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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE  
Sessió ordinària del 10 de desembre de 20151 

ORDRE DEL DIA  
 
O.- PUNT PREVI 
 

- Presa de possessió de la Consellera Teresa Mª Pitarch i Albós com a 
Vicepresidenta del Consell del Districte. 

- Presa de possessió del Sr. Joaquim Asensio i Sala com a Conseller del 
Districte de l’Eixample.  

 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió extraordinària de 8 d’octubre i sessió ordinària de 8 d’octubre 
de 2015. 

 
B.- PART INFORMATIVA 
 

B.1 Cartipàs: 
 
B.1.1. Restar assabentat de la modificació de cartipàs consistent en la 
incorporació de la Consellera Sra. Tània Rafí i Galindo com a portaveu adjunta 
del grup municipal d’ERC, i la substitució del Sr. Jordi Oliver Solà pel Sr. 
Joaquim Asensio i Sala com a membre representant del grup municipal d’ERC 
als diferents òrgans de govern i participació del Districte. 
 
B.2 Despatx d’ofici  
 
B.2.1. Es dona compte de l’aprovació de la proposta de preus públics per a 
l’any 2016 aprovada per la Comissió de Govern de 26 de novembre. 
  
B.2.2. Es dona compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte dels següents 
contractes: 
 

B.2.2.1. Subministrament-muntatge senyalització turística vianants  
per import de 31.486,11a DIEZ Y COMPAÑÍA, SA 
B.2.2.2. Obres reforç i substitució fals sostre CC Fort Pienc

 187.378,55 a BETA CONKRET, SA 
B.2.2.3. Arranjament pavimentació entorns Jardins Montserrat per 
import de 108.654,81 a CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES 
B.2.2.4. Obres manteniment i millora interiors illa per import de 
68.040,28 a 9 TEAM GRUP SL 
B.2.2.5. Obres reforma vestidors Guàrdia Urbana per import de 
131.224,15 a OBRES I CONTRACTES PENTA, SA 
B.2.2.6. Impermeabilització coberta zona aules CC Fort Pienc per import 
de 111.243,14 a BETA CONKRET, SA 
 

 
                                                           
1 Aprovat per la Junta de Portaveus de 30 de novembre de 2015 
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B.3 Informes 
- B.4.1 Informe del Regidor 
- B.4.2. Informe sobre la violència masclista 

 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord 
C.1.1.  INFORMAR FAVORABLEMENT la modificació puntual del pla especial 
de protecció del patrimoni arquitectònic històric-artístic a la finca d’Urgell 30 (La 
Carboneria), aprovat inicialment per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
26 de novembre de 2015, de conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta 
Municipal. 
 

 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

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

Que el govern del districte convoqui el més aviat possible la Comissió de la 
Model del Districte de l’Eixample per tal de poder conèixer i debatre el 
posicionament d’administracions, entitats i veïns en relació a la 
transformació de la Model. 
 

- D.1.2. Grup Municipal ERC-AM. 
Instar al govern del districte a la cessió d’un local per a l’ONG ‘De Veí a Veí’ 
a principis de 2016 amb les condicions d’espai i de treball suficients per a 
fer viable la continuïtat de llurs projectes i campanyes. 
 

- D.1.3. Grup Municipal CUP-PA. 
Fer públic que el districte de l’Eixample rebutja les marxes antiavortistes 
que baixen cada 25 de mes per l’Avinguda Gaudí, que vulneren i atempten 
contra el dret de les dones a decidir sobre els nostres cossos i instar al 
govern municipal a fer públic aquest rebuig i pressionar a la Generalitat per 
la prohibició de les marxes. 
 

- D.1.4. Grup Municipal C’s. 
El grupo municipal de Ciudadanos propone en este pleno de distrito que la 
convocatoria a dichos consejos de barrio se realice también en castellano, 
como medio para llegar a un mayor número de personas, teniendo en 
cuenta que más de la mitad de los ciudadanos barceloneses se declara 
castellano-parlante 
 

- D.1.5. Grup Municipal PP.  
Reclamar al Govern del Districte que inicií els tràmits necessari per tal de 
que s’executi sense més dilacions el “Pla especial Urbanístic de l’Illa 
Germanetes” amb les seves concrecions i desenvolupaments posteriors i, 
específicament, les que es van aprovar en el Plenari del Consell Municipal 
de març de 2015 que regulaven un equipament i dues promocions 
d’habitatges dotacionals situades als carrers de Viladomat, 142 i Comte 
Borrell, 159. 
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- D.1.6. Grup Municipal PSC-CP. 

Que el govern municipal inclogui en el Pla d’inversions i en el Pla d’actuació 
del Districte la reforma de l’avinguda de Roma en la seva tercera fase, entre 
els carrers de Viladomat i Tarragona convertint l’avinguda en una Rambla 
tal i com preveu el projecte. 

   
D.2 Precs. 
 
- D.2.1 Grup Municipal CiU. 

Que es reprengui el procés participatiu de la Superilla com a marc de debat 
i definició d’actuacions de millora en termes de mobilitat sostenible, 
revitalització de l’espai públic, foment del verd urbà i autosuficiència 
energètica a l’Esquerra de l’Eixample i als altres baris del districte. 
 

- D.2.2 Grup Municipal ERC-AM. 
Instar al govern del districte a negociar amb la Generalitat com a màxima 
prioritat la creació de l’Institut Públic Angeleta Ferrer i, provisionalment, a 
iniciar la construcció en mòduls per tal d’ampliar l’oferta de plaça pública 
d’ensenyament secundari al districte de l’Eixample. 
 

- D.2.3 Grup Municipal CUP-PA. 
- D.2.3.1. Tot i ser conscients que no és competència de l’Ajuntament ni 
dels Districtes obrir llits i quiròfans i atendre pressupostàriament els temes 
de salut, creiem que és el seu deure preocupar-se perquè no minvi la 
qualitat de vida des veïns i les veïnes dels barris de Barcelona. És per això 
que preguem que el govern del Districte faciliti a entitats i població afectada 
informació actualitzada sobre l’externalització d’aquestes especialitats, 
abordant aquest punt en el proper Consell de Salut i posant en marxa una 
Comissió de Seguiment específica per tal de resoldre aquesta situació. 
- D.2.3.2. Demanem al Districte, especialment al regidor Agustí Colom i al 
conseller Francesc Magrinyà, que repensin la decisió inicial d’aturar el 
procés participatiu o fer-ne un de descafeïnat, per tal d’oferir i liderar una 
alternativa que permeti donar veu als veïns i veïnes sobre els usos del solar 
de Germanetes, sempre tenint presents els acord presos en moments 
anteriors pel moviment veïnal però escoltant també la lògica evolució que 
pot haver-hi en aquests plantejaments. 
 

- D.2.4. Grup Municipal C’s. 
Que l’equip de govern expliqui les mesures preses a l’efecte per apaivagar 
els efectes adversos d’aquest increment de partícules contaminats i que es 
lliurin a tots els grups de l’oposició el conjunt de mesures preses per part 
del nou equip de govern. Informes confeccionats a l’efecte inclosos. 
  

- D.2.5 Grup Municipal PSC-CP. 
- D.2.5.1. Impulsar un nou pla d’inspecció de vetlladors i terrasses al carrer 
d’Enric Granados, actuant sobre aquells incompliments de la norma que 
se’n derivin. A la vegada que impulsar actuacions de mediació per 
assegurar la bona convivència entre activitats econòmiques i residents. 
- D.2.5.2. Que els serveis de tècnics i de Via Pública, juntament amb la 
Guàrdia Urbana i els referents dels esdeveniments esportius dissenyin nous 
recorreguts que no aïllin el barri de Sant Antoni del trànsit rodat, 
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exceptuant-ne la cursa de Sant Antoni (per ser l’esdeveniment propi del 
barri) i la Marató de Barcelona ( per tractar-se d’un recorregut molt llarg de 
massa complexa solució). 

 
D.3 Preguntes 
 
- D.3.1 Grup Municipal CiU.  

Quines són les prioritats del govern del districte en matèria cultural pel 
present mandat? 
 

- D.3.2 Grup Municipal ERC-AM. 
Què té previst el Districte de l’Eixample pel que fa a l’acollida de refugiats 
sirians? 
 

- D.2.3. Grup Municipal C’s. 
Sobre las baldosas de Avinguda Diagonal: 
¿Entra dicha reposición en el presupuesto de la obra? 
¿Cómo es posible que haya que cambiar tal número de baldosas? No se 
deberá a que, al tener relieve, se rompen con más facilidad? 
¿Quienes fueron los responsables de la elección de dichas baldosas que no 
parecen, en cualquier caso, las más adecuadas para facilitar y hacer 
agradable el paseo de los viandantes? 
 

- D.3.4. Grup municipal PP 
- D.3.4.1. Quin calendari preveu el Govern municipal en relació a la 
urbanització dels entorns del temple de la Sagrada Família. 
En relació a la mateixa qüestió, quin procés participatiu amb els ciutadans i 
amb els partits polítics preveu el Govern? 
- D.3.4.2. Quins projectes de pacificació i/o de reducció del trànsit de 
vehicles té previst implementar en el Districte aquest govern municipal? 
Quina és la calendarització d’aquest projectes? 
Disposen aquest projectes d’informes d’impacte econòmic i de mobilitat? 
En cas afirmatiu, quin són i quin és el seu contingut? 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
  

- Grup Municipal BComú-E 
 

Declaració institucional sobre el Dia Internacional de les persones amb discapacitat. 
 

 
- Grup Municipal PSC i Grup Municipal CiU. 

 
- Declaració institucional sobre l’atemptat del 13 de novembre a París: 
 
 
 
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 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

5 
 

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. 
 


