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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE  

Sessió ordinària del 8 d’octubre de 20151 

ORDRE DEL DIA  
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 

B.1 Cartipàs  
B.2 Despatx d’ofici  
- B.2.1. Es dona compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte dels següents 

contractes: 
- B.2.1.1. Assistència tècnica manteniment espai públic per import de 

67.155 € a BLUE PROJECT MANAGEMENT &SERVEIS. 
- B.2.1.2. Gestió i dinamització projecte Xeix Barri Fort Pienc per import de 

33.343 € a SIGMA SERVICIOS PROFESIONALES. 
- B.2.1.3. Dinamització social, cultural Barri Sant Antoni per import de 

32.800 € a SIGMA SERVICIOS PROFESIONALES 
- B.2.1.4. Assistència tècnica manteniment correctiu equipaments per 

import de 67.889,37 € a TABER MANAGEMENT SL. 
- B.2.1.5. Obres complement reurbanització entorns Mercat Ninot per 

import de 220.768,77 € a CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES. 
- B.2.1.6.  Obres arranjament voreres entorns Av. Paral·lel per import de 

194.107,56 € a 9 TEAM GRUP SL. 
- B.2.1.7. Obres de substitució muntants elèctrics Seu Districte per import 

de 87.836,59 € a CLIMATITZACIÓ DEL MASNOU. 
 

- B.2.2. B.3 Mesures de govern 

B.4 Informes 
- B.4.1 Informe del Regidor 

 
C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord 
C.2 Proposicions 

 
 

 

                                                           
1 Aprovat per la Junta de Portaveus de 30 d’octubre de 2015 
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D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 
 
- D.1.1 Grup Municipal CiU  
- El Consell de districte de l’Eixample no renuncia ni a la titularitat ni a l’ús 

municipal de l’edifici de transformadors i insta al govern municipal a 
recuperar-lo i a executar els projectes aprovats per tal que pugui esdevenir 
un equipament al servei dels veïns i veïnes del Fort Pienc i la Dreta de 
l’Eixample. 
 
D.1.2 Grup Municipal ERC-AM 

- Instar al govern del districte a destinar part del superàvit resultant de 
l’exercici pressupostari actual a impulsar de forma urgent les mesures 
següents: iniciar el projecte d’equipament dotacional de gent gran de 
Germanetes, iniciar el cobriment lateral de les pistes del CB Roser sota el 
pont de Marina, iniciar l’estudi de viabilitat d’una superilla a la Sagrada 
Família, iniciar les obre de construcció d’una presó a la Zona Franca per tal 
d’accelerar el projecte de la Model i iniciar la construcció de l’edifici de 
Transformadors. Que el Govern es comprometi a concretar en el termini 
d’un mes a quines propostes d’inversió destinarà doncs l’esmentat 
superàvit resultant. 
 
 
D.1.3 Grup Municipal CUP-PA 

- Que les decisions que afecten al barri i a la vida quotidiana del veïnat, ja 
siguin en matèria de planificació urbanística, equipaments públics, 
polítiques socials, usos dels espais, etc. Siguin preses a través de processos 
participatius que garanteixen les condicions necessàries per a la 
participació, no només de les entitats i organitzacions implicades, sinó del 
major nombre de veïns possible i que les decisions preses en aquests espais 
participatius siguin vinculats en l’acció política de govern 
 
 
D.1.4 Grup Municipal C’s 

- Volem que l’enllumenat públic de l’Eixample es mantingui i fins i tot 
s’ampliï, ja que respon tant a la tradició del Nadal al barri i dona vida 
ajudant al comerç a compensar pèrdues acumulades durant l’any. 
 
 
D.1.5 Grup Municipal PP  

- 1. Instar al Govern municipal la desocupació de l’edifici municipal 
“Transformadors” al carrer Ausiàs March 60. 
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2. Presentar un calendari d’actuació per destinar aquest edifici als 
equipaments de barri previstos 
  
 
D.1.6 Grup Municipal PSC-CP 

- Que el govern municipal elabori simultàniament o paral·lelament durant el 
procés de redacció del Pla d’actuació del districte, un Pla de Millora dels 
barris de la Dreta i Sagrada Família que inclogui: 

• La recuperació de sòl per la construcció d’equipaments. 
• La millora de l’espai públic atenent especialment criteris 

d’accessibilitat, igualtat de gènere, seguretat, mobilitat sostenible i 
eficiència energètica. 

• Un pla d’acció per a la rehabilitació. 
• Un pla estratègic de comerç. 

 
D.2 Precs 
 
- D.2.1 Grup Municipal CiU 
- Que el govern municipal desbloquegi l’execució de projectes viables i 

llargament reivindicats pels veïns i veïnes de l’Eixample com el del trasllat 
de la Presó Model, pels quals compta amb els acords polítics i els recursos 
necessaris per tirar-los endavant. 
 

- D.2.2 Grup Municipal ERC-AM 
- D.2.2.1. Que s’informi sobre el compliment dels requisits de legalitat del 
projecte de macrorestaurant de l’edifici del carrer d’Enric Granados, 86-88, 
el seu impacte ambiental i acústic sobre veïns i veïnes de l’entorn, el dret a 
la tranquil·litat i al descans dels mateixos, en especial pel que fa a l’interior 
d’illa, i les mesures que s’adoptaran per garantir la mobilitat de les persones 
a l’espai púbic i la normal circulació del trànsit de vehicles. 
- D.2.2.2. Que el Districte de l’Eixample, en el marc de l’estudi del canvi de 
nom dels carrers amb referència borbònica del Districte, insti a la ponència 
del nomenclàtor a considerar també el canvi de nom de la plaça de la 
Hispanitat. Proposta que ja va ser aprovada per aquest Consell Plenari 

 
- D.2.3 Grup Municipal PSC-CP 
- Impulsar durant el present curs polític un procés de debat participació i 

deliberació per la definició dels usos i l’espai de la Ronda de Sant Antoni 
 

D.3 Preguntes 
 
- D.3.1 Grup Municipal CiU  
- Quina valoració fa el govern del districte de la campanya d’estiu a 

l’Eixample? 
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- D.3.2 Grup Municipal CUP-PA 
- Amb quin criteri es decideix on es permet i on no es permet jugar a la 

pilota a l’Eixample? Quins límits té un particular o una comunitat de veïns 
per retolar la seva finca prohibint jugar a pilota? Existeix algun seguiment o 
control de retolacions similars al districte? Perquè l’Ajuntament ha posat la 
placa de la Plaça Enriqueta Gallinat? Quins mecanismes pot emprar 
l’Ajuntament per revertir aquesta situació? 

 
- D.3.3 Grup Municipal PP 
- Quines mesures concretes pensa prendre el Govern del Districte, per 

solucionar el problema de la falta d’habitatge  públic al Districte i quina serà 
la calendarització d’aquestes mesures? 

- Quin és el capteniment del Govern del Districte respecte al problema de la 
venda ambulant al nostre Districte, i quines mesures pensa implementar 
per solucionar aquesta problemàtica? 
 

- D.3.4 Grup Municipal PSC-CP 
- Quin és el calendari previst d’actuacions i l’estat d’execució de l’acord dels 

pressupostos 2015 pel que fa a la construcció prevista de dues escoles 
bressol? (l’ampliació de l’escola Tres Tombs i la nova Escola bressol Encants)  
 

D.4. Seguiment de proposició /declaració de Grup 
 
 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
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. 
 


