pies de Sant Antoni. Tamb-e van patir 
amenaces centres com el CEIP Diputació o l’Escola de Treball. 

- Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de 
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, faciliti i garanteixi 
a tos els ciutadans de Barcelona que ho precisin, l’assistència jurídica i 
gratuïta i qualsevol altra mesura legal en defensa dels seus drets pels 
fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 2017 a la ciutat. 

- Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu 
desplegat pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia 
Civil, així com a tos aquells partits polítics i entitats que de forma directa 
o indirecta li ham donat cobertura. 

- Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 
l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, 
Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament 
immediat del responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los 
Cobos. 

- Exigir la retirada immediata tos els cossos policials i repressius que 
l’estat espanyol manté a Catalunya. 

- Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, 
els ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, 
tot constatant que la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets 
civils i polítics que s’està produint aquest dies, és un cop d’Estat 
encobert. 

- Sol·licitar a l’Estat Espanyol el rescabalament de tots els danys soferts 
ja sigui a les persones o als equipaments i espais públics i privats, arran 
de les diferents intervencions dels cossos policials. 

- Instar  al govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic 
que emana del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 
d’octubre. 

- Instar al Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta ala 
voluntat expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 D’octubre. 

- Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions 
catalanes i a totes les persones detingudes per donar compliment al 
mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i expressat al 
Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya. 

- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Barcelona, al Parlament de 
Catalunya, el govern de la Generalitat, el Consell d’Europa, el Tribunal 
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Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament Europeu i les 
ambaixades i consolats d’arreu del mon a l’estat espanyol. 

 
D.1.4. Grup Municipal Cs. 
1.- Que este Distrito vele con la debida diligencia por el cumplimiento de la 
Ordenanza de Civismo. 
2.- Que aplique las multes previstas en el art. 21, 22, 24 y 25 de dicha 
Ordenanza en el apartado dedicado al Régimen de sanciones a los 
responsables del deterioro del paisaje urbano que ha padecido en estos días 
nuestro Distrito y les obligue a repararlo y limpiarlo. 
3.- Que a partir de ahora actúe con total diligencia en la aplicación de dicha 
Ordenanza, puesto que el Ayuntamiento, según ésta misma establece, debe 
ser el primero en dar cumplimiento a dicha Ordenanza. 
 
D.1.5. Grup Municipal PP. 
Instar al Govern del Districte a que el procés participatiu previst per a definir els 
usos futurs de “La Model” es faci d’acord amb la nova normativa aprovada i per 
tant es posin en marxa, de manera immediata, totes les actuacions i 
determinacions previstes en el nou reglament 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 D.2 Precs. 
 

D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.  
Que en el termini màxim de 30 dies el districte de l’Eixample, conjuntament 
amb el Consorci d’Educació de Barcelona, quantifiqui l’import total dels danys 
materials i patrimonials causats com a resultat de l’actuació duta a terme per la 
Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia a l’Escola Ramon Llull i a l’Institut 
Balmes, faci públic aquest import i demani el rescabalament dels dany causats 
a l’Estat Espanyol. 
 
D.2.2. Grup Municipal ERC-AM. 
Que el govern municipal exigeixi a les autoritats de l’Estat la retirada immediata 
del desplegament repressor format pels cossos de la Guàrdia Civil i la Policia 
Nacional, que de fa setmanes es troben instal·lats a la nostra ciutat. 
 
D.2.3. Grup Municipal Cs. 
Que se envíe durante unos días a unos agentes cívicos para que les expliquen 
a los vecinos que el césped no puede ser utilizado por los perros y que deben 
dirigirse al pipi-can para que vayan tomando conciencia de ello (Avenida 
Mistral). 
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Grup Municipal Demòcrata.  
Quin és el capteniment de la Regidora del Districte, respecte les actuacions 
limitadores de drets civils i polítics que es van viure a l’Eixample durant els dies 
previs a la celebració del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya 2017? 
 
D.3.2. Grup municipal ERC-AM. 
Perquè no es van cedir equipaments de titularitat municipal per a la celebració 
del referèndum de l’1 d’octubre al Districte de l’Eixample? 
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D.3.3. Grup Municipal Cs. 

1. Quantes places d’aparcament té previstes el Govern eliminar del Districte 
de l’Eixample, per la implantació de carrils bici, tant en àrees d’aparcament 
lliure com de zona verda i zona blava. 

2. Quines són les dades de sinistralitat en el Districte en el qual intervé una 
bicicleta en el període 2015-2017. 

D.3.4.  Grup Municipal PP. 
D.3.4.1. Donat la proliferació al nostre districte de lones i pancartes amb 
motius relacionats amb l’anomenat “procés”,- (sent el més notori, a tall 
d’exemple, una gran pancarta verda a la Plaça de Catalunya)-, que no 
poden ser emparades per cap autorització administrativa però que no han 
provocat cap mena d’actuació per part del govern del Districte, hem 
d’entendre que està derogada l’ordenança de paisatge urbà en aquest 
Districte i per a determinades ideologies polítiques tot restant vigent per a la 
resta de ciutadans? 
D.3.4.2. Quina és l’opinió i previsions d’actuació del govern municipal 
respecte el treball que desenvolupen en el districte les institucions que es 
dediquen a l’educació especial en  aquest moment en que s’estan definit els 
usos de l’antiga presó “Model”? 
 

D.4 Seguiment de proposició aprovada el passat 4 de juliol de 2017 
 
D.4.1. Grup Municipal CUP-PA. 
1. Que des del plenari de l’Eixample es promogui el dret a un habitatge digne i 

adequat, que permeti afrontar una expectativa de vida estable a la ciutat de 
Barcelona. 

2. Que s’augmenti de forma urgent el parc d’habitatge socials a l’Eixample, 
per satisfer les necessitats de la seva població. 

3. Que el Districte posi en marxa una Oficina d’Habitatge pels seus barris. 
4. Que el Districte es posicioni a favor de les demandes de les veïnes i que 

utilitzi tots els mecanismes al seu abast per garantir que puguin quedar-se a 
casa seva. 

5. Que, en aquest sentit, des del Districte no s’atorguin o es retirin llicències 
d’obres en aquells casos on s’acreditin males pràctiques des de la propietat 
envers els llogaters com a mesura per fer front a l’assetjament immobiliari. 

 
 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

- E.1. Grup Municipal PSC i BC-E. Declaració institucional sobre els fets 
relacionats amb el referèndum de l’1 d’octubre. 

 
- E.2. Grup Municipal ERC-AM. Declaració institucional sobre els fets 

relacionats amb el referèndum de l’1 d’octubre. 
 

F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 
Nota informativa: D’acord amb l’article 36 del Reglament intern d’organització i 
funcionament del Districte de l’Eixample, les entitats i els ciutadans i ciutadanes del 
Districte podran intervenir, si ho desitgen, en el transcurs de la sessió sobre els punts 
de la part decisòria o de la part d’impuls i control que figurin en l’ordre del dia, 
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sol·licitant-ho mitjançant escrit entrat en el registre abans de les 48 hores de la 
celebració. El president del Consell pot delimitar en número i en temps les 
intervencions demanades pels ciutadans i ciutadanes en cadascun dels punts de 
l’ordre del dia esmentats. 
De manera excepcional, i un cop finalitzat l’ordre del dia, el president del Consell pot 
concedir la paraula a les entitats i als ciutadans i ciutadanes assistents que desitgin 
intervenir sobre algun tema general d’interès del Districte. 
 


