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PLENARI DEL CONSELL DE DISTRICTE 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 6 D’OCTUBRE DE 2022 
 

ACTA
1
 

 
 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample, el 6 d’octubre de 2022, en sessió presencial s’hi 
reuneix el Plenari del Consell de Districte en sessió ordinària, sota la presidència de l'Il·lma. 
Sra. Eva Baró i Ramos. Hi concorren el regidor del Districte, Il·lm. Sr. Pau Gonzàlez Val i els/les 
consellers/es Srs./Sres.: Paula Añó Santiago, Cristina Caballer Ferrater, Albert Cerrillo Lladó, 
Toni Colomina i Rivelles, Eduard Corbella Cervelló, Eduard Cuscó Puigdellívol, Jhosselyn 
Mycaela García Espín, Maria, Arnau Mallén Boronat, Marc Martínez Navarro, Jordi Matas Vilà, 
Maria Carme Méndez Bota, Gabriel Morcillo Figueras, Isabel Pallejà i Milà, , Alícia Puig 
Fernández, Tània Rafí Galindo, Aurora M. Sàez González, Pedro J. Sánchez Murillo, Marta 
Sendra Ibáñez,  Pol Serrano Pueyo; Mar Trallero Cordero, Ruth Toribio Serrano i Daniel Viadé 
Andavert, assistits per la Secretària Delegada, la  Sra. Imma Vergés i Llistosella, que certifica. 
 
Hi són presents l’Intendent de la Guàrdia Urbana del Districte Sr. Domènec Escarré Garcia; i el 
Gerent del Districte Sr. Joan Cambronero i Fernández. 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 18:33 h. 
Per acord de la Junta de Portaveus del Districte es fa un minut de silenci en record del 
traspassat Sr. Joan Bordetas. 
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
Sessió ordinària del 7 de juliol de 2022 
 
 
B) Part informativa 

 
b) Despatx d'ofici 

  
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les 
resolucions següents: 
  

1.- Es dóna compte de l’aprovació pel Primer Tinent d’Alcalde del contracte de lloguer del local del 
carrer de Dos de Maig núm. 259 on s’ubica un magatzem del Districte de l’Eixample, aprovat 1-
10-2022, per un import de 2.601,50€ per l’any 2022, 10.406,00€ pel 2023,10.406,00€ pel 2024, 
10.406,00€ pel 2025 i 7.804,50€ pel 2026 amb Sabi Peremarti Francisca y Sabi Francisco CB. 

 
2.-  Donar compte de l’aprovació de contracte Centralitzat de manteniment de sistemes de 

seguretat, per un import de 19.748,51€ amb INV Protección, SL. 
 
3.-  Donar compte de l’aprovació pel Regidor del Districte dels següents Convenis: 
 

- Conveni subvenció nominativa, aprovat el 28-6-2022, per un import de 12.704€ amb 
l’Associació de veïns del barri de Sant Antoni. 

- Conveni subvenció nominativa, aprovat el 19-7-2022, per un import de 7.059€ amb 
l’Associació de veïns i veïnes del Fort Pienc. 

- Conveni subvenció nominativa, aprovat el 27-06-2022, per un import de 10.500€ amb 
l’Associació de veïns i veïnes de l’Esquerra. 

                                                           
1
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4.-  Donar compte de l’aprovació pel Gerent del Districte dels següents convenis: 
 

- Conveni estudiant FP dual, aprovat el 4-8-22, per un import per l’any 2022 de 1.461,60€ i de 
2.192,40€ pel 2023 (22S08302). 

- Conveni estudiant FP dual, aprovat el 4-8-22, per un import per l’any 2022 de 1.461,60€ i de 
2.192,40€ pel 2023 (22S08406). 

 
 
5.-   Donar compte de l’aprovació pel Gerent del Districte del següents contractes: 
 

- Obres d’adequació instal·lacions elèctriques a l’altell Seu Districte 2, aprovat el 29-8-2022, 
per un import de 185.142,83€amb Fuentes y Ariza SA. 

- Obres de tancament de la Biblioteca de Joan Miró, aprovat el 9-8-2022, per un import de 
96.644,78€ amb Gestió Obres i Serv. Sostenible, SL 

- Obres de climatització de la Biblioteca Sofia Barat, aprovat el 9-8-2022, per un import de 
157.430,16€ amb Ecoclima Barcelona SL.  

 
 

c) Informes 
 

1.-  Informe del Regidor del Districte 
 

 
C) PART DECISÒRIA 

 

1.-  Informar favorablement l’acord de la de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 

Mobilitat, en sessió de 20 de setembre de 2022,  pel qual s’aprovà inicialment, de conformitat 
amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General 
Metropolità, en l’àmbit de la Model i la Fira de Barcelona als districtes de Sants- Montjuic i 
l’Eixample, d’iniciativa municipal (Exp. 22PL16930). 

  
Informat favorablement amb vot favorable de BComú, PSC, Valents i Ciutadans, i 
l’abstenció de JuntsxCat i també d’ERC. 

 
 

 D) Part d’Impuls i Control 
  

a) Proposicions d’acord / declaracions de grup 
  
 Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.  
1.-  El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda que s’accelerin al màxim els tràmits 

administratius i urbanístics necessaris per tal de que a l’inici del següent mandat es pugui iniciar 
el procés d’expropiació de les parcel·les pendents a l’àmbit Glòries-Nord, que mentrestant 
s’adeqüin els entorns de l’escola Gaia, fent que s’intensifiqui la neteja a la zona i es negociï 
amb els propietaris de les parcel·les adjacents perquè l’ampliació del pati provisional sigui una 
realitat el curs 2023-2024. 

 Intervé telemàticament la Sra. Elisabeth Gil-Roldán, presidenta de l’AFA de l’Escola Gaia  
  

Votació favorable per unanimitat. 
APROVADA  
 

2.-  Del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
 Que el Govern del districte reformuli totalment el Pla de Neteja del districte amb els següents 

paràmetres: 
Reunions de treball bimensuals per detectar problemes de neteja, plagues i manteniment amb 
les entitats de comerç, veïnals, socials i dels grups municipals del districte. Que es faci una 
auditoria de sobre l’estat, ús i ubicació per tal millorar la seva eficiència. 
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Que es reforci la neteja als entorns escolars i en especial a la zona de les obres de la Superilla 
Barcelona i de les obres del tramvia. 
Finalment, reclamen un Pla Especial de neteja pels grans parcs de neta del districte: parc Joan 
Miró, Parc de l’Estació del Nord, parc de la Sagrada Família i del parc de Glòries i els seus 
entorns. 
Intervenen el Sr. Jordi Carmona Espinosa; el Sr. Oriol Agulló, de l’Eix Comercial Sagrada 
Família; i la Sra. M Teresa Simeón. 

 
Votació favorable per unanimitat. 
APROVADA  
 

3.-  Del Grup Municipal de Ciutadans 
Que s’elabori i s’implementi un Pla Integral de Seguretat i Convivència Ciutadana  que estigui 
dirigit als veïns de Barcelona. Aquest Pla hauria de recollir les demandes del conjunt dels veïns, 
agents econòmics i dels dirigents dels cossos policials. 
El Pla de Seguretat a elaborar hauria de contemplar aquest dos objectius específics: 1) 
Seguretat Ciutadana: Reduir la percepció de risc i por que tenen els ciutadans; i 2) Civisme i 
Convivència: Incrementar les mesures de foment del civisme i millora de la convivència amb 
una intervenció de caràcter integral i transversal i un seguit d’accions concretes. 
Accions concretes: Nou model de Guàrdia Urbana Integral i basat en la prevenció; Nou model 
de seguretat basat en la proximitat; Nou model d’erradicació dels botellots; Nou model de venda 
il·legal (top manta); Nou model d’intervenció en l’àmbit dels menors acompanyats; Nou model 
de seguretat per erradicar les agressions sexuals als districtes; i Nou model de seguretat en els 
transports públics.  
 
Votació desfavorable amb vot favorable de Cs i Valents; l’abstenció de JuntsxCat i el vot en 
contra d’ERC i BComú i PSC. 
REBUTJADA 
 
Del Grup Municipal de Valents 

4.- Que el Govern del Districte presenti, en el termini màxim d’un mes, un programa de mesures 
urgents i extraordinàries per a la seua aplicació en els Eixos Comercials del Districte que 
inclogui: Neteja i aigualeig dels carrers; més freqüència en la recollida de residus dels 
contenidors; i arranjament i neteja de les zones verdes incloent els escocells. 

 Intervé la Sra. Carolina Guilló de l’Associació del Passeig de Gràcia. 
 
Votació favorable per unanimitat. 
APROVADA  
 
 
b) Precs 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

1.-  Que el govern municipal es reuneixi amb les entitats de la Dreta de l’Eixample amb l’objectiu de 

que les propostes tècniques pel Taller Masriera recullin les seves necessitats, i que un cop 

presentades, es posi en marxa el procés participatiu el més aviat possible. 

ACCEPTAT  
 
2.-  Del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
 Que el govern del districte insti a patrimoni a presentar un pla d'actuació per restaurar el pont de 

marina i que el govern municipal en el proper any i destini una partida pressupostària per a la 
seva restauració. 
 
ACCEPTAT 

 
 Del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
3.- Que el govern municipal faci un pla especial de càrrega i descarrega tant de la zona de la 

Superilla Barcelona com de la zona del tramvia per tal de dotar-los de zones adequades pels 
establiments que tenen més necessitat (comerços de mobles, majoristes, gran volum etc). 
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 Intervenen el Sr. Xavier Llobet en representació de Coreixample, el Sr. Carles A. Patricio 
Benavent, i la Sra. M Teresa Simeón. 

 
ACCEPTAT 

 
4.-  Del Grup Municipal de Ciutadans 
 ¿Qué medidas y actuaciones ha realizado el Gobierno del Distrito de l´Eixample, Ayuntamiento 

de Barcelona, para dar una solución que garantice la carga y descarga de las calles afectadas 
por las obras de la superilla de l’Eixample y no perjudicar al abastecimiento de los comercios y 
restauración de las calles afectadas por las obras? 
 
ACCEPTAT  

 
 Del Grup Municipal de Valents 
5.-  Que el govern del districte informi de l’evolució de les places d’aparcament de cotxe i moto, per 

número i tipus que hi ha hagut i hi ha actualment al districte des de l’inici de legislatura al 2019 
fins ara. 

 
ACCEPTAT  
 

6.- Que se cambie la ubicación de los contenedores grises del cruce de las calles Bailén y València 
para así facilitar la visibilidad del Restaurante LeccaBaffi. 

 
REBUTJAT 

 
c) Preguntes 

 
1.-  Del Grup Municipal d’ERC 
 Preveu el govern municipal: 1) Resoldre la retirada les terrasses Covid no consolidades del 

districte de l’Eixample;  i/o 2) Avançar el tancament de les terrasses incloses a la zona 
acústicament tensionada d’Enric Granados abans del maig del 2023? 

 
ES DÓNA PER TRACTADA 
 

2.-  Del Grup Municipal de Cs 
 ¿Cuándo podrán contar los vecinos del Fort Pienc con un Centro de Atención Primaria en su 

barrio? 
 

ES DÓNA PER TRACTADA 
 

d) Seguiment de proposicions 
  

 Del Grup Municipal d’ERC 
1.-  Que s'informi de l’estat d’execució de la proposició votada per majoria al consell plenari del dia 

2 de desembre de 2021 amb el següent contingut: 
 “El Consell Plenari acorda que el recent adquirit edifici de l’antiga seu de l’editorial Gustavo Gili, 

situada al carrer Rosselló número 87, compatibilitzi els usos proposats (oficines de l'ICUB i 
l'IMEB) amb usos culturals de proximitat, i esdevingui així un equipament de referència per a la 
ciutat i alhora obert al barri de l’Esquerra de l’Eixample” 

 Intervé la Sra. Garcia en representació de l’AV Esquerra de l’Eixample. 
  
 ES DÓNA PER TRACTADA 

 
Del Grup Municipal de JuntsxCat 

2.-  Que el Govern municipal liciti i iniciï immediatament les obres de retirada de la llosa de la 

Ronda Sant Antoni així com la seva re-urbanització i que, en paral·lel, es posi en marxa un pla 
de xoc social per abordar la problemàtica de seguretat, venda de drogues i incivisme que pateix 
el veïnat de l’entorn, fruit de l’abandonament al que ha estat sotmès. 
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 Intervé la Sra. Rosa de Jover Armengol, de la Plataforma d’afectats per la llosa de la Ronda de 
Sant Antoni.   

  
 ES DÓNA PER TRACTADA 

 
 

 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21:25h. 
 


