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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 3 de desembre de 2020 

 

 
   
 

ORDRE DEL DIA
1
 

 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTA 
 
De la sessió ordinària del Consell Plenari de 8 d’octubre de 2020.  
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs:  
 
B.1.1. Restar assabentat de la resolució de Regidor del Districte per la qual s’estableix 
l’adscripció a l’Espai Lola Anglada, de conformitat amb el disposat a l’article 17.2 de les normes 
reguladores del funcionament dels Districtes, dels Consellers/es: Toni Colomina (ERC), Ruth 
Toribio (PSC), Albert Cerrillo (JxCat), Alícia Puig (BComú), Pedro J Sánchez (C’s) I Alexandre 
Pons (BxCanvi).  
 
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Donar compte de l’aprovació de la proposta de preus públics dels equipaments i serveis 
del  Districte de l’Eixample per a l’any 2021, la qual s’eleva a la Comissió de Govern Municipal 
per a la seva aprovació d’acord amb el previst al 49.7 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
B.2.2. Donar compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte de 4 convenis d’estudiants UPC,  
aprovats el 21-11-20, per un import de 2.100,00€ pel 2020 i 6.900,00€ pel 2021 per cadascun 
d’ells. 
 
B.2.3. Es dóna compte de la signatura pel Regidor del Districte de l’Eixample dels següents 
Convenis: 
 
- El conveni de subvenció nominativa amb l’Associació de Veïns Sagrada Família aprovat el 

29-09-20 per un import de 8.000,00€. 
- El conveni de subvenció nominativa amb l’Associació de Veïns Sant Antoni aprovat el 29-

09-20 per un import de 12.704,00€. 
- El conveni de subvenció nominativa amb l’Associació de Veïns Fort Pienc aprovat el 18-11-

20  per un import de 7.059,00€. 
- El conveni de subvenció nominativa amb l’Associació de Veïns i Veïnes Esquerra aprovat 

el 14-10-20 per un import de 10.500,00€. 
- El conveni de subvenció nominativa amb l’Associació de Comerciants Cor Eixample 

aprovat el 18-11-20 per un import de 5.332,00€. 
 
B.2.4. Donar compte de l’ampliació dels següents contractes centralitzats: 
 
- Manteniment de la Via Pública 2019-2021 lot 2 Dte. per un import de 119.666,49€. 
- Neteja i recollida selectiva 2019-2022 lot 2 Dte. per un import de 154.195,95€ 
 

                                                           
1. Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió de 25 de novembre de 2020 
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B.2.5. Es dóna compte de l’aprovació pel Primer Tinent d’Alcalde amb data 23-10-20 del lloguer 
carrer València, 307 1r 2a ubicació Departament Obres i Manteniment per un import de 
15.857,46€ pel 2020, 95.144,77€ pel 2021, de 95.144,77€ pel 2022, de 95.144,77€ pel 2023 i 
de 79.287,31 pel 2024 a Josel, SLU. 
 
B.2.6. Es dóna compte de l’aprovació de l’addenda Conveni Gestió Cívica Associació Xarxa 
Dos Deu  aprovat el 14-10-20 pel Regidor del Districte per un import de 15.500,00€. 
 
 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe del Regidor del Districte 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
C.1.1  APROVAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.b) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Programa de Actuació del Districte de l’Eixample 2020-2023; i TRAMETRE’L a 
l’Alcaldia als efectes d’allò disposat a l’art. 123.1 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la 
Carta Municipal de Barcelona, el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023. 
 
C.1.3.  INFORMAR  FAVORABLEMENT el Projecte de Pressupost Municipal 2021. 
 
C.1.4. INFORMAR l’aprovació inicial de la Modificació del PGM per regular el sistema 
d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona d’iniciativa municipal, adoptat 
per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat en sessió de 17 de 
novembre de 2020. Exp. Núm. 20PL16809. 
 
C.1.5. INFORMAR l’aprovació inicial de la Modificació del Pla Especial Urbanístic de protecció 
de la qualitat urbana: Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments 
emblemàtics de la ciutat de Barcelona, adoptat per acord de la Comissió de Govern en sessió 
de 15 d’octubre de 2020. Exp. Núm. 19PL16712. 
 
 
  
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions / declaracions de grup. 
 
 
D.1.1. Grup Municipal ERC. 
 
El Consell Municipal del Districte de l’Eixample acorda instar al govern del Districte a crear el 
Consell LGTBI de l’Eixample, un òrgan de participació dins de l’àmbit dels consells sectorials, 
on donar veu i poder de decisió a les entitats i associacions per debatre, informar i valorar les 
polítiques i actuacions a la ciutat i al districte de l’Eixample en qüestions que afectin a les 
persones LGTBI. 
 
 
D.1.2. Grup Municipal JxCat. 
 
1. Iniciar una auditoria pública que en el termini de tres mesos detecti els punts problemàtics 

del districte en qüestió de neteja, manteniment i ubicació/insuficiència de contenidors del 
districte. 
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2. Que aquesta auditoria pública es faci en col·laboració entre els tècnics municipals, els 
grups polítics, les entitats veïnals, econòmiques i associatives dels barris del districte de 
l’Eixample. 

3. Que un cop duta a terme l’auditoria es presentin els resultats en el Consell Plenari del 
Districte de l’Eixample del mes de març. 

4. Que a mesura que es vagin detectant aquests problemes s’hi vagin proposant solucions i 
mesures per evitar que continuïn sent un problema veïnal. 

 
 
D.1.3. Grup Municipal Cs.  
 
Instar al govern del districte a impulsar la creació d’una Taula de Comerç creada “ad hoc” pel 
període actual de pandèmia en què amb una freqüència mensual es reuneixi per fer seguiment 
de les necessitats dels autònoms de la restauració i del comerç del nostre districte a fi i efecte 
d’implementar aquells plans d’ajut específics per alleugerir la situació econòmica en aquesta 
nova situació de pandèmia. 
 
                                    
D.1.4. Grup Municipal BxCanvi. 
 
1. Iniciar l’oportú debat participatiu i consens entre veïns, usuaris, comerços, entitats i grups 

municipals en relació amb la ubicació definitiva i traçat del carril bici del carrer Aragó, per 
les importants afectacions que genera en la seguretat i mobilitat i per l’improvisat i imposat 
establiment. 

2. Facilitar i ampliar les zones i els accessos de càrrega i descàrrega i procurar la recuperació 
de places d’aparcament de vehicles, en favor dels comerços, bars, restaurants, botigues i 
dels seus clients. 

3. Estudiar la modificació o retirada dels blocs de formigó dels carrers Girona, Rocafort i 
Consell de Cent, en el casos que dificultin la mobilitat i posin en risc la seguretat i integritat 
de vianants i de tot tipus de vehicles i bicicletes. 

4. Transformar les zones de calçada per als vianants, actualment pintades de color groc, en 
ampliació de la vorera, amb una segregació clara dels carrils de circulació, per garantir la 
seguretat i integritat dels vianants i de tot tipus de vehicles i bicicletes.  

 
                                                    
 
D.2 Precs. 
 
 
D.2.1. Del Grup Municipal d’ERC. 
 
Que el govern del Districte es comprometi a establir criteris qualitatius i quantitatius a l'hora 
d'assignar: recursos econòmics, equips digitals i gestió d'equipaments del districte, en base a 
indicadors principals com: la quantitat i diversitat de persones a les que presten servei, 
l'impacte social al districte, la col·laboració amb els agents de territori, la càrrega de personal i 
la xarxa comunitària, entre d'altres; donant una ponderació raonada als indicadors considerats 
rellevants, prioritzant i posant l'èmfasi en les entitats del tercer sector que treballen per la 
inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat. 
 
 
D.2.2. Grup Municipal JxCat. 
 
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. 
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D.2.3. Grup Municipal  Cs. 
 
D.2.3.1. Que el Gobierno del Distrito aumente las actuaciones de limpieza en las calles  y que 
implemente los recursos y efectivos necesarios para garantizar unos servicios que subsanen la 
falta de limpieza que hay en los barrios del Distrito, y que se  supervise el protocolo de 
actuación, para no encontrarnos en la misma situación dentro de unos meses.  
 
D.2.3.2. Que el gobierno del distrito solicite al área de movilidad urbana del ayuntamiento que 
en el PMU 2024, se  estudie la  implantación de puntos de recarga habilitados para vehículos 
eléctricos donde: Se planifique su ubicación en distintos puntos del Distrito; Se promueva la 
instalación de puntos de carga en los aparcamientos de residentes, mediante una campaña 
informativa de las ventajas del coche eléctrico; Se aplique la recomendación que 1 de cada  40 
plazas se dote de un Punto de Recarga Eléctrico (PRE). 
 
 
D.2.4. Grup Municipal BxCanvi. 
 
Que el Govern del Districte informi del cens actualitzat de totes les finques que es trobin 
okupades il·legalment a l’Eixample, en el termini de dos mesos, fent constar: la identificació i 
adreça de la finca, la data d’inici de la okupació, la titularitat de l’immoble (pública o privada), la 
relació de conflictes i problemes de seguretat i salubritat generats per cada okupació, les 
actuacions per posar-hi fi i/o les negociacions que s’estiguin realitzant per part de l’Ajuntament 
amb els okupants (en el seu cas) i els procediments judicials per desallotjament que pesin 
sobre cada finca. 
 
 
D.3 Preguntes 
 
 
D.3.1. Grup Municipal ERC. 
 
Què hi ha de cert en la possible ampliació del Mercadona ubicat a l’interior del Mercat del Fort 
Pienc per instal·lar una secció de degustació, fet que perjudicaria a certs comerços del propi 
mercat, alhora que trauria espai a la Plaça del Fort Pienc, punt principal de trobada i 
socialització veïnal? 
 
 
D.3.2. Grup Municipal JxCat. 
 
Quin calendari existeix per la reforma del Mercat de la Sagrada Família? Hi ha intenció per part 
del Govern de complir aquest calendari? 
 
 
D.3.3. Grup Municipal BxCanvi. 
 
Quines actuacions està duent a terme el Govern del Districte de l’Eixample per resoldre la 
problemàtica originada pel tancament del CAP Carles I, obrir l’espai provisional i accelerar la 
construcció del CAP Fort Pienc? 
 
 
D.4. Seguiment de prec 
 
 
D.4.1 Grup Municipal ERC 
 
“Que el govern del districte es comprometi a convocar una taula de serveis socials abans del 
proper plenari, per tal de consensuar amb les entitats i associacions aquelles inversions i 
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actuacions prioritàries en l'àmbit sectorial corresponent per afrontar corresponsablement i de 
manera coordinada la crisi econòmica i social actual i les seves conseqüències futures. Cal que 
hi participin totes les associacions del districte que desenvolupen una tasca social per a 
reflexionar, plantejar i debatre propostes per a contribuir en la presa de decisions més 
rellevants en aquesta matèria, efectuar el seguiment de les demandes, optimitzar la gestió 
d'espais, promoure la transparència econòmica i totes aquelles tasques d’informe, anàlisi i 
estudi que contribueixi a la millora de la vida de les persones en l'àmbit social.” 
 
 
D.5.  Seguiment de proposicions 
 
 
D.5.1. Grup Municipal Cs 
 
Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada en el  Consell 
Plenari del 2 de juliol de 2020, amb el contingut següent:  Instar al govern del districte a 
elaborar un cens de persones que viuen soles i que tenen problemes de mobilitat funcional i 
sensorial. Es demana que aquest sigui actualitzat a dia d´avui, al Districte de l´Eixample ,tot 
tenint en compte, la situació de confinament a fi i efecte de poder establir contacte, via servei 
de voluntaris del servei de préstec de biblioteques, per endegar un procés que permeti gaudir 
del servei de préstec a domicili de llibres i revistes que ajudin a tornar a agafar aquest hàbit, 
que en molts dels casos s´ha deixat de fer, per la situació de confinament que encara perdura. 
 
 
D.5.1.. Grup Municipal BxCanvi. 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada per majoria al Consell Plenari de 
l’Eixample del dia 3 d’octubre de 2019 amb el següent contingut:  
“ 
1. Impulsar un estudi sobre la situació residencial dels joves a l’Eixample i la seva 

emancipació, amb la voluntat d’obtenir dades que ens permetin dissenyar eines per a 
facilitar l'accés a un habitatge assequible pels joves al districte així com l’atracció de joves 
d’altres districtes i/o nouvinguts. 

2. Impulsar un estudi sobre les possibilitats de divisió d’habitatges de grans dimensions a 
l’Eixample i l'habilitació de solars per a la construcció de nous habitatges o altres 
mètodes per conèixer la situació residencial d’aquests habitatges i les seves possibilitats. 

3. L'elaboració dels estudis per part del Govern es realitzarà en un termini màxim d'un any.” 
 
 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda:  
 
Primer. - Reforçar el compromís amb les persones amb discapacitat i associacions per donar 
resposta a llurs necessitats i escoltar les seves  opinions a l’hora de prendre decisions que els i 
les afectin. En el context del principi “res sobre nosaltres sense nosaltres“ vetllar pel dret a què 
disposin d’espais i informació accessibles i de participació per influir en les decisions que els 
afecten a nivell individual i col·lectiu. 
 
Segon. - Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i aplicació dels 
drets de les persones amb discapacitat, de manera que les accions es realitzin de forma 
coordinada. 
 
Tercer. - Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar estratègies i 
mecanismes per treballar aquests drets.  
 
Quart. - Impulsar mesures encaminades a: 
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 Atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat per garantir la 
igualtat d’oportunitats de les persones en la nostra societat del benestar.  

 Trencar barreres de gènere. Facilitar l’aplicació pràctica del posicionament d’igualtat de 
gènere amb els suports necessaris. Promoure especialment la participació social de les 
dones amb discapacitat.  
 

 Fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones amb 
discapacitat. Procurar la reserva del 5% de les promocions d’habitatge municipals per a 
aquest col·lectiu.  

 

 Potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el desenvolupament dels 
infants, adolescents i joves amb discapacitat.  

 

 Donar suport emocional i a la salut mental, així com combatre el sentiment de soledat. 
 

 Prendre el compromís en la  promoció de la vida independent i facilitar la integració de 
totes les persones atès que -com tots els individus i grups de la societat- les persones amb 
discapacitat també estan cridades a contribuir amb la seva acció al benestar del conjunt de 
la societat sense veure retallada la seva llibertat. 

 

 Incorporar a la planificació urbana i a les estratègies de mobilitat l’accessibilitat universal 
per a totes les persones. 

 

 Incorporar progressivament la senyalització inclusiva dels equipaments del Districte 
 

 Impulsar les accions que afavoreixin l’accessibilitat, la promoció i la inserció de les 
persones amb discapacitat en els diferents barris del Districte.   

 
 
 
 
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 


