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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE  

Sessió ordinària del 9 de març de 2015 

ORDRE DEL DIA 1 

 
0.- PRELIMINAR 

- Presa de possessió com a conseller del Districte de l’Eixample del senyor 
Víctor Eusebio Apolinario Muraña, nomenat membre de Consell per 
resolució de l’Alcalde en substitució del Sr. Miquel Díez i Folch2. 

 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 

- De la sessió ordinària de 3 de desembre de 2014. 
 
B.- PART INFORMATIVA 

B.1 Cartipàs  
B.2 Despatx d’ofici  
- B.2.1. Contractació del Districte. Es dóna compte de les següents 

resolucions d’adjudicacions de contractes: 
- Adjudicació pel Gerent del Districte en data 6 de febrer de 2015 del 

contracte de servei de suport a la gestió d’expedients de llicències i 
inspecció  per import de 188.760,00 € 

- Adjudicació per la Comissió Govern de 26 de novembre de 2014 de 
la Gestió i explotació del CC Urgell LÚDIC 3, SCCL per import de 
221.463,62 €. 

- B.2.2. Aprovació inicial pel Regidor del Districte de l’Eixample en data 4 de 
febrer de 2015 del projecte d’ordenació singular de les terrasses de 
l’Avinguda Gaudí. 

B.3 Mesures de govern 
B.4 Informes 
- B.4.1 Informe del Regidor del Districte 
- B.4.2 Balanç sobre el desenvolupament del Programa d’Actuació del 

Districte.  
 
                                                           
1 Aprovat per la Junta de Portaveus del Districte en sessió ordinària de 2 de març de 
2015.  
 
2 Resolució de l’Alcalde de 5 de febrer de 2015 per la qual es nomena membre del 
Consell Municipal del Districte de l’Eixample el Sr. Víctor Eusebio Apolinario Muraña en 
substitució del Sr. Miquel Díez i Folch. La presa de possessió resta condicionada al 
compliment dels requisits de presentació de la documentació que s’exigeix a efectes 
del Registre d’Interessos abans de l’inici de la sessió. 
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C.- PART DECISÒRIA 
C.1 Propostes d’acord 
 
- C.1.1.1.INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla General 
metropolità en l’àmbit discontinu de les finques situades al carrer Sepúlveda, 
núm. 50-52, Gran Via de Les Corts Catalanes, núm. 657.B, i Consell de Cent, 
núm. 148, d’iniciativa municipal, aprovada inicialment per la Comissió d’Hàbitat 
Urbà i Medi Ambient en sessió celebrada en data 22 de gener de 2015, de 
conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta Municipal. 
- C.1.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació puntual del Pla general 
metropolità per a la transformació de terrenys edificables en dotacions 
públiques al carrer Bailèn, núms 70-72 (Taller Mas Riera), de terrenys 
edificables en dotacions privades al carrer de Verntallat, núm. 44 (entorn dels 
Lluïsos de Gràcia) i per a la reordenació de l’edifici de Passeig de Gràcia, núm. 
111 i millora del seu entorn urbà aprovada inicialment per la Comissió d’Hàbitat 
Urbà i Medi Ambient en sessió celebrada en data 22 de gener de 2015, de 
conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta Municipal. 
- C.1.1.3. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per a la 
regulació dels habitatges dotacionals i de l’equipament al carrer Comte Borrell 
núm. 159, aprovat inicialment per la Comissió de Govern en sessió celebrada en 
data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta 
Municipal. 
- C.1.1.4. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per a la 
regulació dels habitatges dotacionals  i de l’equipament al carrer Viladomat 
núm. 142, aprovat inicialment per la Comissió de Govern en sessió celebrada en 
data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta 
Municipal. 
- C.1.1.5. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per a la 
implantació d’un establiment comercial menor de 5.000 m2 de superfície de 
venda situat al Passeig de Gràcia núm. 11, promogut per Hennes&Mauritz, S.L, 
aprovat inicialment per la Comissió de Govern en sessió celebrada en data 17 
de desembre de 2014, de conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta 
Municipal. 
- C.1.1.6 INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per a la 
implantació d’un establiment comercial menor de 5.000 m2 de superfície de 
venda situat al Passeig de Gràcia núm. 16, promogut per Zara España, S.A, 
aprovat inicialment per la Comissió de Govern en sessió celebrada en data 21 
de gener de 2015, de conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta Municipal. 
- C.1.1.7 INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de millora urbana per a 
l’ordenació de l’edificació en les finques dels carrers de Comte d’Urgell núms. 
29-33, i del Comte Borrell, núm. 82, i la creació d’un nou espai lliure públic 
interior d’illa, aprovat inicialment per la Comissió de Govern en sessió 
celebrada en data 18 de febrer de 2015, de conformitat amb l’article 23.2.f) de 
la Carta Municipal. 
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- C.1.1.8.. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic i de millora 
urbana per a la concreció de la titularitat, tipus, ordenació de l’equipament i 
ajust dels límits de zones de la parcel·la al xamfrà dels carrers Diputació 324 i 
Bailèn 55-59, aprovat inicialment per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
en data 25 de febrer de 2015, de conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta 
Municipal. 
- C.1.1.9. INFORMAR sobre la proposta rebuda de la Ponència de Nomenclàtor 
sobre la denominació de jardins dels Encants Nous, per a la via pública 
enjardinada situada entre els carrers d’Aragó, de Dos de Maig i dels Enamorats, 
al Districte de l’Eixample. 
 
- C.1.1.10. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a 
l’any 2015, a la Fundació Elizalde i a la Sra. Montserrat Roma Pitarque de 
conformitat amb el disposat per l’article 17 del Reglament d’honors i distincions 
de l’Ajuntament de Barcelona.” 
 
C.2 Proposicions 

 
 

D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

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

- Accelerar el procés de transformació del barri de Sagrada Família 
per assegurar la convivència entre el resident, el turista i el temple. 
- Assegurar que durant el proper procés electoral, no s’aturaran 
els treballs per aconseguir l’objectiu de convivència. 
- Assumir el compromís per part de tots els grups que la propera 
comissió de govern resultant de les eleccions municipals presentarà un 
informe en el primer plenari dels treballs realitzats al barri de Sagrada 
Família durant els propers mesos 

- D.1.2 Grup Municipal PP  
- Instar al Govern municipal a lliurar als grups polítics, abans de 
que acabi aquesta legislatura, els informes de mobilitat i d’impacte 
comercial de la “superilla” que es pretén portar a terme a l’Esquerra de 
l’Eixample; així com el calendari d’execucions, el cost previst i quin nivell 
de consens social tindran en compte per treure endavant aquest 
projecte. 

- D.1.3 Grup Municipal ICV-EUiA  
- Que la taxa turística de Barcelona es reverteixi íntegrament als 
barris de la nostra ciutat, sobretot en aquells que estan mes perjudicats. 
Que es defineixi la càrrega de visitants de les zones monumentals com la 
Sagrada Família i altres punts d’atracció turística del districte modulant-
ne l’accés. 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

4 
 

Que s’impulsin les mesures de protecció mediambiental limitant el 
moviment dels autocars a la ciutat i promovent el desplaçament del 
turisme a les zones monumentals com la Sagrada Família mitjançant el 
transport públic. 
Que es suspenguin les llicencies de tot tipus d’allotjaments turístics per 
un temps, a l’espera de que es faci el debat de quins tipus de visitants 
pot assumir la ciutat. 
- D.1.4 Grup Municipal UpB  
- Que el districte de l’Eixample iniciï converses amb l’actual 
propietari de l’Edifici (Plaça Monumental) per tal de veure la possibilitat 
d’arribar a un acord per convertir aquest equipament en un equipament 
cultural. 

 
D.2 Precs 
 
- D.2.1 Grup Municipal PSC  
- D.2.2 Grup Municipal PP  

-  D.2.2.1 Atesa la intenció d’obrir un alberg /hostal de 
microcàpsules al pis principal i pis primer de la comunitat de veïns del 
carrer Balmes, 58 que se’ns informi sobre: 

1.- Quines llicències o permisos d’obres ha demanat el promotor 
d’aquest establiment i en quin moment els va demanar? 
2.- En el cas de que no tingui o s’hagi detectat alguna 
irregularitat, ham iniciat els servies tècnics, o pensen fer-ho, 
algun expedient de restauració de la legalitat urbanística 
infringida? 
3.-Quants llits té previst instal·lar i en quina superfície? 
4.-Quin tipus de llicència d’activitat ha demanat? 
5.-Compleix aquest projecte tota la normativa vigent? 
6.- Quin és el posicionament d’aquest govern municipal sobre 
aquest projecte? 

-       D.2.2.2. Instar al govern municipal a fi de que abans de resoldre 
definitivament els projectes d’ordenació singulars de terrasses que 
afecten al Districte es reuneixi amb els veïns i comerciants afectats 
per tal de trobar la solució més adient i consensuada. 

- D.2.3 Grup Municipal ICV-EUiA. 
- D.2.3.1. Que el govern del Districte de l’Eixample defineixi un pla 
especial de protecció d’establiments emblemàtics i tradicionals front a 
la pressió especulativa que propicia la instal·lació de franquícies, i que 
proposi mesures que defensi el comerç de proximitat contenint els 
horaris comercials i l’expansió de grans superfícies i franquícies. 
- D.2.3.2. Que s’implanti ràpidament protecció física, volumètrica i 
efectiva al carril-bici en tos els trams de la Diagonal i que es mantingui la  
seva amplada màxima en tot el recorregut amb l’objectiu de que els 
vehicles motoritzats no el puguin envair de forma que la circulació de les 
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bicicletes sigui el més segura possible, i, per altra banda que es realitzin 
els canvis necessaris per assegurar que no es perdi velocitat comercial 
en la xarxa de bus en el seu pas per la Diagonal i Passeig de Gràcia 

- D.2.4 Grup Municipal UpB 
- D.2.4.1. Que el districte de l’Eixample és comprometi abans de 
finalitzar el present mandat a  cobrir els laterals de les pistes de basquet 
situades a sota el pont de Marina. 
- D.2.4.2. Que el districte de l’Eixample es comprometi a seguir el 
procés d’implementació del nou enllumenat als carrers del barri de la 
Dreta de l’Eixample en el tram comprès entre la Gran Via i a la Ronda de 
Sant Pere i des del Passeig de Gràcia fins al Passeig de Sant Joan. 

 
D.3 Preguntes 

 
- D.3.1 Grup Municipal PSC 

- D.3.1.1. Quin és el calendari d’actuació previst perquè 
l’ampliació de l’escola bressol Tres Tombs pugui obrir com a molt tard 
a setembre de 2016? 
- D.3.1.2. Quin és el capteniment i balanç del govern sobre la 
política de recuperació d’interiors d’illa executada aquest mandat? 

- D.3.1.1.  
- D.3.2 Grup Municipal PP 

- D.3.2.1.  
- D.3.3 Grup Municipal ICV-EUiA 

D.3.4 Grup Municipal UpB 
 
D.4. Seguiment de proposició /declaració de Grup 
- D.4.1 Grup Municipal PSC 
- D.4.2 Grup Municipal PP 
- D.4.3 Grup Municipal ICV-EUiA 
- D.4.4 Grup Municipal UpB  

E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
E.0 Grup Municipal CiU   
E.1 Grup Municipal PSC 
E.2 Grup Municipal PP 
E.3 Grup Municipal ICV-EUiA: Declaració institucional sobre el Dia Internacional 
de les dones 
E.4. Grup Municipal UpB 

 
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-
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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. 
 


