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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 4 de juliol de 2017 
 
ORDRE DEL DIA1 
 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió ordinària de 2 de maig de 2017. 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 

B.1 Cartipàs:  
 
B.1.1. Es dóna compte de les modificacions del cartipàs derivades dels canvis 
d'assignacions dels consellers i conselleres dels grup municipal demòcrata. 
 
B.2 Despatx d’ofici:  

 
B.2.1. Es dóna compte de l’adjudicació el 9 de maig de 2017 pel Gerent del 
Districte del contracte de gestió del projecte Dinamització joves “Eix jove” per 
un import de 48.497,90 € a Calaix de Cultura SL. 
 
B.2.2. Es dóna compte de la formalització del contracte centralitzat en data 22 
de juny de neteja d’edificis i recollida selectiva Districte de l’Eixample (lot 2), per 
un import de 1.043.496,73 € a La Bruixa, neteges general i manteniment. 

 
B.2.3. Es dóna compte de l’aprovació per la Regidora del Districte dels 
següents convenis: 

B.2.3.1. Conveni Pla comunitari amb un import de subvenció de 15.000 
€ amb l’Associació de Veïns Sagrada Família (7 de juny de 2017). 
B.2.3.2. Conveni Ordinari amb un import de subvenció de 12.704 € amb 
l’Associació de Veïns Sagrada Família (7 de juny de 2017). 
B.2.3.3. Conveni amb un import de subvenció de 4.500 € amb 
l’Associació de Veïns Dreta Eixample (23 de maig de 2017). 

 
B.3 Informes 
 
B.3.1. Informe de la Regidora 
B.3.2. Informe d’oportunitats educatives de Barcelona 
 
B.4 Mesures de Govern. 

 
  

C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord. 
 
- C.1.1. INFORMAR sobre la modificació de les normes urbanístiques del Pla 

General Metropolità, que regulen l’aparcament al terme municipal de 
                                                           
1 Aprovat per la junta de portaveus de 27 de juny de 2017 
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Barcelona, aprovat inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat en sessió celebrada el 17 de maig de 2017. 

- C.1.2. INFORMAR la proposta d'assignar la denominació de 
carrer Encants Vells al carrer situat al lateral del Jardins del Bosquet dels 
Encants entre el Carrer Castillejos i l'Avinguda Meridiana, i elevar-la a la 
Ponència de Nomenclàtor per la seva aprovació. 

- C.1.3. INFORMAR la proposta d'assignar la denominació de Jardins 
Montserrat Figueras a l'interior d'illa amb accés pel carrer 
Còrsega 195, delimitat pels carrers de Casanova, Villarroel i Paris, i elevar-
la a la Ponència de Nomenclàtor per la seva aprovació.  

- C.1.4. INFORMAR la proposta d'assignar la denominació de Passatge 
Carme Aymerich al passatge situat a la part posterior del Mercat del Ninot 
amb accés pels carrers de Casanova i Villarroel, i elevar-la a la Ponència de 
Nomenclàtor per la seva aprovació.  

- C.1.5. INFORMAR la proposta d'assignar la denominació de Jardins 
Assumpció Català a l'interior d'illa amb accés pel carrer Comte Borrell 305, 
delimitat pels carrers de Londres, Viladomat i París, i elevar-la a la 
Ponència de Nomenclàtor per la seva aprovació. 

 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

D.1 Proposicions/declaracions de grup. 
 
- D.1.1. Grup Municipal Demòcrata.  

Que el govern del districte es comprometi a treballar amb el grup impulsor 
de la Zona 11, per tal d’impulsar el projecte d’àrea creativa de la dreta de 
l’Eixample, aportant-hi els recursos necessaris i assumint-ne de nou si cal, 
les funcions d’oficina tècnica 
 

- D.1.2. Grup Municipal ERC. 
El Districte de l’Eixample acorda prendre les següents mesures en relació a 
la protecció dels establiments emblemàtics al Districte: 
Posar en marxa el tram de subvenció per motius exclusius d’interès 
arquitectònic específic que preveu el Catàleg de protecció del comerç 
emblemàtic. 
Definir el programa d’accions de suport en el marc de les competències en 
matèria de cultura i comerç del catàleg, incloent la catalogació i promoció 
dels establiments com a punts d’interès cultural, senyalització, i elaboració 
d’una ruta i guia específica. 

 
- D.1.3. 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 
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de la propietat envers els llogaters com a mesura per fer front a 
l’assetjament immobiliari. 

 
- D.1.4. Grup Municipal Cs 

1.- Que se instalen, en nuestro Distrito, medidores de la calidad del aire 
para que los ciudadanos puedan visualizar los índices de contaminación y 
tomar conciencia del peligro que supone para la salud. 
2.- Que se habiliten plazas de aparcamiento para residentes en la izquierda 
i la derecha del Eixample para que los no residentes disfruten de menos 
plazas de aparcamiento y utilicen el transporte público para llegar a dichos 
barrios, teniendo en cuenta, además, que son los mejor comunicados por 
transporte público de la Ciudad. 

 
- D.1.5. Grup Municipal PP. 

Instar al Govern del Districte a complir de manera immediata i en tot cas, 
abans del mes d’agost, la resolució aprovada per la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esport de l’Ajuntament de Barcelona que diu textualment 
1. “Que es descarti la ubicació de l’Escola Entença a l’edifici de Londres- 

Villarroel, tant de manera provisional com de manera definitiva. 
2. Que s’accelerin els treballs i la recerca de consensos necessaris per 

part de totes les administracions implicades, per tal d’agilitzar la 
construcció d’un centre definitiu per a l’escola Entença a l’espai de la 
Model, sense prejudici de la resta de projectes educatius de l’esquerra 
de l’Eixample. 

Tot oferint als pares una calendarització realista i que els hi ofereixi 
seguretat sobre el futur de l’escola i de l’educació dels seus fills 
                                                                                                                                                                                                                                     

 D.2 Precs. 
 

- D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.  
D.2.1.1. Que el govern municipal informi en aquest mateix consell 
plenari de quantes famílies de l’Eixample està previst que paguin més 
de 290 euros al mes el proper curs 2017-2018 (sobre la nova tarifació 
d’escoles bressol municipals). 
D.2.1.2. Que el govern del Districte lliuri per escrit a les associacions de 
comerciants del Districte i als grup municipals la relació d’immobles que 
quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a ús comercial 
(indicant quin negoci inclouen i on estan situats), l’increment del valor 
cadastral que tindran aquests immobles i l’augment que es produirà en 
el rebut d’IBI d’aquests immobles. 

 
- D.2.2. Grup Municipal ERC-AM. 

Que donat el perjudici que ha suposat la construcció de l’Escola Entença 
als terrenys de l’Escola Industrial que abans eren destinats a la pràctica 
esportiva, el govern apliqui un exempció en el pagament de taxes als club 
esportius mentre l’escola Entença romangui allà. 
 

- D.2.3. Grup Municipal CUP-PA. 
D.2.3.1. Que el Govern del districte informi de l’abast d’aquesta 
problemàtica i les gestions fetes al respecte. 
Que el Govern retiri dels aparcaments de bicicletes de la ciutat totes les 
bicicletes dipositades a l’espera de ser llogades. 
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Que el govern iniciï un procés sancionador a l’empresa Donkey 
Republic (sobre els abusos de l’empresa Donkey Republic amb la 
utilització comercial dels aparcaments de bicicletes) 
D.2.3.2. Que el Govern del districte informi de la seva política de 
sancions envers els adhesius del CAT dins la matrícula. 
Que el Govern informi del nombre de sancions imposades pel fet de dur 
al CAT dins de la matrícula del vehicle al llarg dels darrers 2 anys. 
Que el Govern informi del procediment que seguirà per esbrinar si les 
qüestions descrites anteriorment són una pràctica habitual a la caserna 
de l’Eixample 

 
- D.2.4. Grup Municipal Cs. 

Que el govern del Districte es comprometi a buscar una solució al tema de 
les olors al voltant del Mercat de la Sagrada Família en el plaç més breu 
possible. 

 
D.3 Preguntes 
 
- D.3.1. Grup Municipal ERC-AM. 

Quines mesures ha pres o té previst prendre el govern municipal per tal 
d’avançar en la millora del problema de la contaminació als carrers del 
districte de l’Eixample? 
 

- D.3.2. Grup Municipal Cs. 
Quines mesures de caràcter urgent pensa prendre el Govern del Districte 
per donar una resposta als veïns dels carrers Padilla i Rosselló que 
suporten des de fa més de cinc anys aquestes vibracions de la línia 2 del 
metro?. 
 

- D.3.3. Grup municipal PP. 
 
D.3.3.1. De quina manera té previst el govern del Districte gestionar l’ús 
dels horts urbans previstos en la futura remodelació dels “Jardins 
Montserrat”? 
D.3.3.2. Per quina raó no s’ha dut a terme el procés participatiu, anunciat en 
el seu dia, sobre els usos del futur equipament de la Model? 

 
D.4 Seguiment de proposició 
 
- D.4.1. Grup Municipal Demòcrata. 

Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec aprovat al 
Plenari del Consell Municipal del districte de l’Eixample de 7 de març de 
2017, amb el següent contingut: 
Que el govern del districte presenti de forma regular en el marc de la 
Comissió Consultiva de Serveis a les Persones, Benestar Social i Cultura 
de l’Eixample l’informe sobre l’activitat dels Serveis Socials de Districte i 
que aquest informe reculli les dades sobre els desnonaments a l’Eixample. 
 

- D.4.2. Grup Municipal CUP-PA. 
Atesa l’aprovació de la proposició per combatre les agressions masclistes el 
6 d’octubre de 2016, es formula el següent seguiment de proposició: 
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Que es realitzin les següents accions en coordinació amb els col·lectius 
feministes del districte: 
Partint de l’estudi que s’està realitzant per la Regidoria de Feminismes i 
LGTBI, 
- Detallar i publicar les parts de l’estudi en referència al Districte de 
l’Eixample i que es contempli especialment: 

-La freqüència amb que es produeixen agressions sexuals 
-Le zones geogràfiques de més risc 
-La disponibilitat i eficiència dels recursos per donar-hi resposta a tos els 
nivells (psicològic, sanitari, legal...). 
-Altres consideracions que s’estimin d’interès de cara a la seva 
prevenció 

- L’organització i finançament d’un programa estable i periòdic de cursos i 
tallers gratuïts d’autodefensa feminista, partint de les iniciatives ja existents 
als PIAD i al SARA 
- Que s’estudiï la possibilitat de que aquests cursos es poguessin impartir 
en els centres educatius públics de secundària del districte per facilitar 
l’assistència al seu alumnat. 
- La realització d’una campanya de difusió d’aquest programa 
d’autodefensa adreçada especialment a les dones joves, per ser el 
col·lectiu més vulnerable i més afectat. Que la campanya se centri 
especialment al voltant dels centres educatius públics de secundaria del 
districte.” 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS  
 

E.1. Declaració presentada per Barcelona en comú en matèria d’habitatge. 
E.2. Declaració presentada per la CUP en suport a l’alliberament LGBTI. 
 

 
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, 
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. 
 


