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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 7 de març de 2017 
 
ORDRE DEL DIA1 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió ordinària de 12 de desembre de 2016. 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 

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

 
B.2.1. Es dóna compte de l’aprovació el 29 de desembre de 2016 pel Gerent 
del Districte de la pròrroga del contracte de suport a la gestió d’expedients del 
departament de Llicències i Inspecció del Districte a Everis Bpo SL per un 
import de 205.700 €. 
 
B.2.2. Es dóna compte de l’adjudicació el 30 de desembre de 2016 pel Gerent 
Municipal del contracte de Servei d’agents cívics per al Parc Estació del Nord a 
Civit Iniciativa Social Empleo per un import de 80.568,16 € 

 
B.2.3. Es dóna compte de l’aprovació pel Primer Tinent d’Alcalde dels següents 
contractes: 

B.2.3.1. Aprovació amb data 27 de desembre de 2016 de l’arrendament 
del carrer València, 307, 1r 2a destinat a Departament d’Obres i 
Manteniment (de 1 novembre 2016 a 31 octubre 2020) per un import 
total de 363.697,92 €. 
B.2.3.2. Aprovació amb data 1 de febrer de 2017 de l’arrendament del 
carrer València, 307, 3r 1a i 3r 4a destinat a la Direcció de Serveis a les 
Persones i Territori (del 1 de febrer de 2017 a 31 de gener de 2021) per 
un import total de 470.532,96 €. 
B.2.3.3. Aprovació de nou contracte d’arrendament amb data 1 de febrer 
de 2017 de l’arrendament del C. València, 307, 1r 3a destinat a 
Departament de Comunicació i d’altres serveis del districte (del 1 de 
febrer 2017 al 31 de gener de 2021) per un import total de 218.485,44 € 

 
B.2.4. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament en data 22 de desembre de 2016 de la prorroga de la gestió i 
explotació del Centre Cívic Urgell a Lúdic 3, SCCL per un import de 221.463,62 
€ 
 
B.2.5. Es dóna compte de l’adjudicació del contracte centralitzat de 
Conservació d’enllumenat públic lot 1 a Citelum Iberica, SA per un import de 
90.000 € corresponent al Districte. 
 
 

 
                                                           
1 Aprovat per la junta de portaveus de 28 de febrer de 2017 
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B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe de la Regidora 
 
B.4 Mesures de Govern. 
  
B.4.1. Actuacions estratègiques al barri de Sant Antoni 

 
C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1. INFORMAR la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació 
de la Plaça de les Glòries, entre els carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz-
Independència i Consell de Cent, d’iniciativa municipal, d’acord amb el disposat 
a l’article 23 de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
C.1.2. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica de 
l’edificació en el carrer de Balmes núm. 167 i Carrer Paris, núms. 208-210, 
promogut per DUIM INVESTMENT 2015, SL, d’acord amb el disposat a l’article 
23 de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
C.1.3. INFORMAR el canvi de denominació de la plaça de la Hispanitat per la 
denominació de Pablo Neruda mitjançant l’ampliació de l’espai denominat plaça 
de Pablo Neruda, la qual és contigua a la plaça de la Hispanitat només 
separada pel carrer Marina, de manera que tot l’espai verd situat en el triangle 
que formen els carrers de Lepant, Aragó i Avinguda de la Diagonal disposarà 
del nom únic de plaça de Pablo Neruda. 

 
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 elaborar i presentar al llarg del proper semestre, un Pla Estratègic de 
Recuperació d’Interiors d’Illa al districte, que garanteixi l’obertura de nous 
interiors d’illa, així com possibilitats d’ampliar i millorar els ja existents i una 
previsió de les inversions necessàries per fer-l’ho realitat. 
 
- D.1.2. Grup Municipal PSC i Grup municipal BeC. 
Refermar el compromís del govern municipal en destinar per l’ús ciutadà l’espai 
de l’antiga presó Model de Barcelona, tant a nivell de recuperació d’espai verd 
com d’equipaments. 
Dissenyar en les properes setmanes un  procés participatiu en el què es 
defineixi una estratègia segons els següents punts: 

1. Tal com es va presentar a la sessió informativa del passat 31 de gener, 
desenvolupar un debat ciutadà ampli que actualitzi els usos i la definició 
dels espais a partir del Pla Director de la Model, així com, que asseguri 
el caràcter patrimonial i de memòria de l’espai. 

2. Definir una estratègia d’usos i urbanitzacions eventuals que eviti el risc 
de degradació de l’espai per manca d’ús a la vegada que cercar el 
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compromís de totes les administracions de per la construcció de tots els 
equipaments que es derivin del procés participatiu. 

3. Iniciar un procés d’apropiació de l’espai per part de la ciutadania amb 
l’organització de visites juntament amb l’àrea de memòria històrica una 
vegada l’ús del centre penitenciari hagi estat retornat a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Fer arribar una felicitació i agraïment a totes aquelles persones, veïnes i veïns, 
representants membres dels diferents governs, líders veïnals, tècnics, 
institucions i grups polítics, que d’una manera o altra han treballat i lluitat en 
algun moment o durant els prop de 40 anys de vida de reivindicació perquè 
aquest moment arribés algun dia. Com va dir Marta Harnecker “ la política no 
és l’art d’allò possible, sinó que és l’art de fer possible demà, allò que avui és 
impossible. 
I finalment, entomar, per part del govern municipal, el repte i la responsabilitat 
que representa ara la presó Model, perquè esdevingui un pol d’equipaments de 
referència a la vegada que un petit pulmó per a l’esquerra de l’Eixample 
 
- D.1.3. Grup Municipal ERC. 
 
El Consell del Districte acorda la creació d’una comissió entre grups polítics i 
entitats del Districte per tal d’arribar a acords en relació als deu solars inclosos 
en la suspensió de llicències potestativa prèvia al districte de l’Eixample, sobre 
quins finalment s’han de convertir en equipaments de titularitat pública i quins 
seran els usos que s’hi acabaran donant 
 
- D.1.4. Grup Municipal CUP-PA.  
 
1. El districte de l'Eixample doni suport públicament al projecte d'el Rec i mostri 
el seu desacord amb el possible desallotjament de l'espai. 
2. El districte de l'Eixample atengui les demandes de la plataforma Exigim 
Espais i es comprometi a accelerar una solució per la manca d'espais per al 
jovent del Fort Pienc. 
 
- D.1.5. Grup Municipal C’s. 

 
Que desde el distrito de Eixample se inste al Ayuntamiento de Barcelona a 
firmar el protocolo con la compañía Aguas de Barcelona (AGBAR) para 
garantizar el suministro de agua a todas aquellas personas que lo necesiten, 
así como a formalizar un contrato de suministro de agua a las familias sin 
derecho de uso sobre la vivienda, asegurando de este modo que las familias en 
situación de vulnerabilidad social o económica puedan acceder al servicio 
básico de agua. 
 
- D.1.6. Grup Municipal PP. 

 
Instar al Govern municipal del Districte que faci les gestions necessàries per al 
desplegament i implementació de la totalitat de nova xarxa ortogonal de bus, 
amb la incorporació de la línia D30 amb recorregut per l’Avinguda Diagonal. 
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 D.2 Precs. 
 

- D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.  
 
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 del Districte i que aquest informe 
reculli les dades sobre els desnonaments a l’Eixample 
 
- D.2.2. Grup Municipal ERC-AM. 
 
D.2.2.1. Que el govern municipal es comprometi a prendre les mesures 
necessàries per tal d’evitar les aglomeracions excessives als voltants de la 
Casa de les Punxes, i que les visites als exteriors es facin amb un sistema de 
radioguia enlloc de megàfon, amb l’objectiu de respectar la convivència amb els 
veïns i veïnes donant compliment als nivells sonors màxims permesos per 
l’Ordenança de Medi Ambient. 
 
D.2.2.2. Que el govern del districte es comprometi a potenciar la singularitat de 
l’àmbit comercial del “Gaixample” valorant propostes com: que els establiments 
puguin lluir els colors de l’arc de Sant Martí a persianes i aparadors de forma 
regulada, valorar la cessió de mobiliari urbà ja existent com a element 
identificador de l’àmbit, (com per exemple alguna cara de les banderoles pub  
licitàries), i valorar també la possibilitat d’instal·lar-hi una icona significativa de 
l’àmbit a través d’un procés participatiu. 
 
- D.2.3. Grup Municipal CUP-PA. 
 
D.2.3.1. Demanem al govern del Districte el següent compromís (suspensió de 
llicències de deu solars): 

● Ampliar aquesta iniciativa, sigui estudiant la situació d’altres solars (tal 
com diferents col·lectius o persones han demanat al districte), sigui 
cercant altres mecanismes (execució acords conveni de Telefònica) 

● Presentar un mapa escolar educatiu del districte així com l’emplaçament 
(provisional i definitiu) dels nous centres educatius; de la mateixa 
manera 

● Presentar les intencions per a desplegar el Pla de d’Habitatge a 
l’Eixample 

 
D.2.3.2. Volem el compromís del Districte per tal de presentar les propostes 
d’actualització del Pla Director (de la Presó Model) abans de finalitzar el mes de 
març així com un calendari i metodologia de treball realista per les següents 
setmanes i mesos. 
 
- D.2.4.  Grup Municipal PP. 
Instar al govern municipal a iniciar un procés participatiu al barri de Sant Antoni 
per definir, entre les aportacions de veïns i associacions, l’espai o els espais 
d’esbarjo per a gossos que suscitin el major consens possible. 
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D.3 Preguntes 
 
- D.3.1. Grup Municipal Demòcrata.  
 
Quines accions pensa emprendre el govern del districte de l’Eixample per tal de 
garantir la continuïtat del projecte musical de l’Escola de la Concepció? 
 
- D.3.2. Grup Municipal C’s. 
 
D.3.2.1. Quina és exactament l´oferta de places d´escola bressol en el districte 
de l´Eixample? 

D.3.2.2. ¿Cuántas mesas y cuántas sillas han sido retiradas de los bares y 
restaurantes en el distrito de Eixample en el último año? 

- D.3.4. Grup municipal PP. 
 

Manté aquest govern municipal de Districte la intenció de desenvolupar els 
equipaments previstos a l’Illa Germanetes en els termes ja acordats? 
 

 
D.4 Seguiment de prec 
 
- D.4.1. Grup Municipal ERC-AM. 
Que s’informi de la resposta que ha donat ADIF al govern municipal respecte al 
prec aprovat al consell plenari del dia 6 d’octubre de 2016 sobre la conclusió de 
les obres relatives de la línia d’alta velocitat en la intersecció entre Provença, 
Nicaragua i Josep Tarradellas i la urbanització i el condicionament definitiu de 
la zona, per tal d’acabar amb el greuge que viuen veïns, veïnes, comerços i el 
barri de l’Esquerra de l’Eixample. 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

- E.1. Grup Municipal BeC. Sobre el Dia Internacional de les dones 
- E.2. Grup Municipal ERC-AM. Sobre el futur de la Presó Model 

 
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. 
 


