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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 3 de maig de 2018 
 
ORDRE DEL DIA1 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió ordinària de 1 de març de 2018. 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 

B.1 Cartipàs:  
 
B1.1. Donar compte del nomenament per decret d’Alcaldia de 16 de març de 
2018 de la Sra. Marina Marcian Garcia com a consellera del Consell del 
Districte de l’Eixample en substitució del Sr. Haisam Dabbah Velázquez 
 
B.1.2. Donar compte dels canvis en el cartipàs del Districte produïts com a 
conseqüència de la incorporació de la senyora Marina Marcian Garcia arrel de 
la seva presa de possessió com a Consellera del Districte en data 23 de març 
de 2018. 
 
B.2 Despatx d’ofici:  

 
B.2.1. Es dóna compte de l’adjudicació pel Gerent Municipal dels següents 
contractes: 

- Servei d’atenció, informació i control d’accessos al Districte, en data 
13/03/2018 per un import de 38.735,04 € l’any 2018 i 53.210,57 € l’any 
2019 a Can Cet Centre d’Inserció Socio Laboral. 
- Aprovació de la pròrroga de la gestió de les Pistes Joan Miró i Fort 
Pienc, aprovat el 31/12/2017, per un import de 128.865,00 € a 
Associació Esportiva l’Eixample. 

 
B.2.2. Es dóna compte de l’adjudicació, en data 8/3/2018, pel Gerent del 
Districte de la contractació del Servei d’elaboració d’actes d’Audiències 
Públiques i Consells de Barri del Districte de l’Eixample, a per un import de 
21.202,83 €, a l’Associació per la promoció cultural i participació popular. 

 
B.2.3. Es dóna compte de l’aprovació, en data 28/03/2018, per l’Alcaldessa 
accidental de la Pròrroga de la gestió d’espais i casals gent gran del Districte 
de l’Eixample de l’1 abril al 31 de juliol de 2018, per un import de 130.283,00€ a 
Eixample SPI SL Associació Esportiva. 
 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe del Regidor 
 

 
 
 
                                                           
1 Aprovat per la junta de portaveus de 26 d’abril de 2018 
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C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1. INFORMAR, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de l’edifici 
d’habitatges públics situats a la Plaça de les Glòries a l’illa delimitada  pels 
carrers Gran Via, Plaça de les Glòries, Castillejos i nou vial definit pels Encants, 
promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, aprovat 
inicialment per la Comissió de Govern de l’Ajuntament en sessió celebrada el 
dia 22 de març de 2018, d’acord amb el disposat a l’article 23 de la Carta 
Municipal de Barcelona. 
 
C.1.2. INFORMAR, la modificació del Pla Especial Urbanístic d’ordenació del 
subsòl del Mercat de Sant Antoni, promogut per l’Institut Municipal de Mercats 
aprovat inicialment per la Comissió de Govern de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 22 de març de 2018, d’acord amb el disposat a l’article 23 de la 
Carta Municipal de Barcelona. 
 
C.1.3. INFORMAR, la modificació del Pla Especial d’ordenació dels 
establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenir a la 
ciutat de Barcelona, iniciativa municipal, aprovat inicialment per la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2018, 
d’acord amb el disposat a l’article 23 de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
C.1.4. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a 
l’any 2018, de conformitat amb el disposat per l’article 17 del Reglament 
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 
 
- D.1.1. Grup Municipal Demòcrata.  
Demanar al Govern de Districte que prioritzi a la seva agenda d’actuació la 
resolució dels problemes i que presenti en el termini de tres mesos un pla 
d’actuació que doni respostes als veïns i veïnes del barri (entorns Estació del 
Nord). 
 
- D.1.2. Grup Municipal ERC. 
Que el Govern del Districte es comprometi juntament amb el Servei d’Inserció 
Social de l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana a concretar un calendari de mesures 
efectives per tal de cerca una solució definitiva a l’ocupació intensiva de l’espai 
públic per part de la venda ambulant a l’àmbit de Glòries, i per altra banda 
acceleri els terminis d’expropiació pendents entre Canòpia i Consell de Cent. 
 
- D.1.3. Grup Municipal CUP-PA.  
Que el govern del districte es comprometi amb el teixit associatiu de l’Esquerra 
de l’Eixample amb les següents qüestions 

1. Mesures concretes per la pacificació del carrer Consell de Cent. 
2. Requalificació com a zona verda dels 500m2 integrants fins ara del Pla 

Buits. 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

3 
 

3. Clarificació de les condicions per la gestió comunitària del parc i dels 
entorns de l’actual Illa Germanetes. 

4. I, finalment, clarificar el format del menjador i cuina del nou edifici de 
l’Institut Viladomat. 

 
- D.1.4. Grup Municipal Cs. 
Que se restablezca la actividad de la Oficina de Promoción Económica del 
distrito y que se despliegue un plan de intermediación entre los usuarios de 
Barcelona Activa y las empresas y autónomos del distrito. 
 
- D.1.5. Grup Municipal PP.  
El Consell Municipal del Districte de l’Eixample acorda presentar en el termini 
de dos mesos un Pla d’aparcament per a motos en el Districte de l’Eixample 
que com a mínim inclogui: 
-Quantificació de les places actuals en superfície. 
-Necessitats d’aparcament en el Districte. 
-Número de places que s’habilitaran per a l’aparcament de motos en funció de 
les necessitats detectades amb la màxima tolerància que permeti l’actual 
ordenança i altres disposicions que siguin aplicables per afavorir l’aparcament 
en superfície. 
 
- D.1.6. Grup Municipal PSC. 
-Que el Govern es compromet a impulsar aquest mateix curs polític l’elaboració 
d’un pla d’actuació per eliminar de la plaça de les Glòries l’activitat de venda 
ambulant no autoritzada. 
-Aquest pla integral, per tal d’aconseguir un resultat satisfactori, caldrà que 
sigui de caràcter integral, és a dir, amb la participació de tots els serveis 
implicats per abordar la problemàtica de fons d’aquest mercat. I que com a 
mínim compti amb la participació de: Guàrdia Urbana, Serveis Socials, el servei 
de Prevenció i l’àrea de Manteniment de la via Pública. 
-Denunciar la deixadesa i abandó, fins ara, de la cura de l’espai públic per part 
del govern recordant-li que la lassitud de l’autoritat a l’espai públic no resol els 
problemes socials, els agreuja.               

 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 D.2 Precs. 
 

- D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.  
D.2.1.1. Demanar amb urgència que el Govern del Districte presenti un pla per 
fer front a la venda ambulant al districte de l’Eixample que contempli totes 
aquelles mesures necessàries per a caminar vers la seva eradicació i 
l’abordatge social. 
Demanar que en paral·lel aquest pla es presenti un pla de xoc per tal de poder 
actuar de forma imminent en els punts més massificats on hi ha el fenomen. 
D.2.1.2. Que el regidor del districte rebi els veïns afectats per escoltar les 
problemàtiques que es generen a l’avinguda Josep Tarradellas i els seu 
entorns i que es donin solucions per part del govern del Districte per a resoldre-
les immediatament. 
 
- D.2.2. Grup Municipal ERC-AM. 
D.2.2.1. Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a trobar un 
lloc tancat on les associacions Amásdes, Silo Gambasse, Casa Solidaria i 
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Rotaract puguin fer el repartiment d’àpats de manera més segura i sense posar 
en perill la integritat física dels voluntaris i voluntàries. I que mentre no es trobi 
el lloc idoni per desenvolupar l’activitat, es reforci el servei de Guàrdia Urbana a 
la zona per tal que no es repeteixin incidents com l’anteriorment esmentat 
(incident 11 d’abril). 
D.2.2.2. Que el Govern del Districte de l’Eixample es comprometi a complir amb 
el compromís d’obrir l’Institut Angeleta Ferrer de cara el curs 2019-2020. 
 
- D.2.3. Grup Municipal Cs. 
Que el gobierno del Distrito se comprometa a instaurar un programa de 
promoción del turismo LGTBI en la zona del Gaixample (Distrito de l’Eixample) 
 
- D.2.4.  Grup Municipal PP. 
Que per part del govern municipal se’ns faciliti còpia de la llicència o 
autorització administrativa per a la ocupació permanent de l’espai de la Plaça 
de Catalunya així com del resguard del pagament de les taxes corresponents 
per part del campament separatista instal·lat a la Plaça de Catalunya 
 
- D.2.5. Grup Municipal PSC. 
Que el regidor il·lustri al Consell Plenari sobre la contradicció entre ser 
constitucionalista, un dels elements fonamentals i comuns la majoria de 
democràcies modernes a Europa i a la vegada ser antidemòcrata 
 

 
D.3 Preguntes 
 
- D.3.1. Grup Municipal CUP-PA. 
D.3.1.1. Quines actuacions té previstes preventivament el consorci d’educació 
de Barcelona, l’Ajuntament de la ciutat i el Districte de l’Eixample per la propera 
campanya d’estiu als centres educatius públics on les temperatures tornaran a 
enfilar-se i poden tornar a haver situacions que afectin la salut dels infants així 
com dels treballadors/res públics tal com ja va succeir el curs passat? 
D.3.1.2. Quina és la situació actual d’aquestes obres i quan es té prevista la 
finalització dels habitatges (Alí Bei 120)? 
 
- D.3.2. Grup Municipal Cs. 
¿Qué porcentaje de vivienda pública va a tener este nuevo edificio (Plaza de 
las Glorias), teniendo en cuenta el porcentaje tan bajo de ésta que existe en 
Barcelona y los graves problemas de vivienda a precios asequibles que padece 
nuestra Ciudad? 
 
- D.3.3.  Grup Municipal PP. 
Considera que la deixadesa de funcions per part del govern municipal del 
Districte de l’Eixample afavorint l’apropiació de l’espai públic pel separatisme 
fomenta la concòrdia entre els ciutadans? 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
- E.1. Grup Municipal ERC-AM. 

PRIMER.- Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove valencià 
assassinat brutalment per un grup de joves d’ideologia neonazi ara just fa 25 anys, 
i refermar el compromís en la lluita contra els delictes d’odi, el racisme, la 
xenofòbia i l’homofòbia, tal i com es va fer a les Corts Valencianes. 
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SEGON.- La voluntat del Plenari del districte de l’Eixample a què es dediqui, tal i 
com es va aprovar l’any 2016 a l’Ajuntament de Barcelona, un espai públic de la 
ciutat a la memòria de Guillem Agulló. 
TERCER.- Condemnar les darreres agressions i amenaces de caràcter feixista que 
s’han viscut els darrers mesos a la ciutat de Barcelona i al Districte de l’Eixample. 
QUART.- Fer arribar els presents acorda a la família de Guillem Agulló, al 
Parlament de Catalunya i a les Costs Valencianes. 
 

- E.2.1. Grup Municipal CUP-PA. 
Declaració institucional per al suport als comitès en defensa de la república i la 
resistència civil activa i no violenta. 
 

- E.2.2. Grup Municipal CUP-PA. 
Declaració institucional en defensa del dret a la protesta política, de la llibertat 
d’expressió i de manifestació. 

 
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. 
 


