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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària de l’1 de març de 2018 
 
ORDRE DEL DIA1 
 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió ordinària de 28 de novembre de 2017. 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 

   
B.2 Despatx d’ofici:  

 
B.2.1. Es dóna compte de l’adjudicació dels següents contractes centralitzats: 
 - Arrendament d’infraestructures lot 2 Eixample a la Llauna SCCL per un 
import corresponent al Districte de 175.000 € . 

- De conservació enllumenat públic (2016-2019) lot 1 connexions actes 
cívics Eixample a Citelum Ibérica, SA per un import corresponent al Districte de 
90.000 €. 

- De manteniment d’edificis Lot 4 a Constraula Enginyeria i Obres per un 
import corresponent al Districte de 657.587,92 €. 

- De manteniment sistemes de seguretat, incendis Lot 2 a INV 
Protección SL per un import corresponent al Districte de 49.371,27 €. 

 
B.2.2. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de les 
pròrrogues de les següents concessions: 
 - Gestió  espais i casals gent gran Dte. Eixample, en data 28-12-2017, a 
Eixample SPI, SL Associació Esportiva per un import de 80.085 €. 
 - Gestió i explotació CC Urgell, en data 28-12-2017, a Lúdic 3, SCCL 
per un import de 147.642,41 €. 
 - Gestió i explotació CC Cotxeres Borrell, en data 28-12-2017, a Trànsit 
Projectes , SL per un import de 310.391,53 €. 
 - Gestió i explotació CC Sagrada Família i Casal Infantil, en data 21-12-
2017, a Serveis a les persones Encís per un import de 375.100,10 €. 
 
B.2.3. Es dóna compte de l’adjudicació pel Gerent Municipal dels següents 
contractes: 
 - Gestió i dinamització Aula Ambiental Sagrada Família, en data 31-03-
2017, a Espai Ambiental, SCCL per un import de 90.774,28 €. 
 - Gestió i dinamització projecte Xeix 2016-2018, en data 22-7-2016, a 
Sigma Servicios Profesionales per un import de 29.128, 80 €. 
 - Arrendament 7 multifuncionals color Dte. Eixample 2018-2019, en data 
27-12-2017, a Servicios Microinformatica SA per un import de 19.195,73 €. 
 
B.2.4. Es dóna compte de l’aprovació pel Gerent Municipal de les pròrrogues 
de les següents concessions:  
 - Gestió i explotació CC Casa Elizalde, en data 24-01-2018, a Lúdic 3 
SCCL per un import de 159.713,92 €. 
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 - Gestió i explotació CC Golferichs i Espai Fotografia Català Roca, en 
data 29-12-2017, a Lúdic 3. SCCL per un import de 214.048, 24 €. 
B.2.5. Es dóna compte de l’aprovació en data 29-01-2018 pel Gerent del 
Districte del contracte de Subministrament infraestructures per a les activitats 
de l’Oficina Promoció Econòmica 2018 a La Llauna, SCCL per un import de 
29.000 €. 
B.2.6. Es dóna compte de l’aprovació, en data 30-11-2017, pel Gerent del 
Districte del conveni específic de cooperació educativa d’acord amb el conveni 
marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la UPC per a pràctiques al departament 
de Patrimoni del districte per un import de 7.170 €. 

 
B.3. Informes 
 
B.3.1. Informe del Regidor. 

 
C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic i de  Millora Urbana per a la 
regulació de sòls d’equipaments en l’àmbit del Districte de l’Eixample aprovat 
inicialment per la comissió de govern en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 
2018, 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’edifici situat al Passeig de Sant Joan 110 aprovat inicialment per la comissió 
de govern en sessió celebrada el dia 25 de gener de 2018, d’acord amb el 
disposat a l’article 23 de la Carta Municipal de Barcelona  
 
C.1.3. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’escola 
bressol Londres, l’escola Mallorca i l’aparcament en subsòl, situat a l’illa 
delimitada pels carrers Londres, Villarroel, París i Comte d’Urgell aprovat 
inicialment per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 14 de 
desembre de 2017, d’acord amb el disposat a l’article 23 de la Carta Municipal 
de Barcelona. 
 
C.1.4. INFORMAR el Pla especial urbanístic d’establiments de concurrència 
pública i altres activitats al barri de Sant Antoni, aprovat inicialment per la 
comissió de govern de 22 de febrer de 2018, d’acord 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 que totes les reformes 
urbanístiques aturades a l’espera de la possible connexió tramviària per la 
Diagonal com per exemple són l’avinguda Diagonal en el seu tram entre 
passeig de Gràcia i Glòries o l’avinguda Sarrià passin a ser prioritàries sense 
esperar a si la connexió tramviària es du a terme o no. 
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D.1.2. Grup Municipal ERC. 
El Districte de l’Eixample acorda prendre les següents mesures en relació a la 
mobilitat sostenible i la qualitat de l’Aire: 

• Millora i ampliació de la xarxa de punts de recàrrega elèctrica i 
desplegament d’una estratègia de promoció de l’electromobilitat que 
contempli equipaments municipals, electrolineres i aparcaments privats. 

• Impulsar la millora de la gestió de la Distribució Urbana de Mercaderies 
(DUM), les àrees d’aparcament, les parades de Taxi i el Transport 
Públic a través de les noves tecnologies i la millora de la informació en 
temps real.  

• Seguir implementant mesures estructurants de pacificació d’eixos verds 
i d’espais de prioritat invertida per als vianants. 

 
D.1.3. Grup Municipal CUP-PA.  
1. El districte de l’Eixample faci mediació amb les corresponents propietats per 

a que retiri les demandes i mostri el seu desacord amb l’expulsió del veïnat 
per arribar a un acord favorable per les veïnes. 

2. El districte de l’Eixample es comprometi a evitar els desnonaments en cas 
de sentències judicials fermes. 

3. El districte de l’Eixample ofereixi solució habitacional al barri les veïnes 
afectades. 

4. Es prenguin mesures perquè la situació que estan vivint les veïnes 
d’aquests blocs no es doni en altres casos. 

 
D.1.4. Grup Municipal Cs. 

• Que este Distrito aumente su presupuesto en limpieza, y que ésta 
incluya la limpieza de las aceras con productos adecuados; 

• Que se instalen más papeleras en las calles, con cenicero incorporado 
a ser posible, para facilitar que los fumadores no tiren las colillas al 
suelo; 

• Que se multe a todos los dueños de perros que no recojan los 
excrementos; 

• Que a los lugares en donde se sabe que este problema es más agudo 
se envíe a agentes cívicos e incluso a patrulles de la policía municipal 
para evitar que conductas del todo reprobables, como orinar o defecar 
en la vía pública , se lleve a cabo: 

• Que se cumpla la Ordenanza de Civismo. 
 

D.1.5. Grup Municipal PP. 
Instar al Govern del Districte a manifestar el seu compromís per tal de 
considerar el document “Proposta de dinamització comercial a l’espai de La 
Model a l’Esquerra de l’Eixample” com a base de les necessitats del comerç de 
l’Esquerra de l’Eixample dintre del procés participatiu de “La Model” tot donant 
trasllat d’aquest acord al grup impulsor d’aquest procés. 
 
D.1.6. Grup Municipal PSC. 
Que el govern es comprometi a no instal·lar cap habitatge provisional en cap 
solar del districte de l’Eixample els quals poden dur a la guetització i 
estigmatització de les persones en risc. 
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Que el govern municipal en canvi doni la màxima prioritat en la construcció 
d’habitatge públic sobre els solars que ja disposen del planejament vigent 
adequat i que són: 

• Borrell, 159 que en aquest moment només hi ha moviment de terres i 
emmagatzemament de materials de la construcció del IES Viladomat, 
trobant-se les obres adjudicades. 

• Viladomat, 142 que en aquest moment hi ha el solar, les obres 
adjudicades però no s’han iniciat. 

• Alí Bei, 102, que es troba la obra a mitges i no s’han reemprès les obres 
i que no té data de represa d’obres. 

• Antoni Maria Claret, 146-148 parcel·la que té el planejament aprovat 
des de fa anys però no disposa ni tan sols de projecte. 

Que en el marc inversor d’aquest 2018 el govern iniciï la compra del solar de 
Paral·lel, 100 el qual es veurà afectat urbanísticament a partir de l’aprovació 
definitiva del planejament urbanístic que en aquest mateix plenari es duu a 
debat. 
I finalment que en el marc de la política de compres el govern compri com a 
mínim una de les finques que disposen de veïns en risc d’exclusió, Entença 
151, Aragó 317 o Aragó 477. 

 
 D.2 Precs. 
 

D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.  
D.2.1.1.Que el govern del districte es comprometi a tenir enllestit el projecte 
executiu de retirada de les carpes provisionals de ronda Sant Antoni i el carrer 
Urgell, així com de remodelació dels espai públics d’aquests dos eixos, tant bon 
punt el mercat es traslladi a la seva ubicació definitiva. 
D.2.1.2. Que el govern del districte mantingui neta i en bon estat de 
manteniment la plaça del Fort Pienc en benefici dels seus veïns. 
 
D.2.2. Grup Municipal ERC-AM. 
Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a condicionar la plaça 
del Fort Pienc fent-la més diàfana, arranjant els panots del terra que estiguin 
trencats, millorant la il·luminació, canviant el tipus de plantes i , si cal, instal·lant 
un lavabo públic. 
 
D.2.3. Grup Municipal Cs. 
Que el Regidor Sr. Gerardo Pisarello es comprometi a poder assistir a la 
majoria dels Consells de Barri i Audiències Públiques del districte, a fi i efecte 
de conèixer de manera més directa les problemàtiques dels diferents barris. 
 
D.2.4. Grup Municipal PSC. 
Que el govern municipal doni les ordres oportunes al cos de la Guàrdia Urbana 
i dels Mossos d’Esquadra per eliminar l’activitat de venda ambulant dins del 
metro, per a la millora de la seguretat de tots (també dels venedors). 
I que el govern exigeixi la implicació de Mossos d’Esquadra en les 
intervencions de Top Manta a la via pública. 
 
 
 
 
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

5 
 

D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Grup Municipal ERC-AM. 
Quines mesures està duent a terme el Govern del Districte per tornar a posar 
en funcionament l’edifici qualificat com a equipament del Carrer Diputació, 483? 
En quina situació es troben les reformes necessàries per resoldre les dolències 
existents i poder reobrir l’edifici? Hi ha alguna data prevista per a la reobertura? 
 
D.3.2. Grup Municipal CUP-PA.  
Demanem al govern del Districte una valoració de l’operatiu previst per aquesta 
concentració del 18 de gener i quines mesures es treballen amb el cos de la 
GUB a l’hora d’afrontar mobilitzacions veïnals en defensa de drets bàsics com 
ara el dret a l’habitatge. 
 
D.3.3. Grup Municipal Cs. 
Quines mesures de caràcter immediat està prenent el govern del districte a fi i 
efecte de reduir considerablement els índexs de partícules PM10 que superen 
els nivells superiors als de referència marcats per la OMS? 
 
D.3.4.  Grup Municipal PP. 
D.3.4.1.Quines mesures específiques i concretes, pensa portar a terme el 
govern municipal per tal de solucionar el greu problema d’inseguretat, incivisme 
i abandonament en el barri de Fort Pienc? 
D.3.4.2. Quins informes tècnics ha tingut en consideració el govern del districte 
per tal de prendre la decisió de no recolzar que l’Institut Angeleta Ferrer obri les 
seves portes el setembre de 2018? 
 
D.3.5. Grup Municipal PSC. 
En quin plenari de districte és previst que es presenti el pla especial urbanístic 
de la Sagrada Família que ha de permetre la consecució posterior de llicència 
per part de la junta del Temple? 
El govern municipal contempla la inclusió en un futur d’espai residencial en el 
solar d’aigües?. Preveu presentar un planejament urbanístic sobre el solar 
d’aigües aquest mandat? 
 
D.4 Seguiment de proposicións  
 
D.4.1. 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.4.2. Grup Municipal Cs. 
¿Por qué sigue sin haber plazas verdes de aparcamiento para residentes en 
dichos Barrios cuando el gobierno dice que quiere fomentar el uso del trasporte 
público y limitar el uso del coche para paliar la contaminación, siendo estas 
zonas las mejor comunicadas de Barcelona? 

 
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

6 
 

E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

E.1. Grup municipal BeC. Declaració institucional de compromís amb la 
comunitat educativa de l’Escola Bressol Municipal Londres i l’escola Mallorca 
 
E.2. Grup Municipal CUP-PA 
 
E.2.1. Declaració institucional en defensa de la immersió lingüística 
E.2.2. Declaració institucional en suport de la vaga general feminista 
 
E.3. Grup Municipal PSC. Declaració institucional en motiu de la propera 
inauguració del mercat de Sant Antoni i entorns 
 

 
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. 
 


