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PLENARI DEL CONSELL DE DISTRICTE 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA D’1 DE JULIOL DE 2021 
 
ACTA 

 
 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample, l’1 de juliol de 2021, en sessió semipresencial s’hi 
reuneix el Plenari del Consell de Districte en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. 
Sra. Eva Baró i Ramos. Hi concorren les Il·lmes. Sres. i els Il·lms. Srs.: Cristina Caballer 
Ferrater, Pau Campderrós Alonso, 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, Alexandre Pons Abella, 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 és present el Gerent del Districte, Sr. Joan Cambronero i Fernández. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 18:40 h. 
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
Sessió ordinària de 6 de maig de 2021. 
 
 
B) Part informativa 
 
a) Cartipàs 

 
1.- Restar assabentat de la resolució del Regidor del Districte de data 7 de juny de 2021, de la 

redistribució dels Consellers/eres del grup municipal de Ciutadans en els diferents òrgans de 
govern i de participació al Districte i conselleries per àrees.  

 
 

b) Despatx d'ofici 
  

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

1. –  Donar compte de Donar compte de l’aprovació per la Gerent municipal del contracte de Gestió i 
dinamització Aula Ambiental (aprovat el 12-5-21) per un import de 83.162,22€ pel 2021 i 
110.883,22€ pel 2022 a Espai Ambiental SCCL. 

 
2.-  Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 20-5-2021 del conveni 

subvenció nominativa Camí Amic per un import de 49.230,00€. amb Associació Camí Amic. 
 
 
3.-  Es dóna compte de la signatura pel Regidor del Districte de l’Eixample del següent:  
 

- Conveni de subvenció nominativa amb l’Associació de Veïns Dreta Eixample, aprovat el 20-5-
21 per un import de 7.000,00€. 

- Conveni de subvenció nominativa amb l’Associació de Veïns i Veïnes Esquerra aprovat el 4-6-
21 per un import de 10.500,00€. 
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c) Mesura de Govern 

 
El govern presenta la mesura de govern: Estratègia d’Inclusió a l’Eixample: Un compromís 
cap a la Inclusió  
 
Hi ha hagut suspensió temporal per uns minuts del Consell Plenari per problemes tècnics de connexió amb els 
Consellers i Conselleres que es troben a distància. Es reprèn la sessió a les 19:18h. 

 
d) Informes 

 
1.-  Informe del Regidor del Districte 
 
2.-  Donar compte de l’acord de la Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 20 de maig de 

2021 pel qual es modifica l’acord de la Comissió de Govern de 25 de març de 2021, relatiu a la 
suspensió de l’atorgament de llicències i comunicats dels establiments de plats preparats i els 
obradors i/o cuines industrials sense venda al públic ni degustació a la ciutat de Barcelona.  
Exp. 21PL16835. 

 
 

 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 de l’Eixample acorda donar resposta a les diferents necessitats 
d'espai de les entitats del districte que així ho han manifestat els darrers mesos, ja 
sigui en equipaments existents o bé futurs, amb l'objectiu de cobrir una de les 
principals demandes associatives del Districte. Entre aquestes entitats hi podem trobar: 
Fundació Enllaç, SAC (Sant Antoni Comerç), APAM, Colla Gegantera de l’Esquerra de 
l’Eixample, Esquerdats - Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample, Esplai Trencalòs, 
Club Esportiu Vincit, Associació RAZAM Bielorussos de Catalunya. 

 
Intervenen les Sres. Anna Vey, de la Colla Gegantera de l’Esquerra de l’Eixample; i la Sra. 
Alena Turava de l’Associació RAZAM Bielorussos de Catalunya. 
 
Votació favorable per unanimitat. 
 
APROVADA 
 
 

  Del Grup Municipal de Junts per Catalunya 

2.-  Presentar un informe en el Consell Plenari de l’Eixample de desembre amb l’actual 
estat dels interiors d’illa de l’Eixample i els plans de futur relacionats amb ell. Informe 
elaborat conjuntament amb entitats socials, veïnals, econòmiques i polítiques del 
districte per aconseguir les següents dades: 1) Els usuaris diaris dels interiors d’illes; 2) 
Els usos dels interiors d’illa i les peticions de canvis per part dels veïns (entrada amb 
gossos, zones infantils...); 3) L’estat dels interiors d’illes i les seves possibles millores 
(falta de manteniment, falta de fonts, falta d’ombra, millora de l’enllumenat, millora de 
les entrades, estat de les zones infantils...); 4) L’estat del verd dels interiors d’illa i les 
possibles millores; 5) Quins plans de dinamització hi ha prevists per cada interior d’illa; 
6) Quants i quins són els possibles interiors d’illa en recuperació. 
 
Intervé el Sr. Jordi Badia Rosich. 

 
Votació favorable per unanimitat  
 
APROVADA 
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Del Grup Municipal de Ciutadans 

3.-  Que el govern del Districte de l´Eixample posi en marxa un “Pla Urgent” que permeti crear les 
condicions d’ombra necessàries mitjançant tendals d’una amplada i llargada suficient per, si 
més no, cobrir un 25% del parc i que les persones dels col·lectius més vulnerables puguin 
gaudir d’un mínim d’ombra i al mateix temps dels beneficis físics i psíquics de l’aire lliure al 
nostre districte. 

 
 Intervé la Sra. Maria Eulàlia de Martín Marty. 
 

 
Votació favorable de Barcelona pel Canvi, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de 
Catalunya, i desfavorable del Partit dels Socialistes de Catalunya; i de Barcelona en 
Comú.  
 
APROVADA 
 
Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi 

4.- 1) Implantar totes les plataformes definitives de terrasses com a molt tard el 31 de desembre de 
2021, enlloc de juny de 2022, a fi de reduir la progressivitat de la mesura per no dilatar-la en 
excés i amb l’objectiu de disminuir quant abans l’afectació en la seguretat vial i donar més 
seguretat als restauradors i usuaris; 2) Augmentar la línia de subvencions a la instal·lació de 
terrasses dels previstos 2 milions d’euros a 3 milions d’euros, ampliar el percentatge d’ajuts per 
terrassa del 50% al 75% i garantir la lliure elecció del prototip de terrassa per part de cada 
restaurador; i 3) Revisar acuradament totes les 1.336 peticions de terrasses denegades per 
motius tècnics per qüestions d’ubicació o poc espai o motius administratius, per assegurar que 
el màxim possible de bars i restaurants pugui acollir-se a establir o mantenir una terrassa 
definitiva i optar a la subvenció municipal. 

 
 Intervé el Sr. Josep Maria Alcoberro Pericay.  

 
Votació desfavorable; amb vot favorable de Ciutadans, Junts per Catalunya, l’abstenció 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i desfavorable del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, i de Barcelona en Comú.  
 
REBUTJADA 
 
 
b) Precs 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

1.-  Que el govern del districte es comprometi a elaborar un pla de xoc contra el soroll al carrer 
d’Enric Granados que inclogui les accions necessàries per a la medició detallada de la 
contaminació acústica diürna i nocturna en els seus diversos trams, contempli retornar al 
consens de l’ordenança de terrasses un cop acabi el període d’excepcionalitat, presenti un pla 
d’usos que en garanteixi la diversitat comercial i posi a disposició els mitjans necessaris per tal 
de garantir-hi la convivència. Que lliuri per escrit el resultat de les inspeccions dels darrers tres 
mesos. 

  
 Intervé la Sra. Rosa Janer i Morte; el Sr. Jordi Badia Rosich i Josep Maria Alcoberro Pericay. 
 

ACCEPTAT 
 
 
Del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
Que s’aturi el projecte de recollida de residus porta a porta previst pel barri de Sant Antoni fins 2.-  
que no hi hagi un projecte de consens tècnic, polític i veïnal sobre quin és el mètode de 
recollida i selecció de residus més efectiu i amb menys repercussió pels veïns i veïnes de Sant 
Antoni. 
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REBUTJAT 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 

3.-  Que l’Ajuntament de la ciutat i el Govern del Districte instal·li protectors a cada jardinera del 
xamfrà corresponent a cada escola, a fi i efecte, d’evitar lesions de caràcter lleu o  greu a causa 
del disseny de les mateixes. D’aquesta manera començaríem el curs vinent amb més seguretat 
a  les nostres escoles 

  
 REBUTJAT 

 
Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi 

4.- Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a arranjar el més aviat 
possible el mal estat, degradació i brutícia dels escocells dels arbres i l’aixecament de 
panots a la cruïlla del carrer Aribau amb París i del paviment d’asfalt dels carrils de 
circulació reparant els bonys i sots existents a les cruïlles del carrer Balmes amb 
Còrsega i Rosselló. 

 

ACCEPTAT 
 

Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi 
5.-  Que el Govern del Districte de l’Eixample es comprometi a augmentar la presència policial de la 

Guàrdia Urbana al Passeig de Gràcia davant del notable increment de robatoris amb violència i 
de la preocupació del sector de botigues, restaurants i hotels de l’eix comercial. 

  
 Intervé la Sra. Magda Gil Queralt, de l’Eix Comercial Sagrada Família. 
 
 REBUTJAT  

 
 
 
c)Preguntes 

  
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

1.-  Quin és el calendari d'elaboració dels projectes executius dels equipaments de la Model? Com 

pensa  el govern del districte flexibilitzar-ne l'ús provisional per tal d'intensificar-lo i que sigui 
més obert al barri mentrestant no comencen les obres? Tenen previst habilitar altres espais, 
com ja s'ha fet amb el pati de l'entrada o la sala d'actes? 
 
Intervé el Sr. Joan Vey Martín, de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. 
 
ES DÓNA PER TRACTADA 
  

 Del Grup Municipal de Junts per Catalunya: 
2.-  L’Ajuntament de Barcelona es planteja l’adquisició de la Llar d’infants Marillac, al districte de 

l’Eixample, per tal que passi a formar part de la xarxa d’Escoles Bressols Municipals de la 
ciutat? 
 
ES DÓNA PER TRACTADA 

 
Del Grup Municipal de Ciutadans 

3.-  Quina és la previsió del Govern del Districte per la instal·lació de bancs pels pròxims dos anys 
que resten de mandat? 

 

ES DÓNA PER TRACTADA 
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d) Seguiment de prec 
  
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

1. Que s'informi de l’estat d’execució del prec acceptat en el consell plenari del 4 de març de 2021 
amb el següent contingut: 
"Que el govern del Districte es comprometi a revisar la xarxa de carrils bici que travessen 
l'Eixample per tal d'actualitzar els carrils que s'han quedat antiquats pels motius que sigui, i 
alhora revisar les mesures de seguretat establertes per aquesta xarxa per tal d'eradicar les 
zones d'alta concentració d'accidents que trobem al nostre districte i reduir l'accidentalitat dels 
ciclistes." 

 
Intervé la Sra. Magda Gil Queralt, de l’Eix Comercial Sagrada Família. 
 
ES DÓNA PER TRACTAT 
  

 
   Del Grup Municipal de Junts per Catalunya 

2.-  En quin estat d’execució es troba el següent prec: “Que el govern iniciï per fi la reforma de la 
Ronda de Sant Antoni i que es creï un grup de treball polític, tècnic, associatiu i veïnal per tal de 
tractar la reforma global i integral de les Rondes entre Ciutat Vella i Eixample”. 

 
 
 
ES DÓNA PER TRACTAT 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 22:13h. 
 


