
 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

1 
 

CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 2 de maig de 2017 
 
ORDRE DEL DIA1 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió ordinària de 7 de març de 2017. 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 

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

 
B.2.1. Es dóna compte de l’adjudicació el 31 de març de 2017 pel Gerent del 
Districte del contracte de suport tècnic a l’organització d’actes d’entitats del 
Districte a David Martínez Merodio per un import de 60.000,00€. 
 
B.2.2. Es dóna compte de l’adjudicació el 24 de març de 2017 pel Gerent 
Municipal del contracte d’arrendament de fotocopiadores multifuncions per a  
diferents centres del Districte durant 24 mesos a Comercial de Reprográfica y 
Maquinaria de Oficina , S.A. per un import total de 52.608,57 €  

 
B.2.3. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern del següent: 

B.2.3.1. Pròrroga amb data 30 de març de 2017 del contracte de gestió i 
dinamització dels espais i casals Gent Gran a Eixample a la UTE 
Eixample SPI, SL Associació Esportiva per un import total de 
240.817,34 €. 
B.2.3.2. Conveni de Gestió Cívica de l’Espai 210 amb data 23 de març 
de 2017 amb Associació Xarxa dos deu Millora barri Sagrada Família 
per un import total de 48.000,00 €. 
 

B.2.4. Es dóna compte del cessament del Sr. Màxim López Manresa com a 
gerent del Districte de l’Eixample i del nomenament del Sr. Jordi Torrades 
Aladren com a gerent del Districte de l’Eixample. 

 
B.3 Informes 
 
B.3.1. Informe de la Regidora 
 
B.4 Mesures de Govern. 
 
B.4.1. Mesura de govern sobre els espais de suport a les famílies 
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C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord. 
 
C.1.1. INFORMAR el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 19 d’abril de 2017. 
 
C.1.2. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a 
l’any 2017, de conformitat amb el disposat per l’article 17 del Reglament 
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona 
 
C.1.3. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per l’ordenació volumètrica de 
l’edifici de Passeig de Sant Joan 110, de conformitat amb el disposat a l’article 
23 de la Carta Municipal de Barcelona. 

 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

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

El Plenari del Consell Municipal de l’Eixample acorda instar al govern del 
Districte a crear i convocar en el termini màxim d’un mes, un grup de treball 
amb representació veïnal, per tal d’estudiar la reubicació de les parades 
d’autobús de la Ronda Universitat en un altre àmbit on generin menys 
molèsties i que aquest grup de treball serveixi també d’espai de participació 
en la definició d’una futura reforma urbanística de la Ronda Universitat 
 

- D.1.2. Grup Municipal ERC. 
El Districte de l’Eixample insta a la regidoria de Mobilitat a prendre les 
següents mesures en relació a la regulació de la circulació de bicicletes: 

- Seguir incrementant els quilòmetres de carril bici al Districte, 
restringint al màxim possible els de doble sentit de circulació i 
traslladar a la calçada de forma segregada aquells trams de carril 
que encara ocupin voreres o espais per a vianants, garantint alhora 
la seguretat de les bicicletes envers la resta de vehicles. Augmentar 
el nombre d’aparcaments per a bicicletes a l’espai públic. 

- Plantejar la modificació de l’Ordenança de circulació de Vianants i 
Vehicles per tal de regular el registre i matrícula del conjunt de 
bicicletes del municipi de Barcelona, així com haver de disposar 
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil enfront a tercers 
com a condicions per a circular, equiparant aquestes a la resta de 
vehicles. 

 
- D.1.3. Grup Municipal CUP-PA.  

Que el govern es comprometi a informar al districte al llarg del mes de maig 
sobre les converses obertes entre diferents administracions (Generalitat, 
Diputació, Ajuntament) en relació a una possible futura nova ubicació de 
BarnaClínic en terrenys de titularitat pública. 
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- D.1.4. Grup Municipal Cs 
 
El consejo del distrito de Eixample acuerda: 

- Proceder al levantamiento de las suspensiones de licencias del barrio de 
Sant Antoni para no lesionar derechos de los ciudadanos y favorecer la 
regeneración de la economía y contribuir a la creación de empleo de 
calidad. 

- En el supuesto de no levantar la suspensión, proceder a la concesión de la 
correspondiente licencia urbanística a los establecimientos que tengan el 
certificado de aprovechamiento urbanístico antes de la suspensión 
generalizada de licencias de Sant Antoni. 

 
- D.1.5. Grup Municipal PP. 

Instar al Govern municipal a que presenti en el termini de tres mesos el 
projecte de pacificació del carrer Girona que inclogui, entre d’altres, les 
bases del projecte, la calendarització definitiva, la forma de participació 
pública en el projecte i la dotació pressupostaria corresponent. 
                                                                                                                                                                                                                                     

 D.2 Precs. 
 

- D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.  
D.2.1.1. 
Que el govern del districte es comprometi a redactar el Pla d’Usos en 
l’àmbit de Sant Antoni amb la màxima celeritat i que en paral·lel, es posi 
en marxa un punt d’atenció a les persones afectades per la suspensió 
de llicències d’activitat a l’entorn del Mercat de Sant Antoni per tal 
d’assessorar-les fins que es clarifiqui el futur dels negocis afectats. 
D.2.1.2.  
Que el govern del districte informi en el marc del Plenari del Consell 
Municipal la relació d’establiments que en l’actualitat estan legalitzats, 
així com la dels que estan encara en procés de legalització, així com 
també la relació d’expedients de disciplina urbanística oberts en aquest 
àmbit. (sobre pla especial establiments cannàbics) 

 
- D.2.2. Grup Municipal ERC-AM. 

Que el govern del districte es comprometi a dur a terme actuacions per tal 
de dinamitzar l’activitat comercial i diversificar el turisme al barri de la 
Sagrada Família, contemplant nous punts informatius i millora de la 
senyalització sobre l’oferta comercial del barri i diversificant els espais 
d’encotxament i desencotxament dels vehicles de transport discrecional de 
visitants. 

 
- D.2.3. Grup Municipal CUP-PA. 

D.2.3.1.  
Que el Govern informi detalladament al llarg del proper mes sobre 
l’estat de les converses al llarg d’aquest darrer any amb l’empresa 
Telefónica per la revisió d’aquests edificis, especialment en tot allò 
relatiu als edificis Arenes (GV Corts Catalanes) i l’edifici Paral·lel 
(Campo Sagrado). 
Que el Govern informi al llarg del proper mes sobre aquelles accions 
fetes al llarg de l’any portes endins per definir les possibilitats d’actuació 
en aquests 2 edificis en benefici del veïnat de l’Eixample. 
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D.2.3.2. 
Que s’instal·li una estació de mesurament de la qualitat de l’aire i els 
nivells de contaminació atmosfèrica a les zones del Districte amb més 
densitat de trànsit i on la qualitat de l’aire és cada dia més baixa i que 
s’iniciïn els tràmits per traslladar l’aparcament d’autobusos al Fòrum, on 
hi ha espai per a fer-ho sense molestar al veïnat. 

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

Ha començat a treballar l’Ajuntament de Barcelona en la definició de les 
àrees preferents del tanteig i retracte (TiR) al districte de l’Eixample? De ser 
que sí, quines són aquestes àrees? 

 
- D.3.2. Grup Municipal Cs. 

D.3.2.1. Quina és la data prevista per la implantació d’aquest punt 
d’informació AQUÍ T’ESCOLTEM al districte de l’Eixample i qui 
coordinarà les seves activitats? 
D.3.2.2. Que el govern expliqui quines alternatives tenen a dia d’avui per 
a que la AAVV de la Sagrada Família pugui continuar prestant aquest 
servei. (servei a les instal·lacions de Can Roger) 
 

- D.3.3. Grup municipal PP. 
D.3.3.1. 
Quines mesures concretes ha pres el govern del Districte per complir 
les recomanacions de la Síndica de Greuges sobre el soroll nocturn a 
les àrees d’esbarjo per a gossos? 
D.3.3.2 
Quina és la previsió del govern municipal sobre el projecte de 
remodelació dels Jardins Montserrat? (En concret ens referim a quin 
projecte s’aprovarà, com s’aprovarà i qui l’aprovarà) 

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

¿Cuando piensa el gobierno de este Distrito llevar a cabo dicha medida que 
fue aprobada por este Pleno el pasado 6 de octubre? (Página web del 
distrito también en castellano) 

 
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. 
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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. 
 


