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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió extraordinària de 3 d’octubre de 2019 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
A.- Presa de possessió de la Regidora-Presidenta Il·lma. Sra. Eva Baró Ramos 
 
B.- Donar compte de la presa de possessió del Conseller Sr. Xavier Farrés Torracabota com a 
Conseller del grup municipal JuntsxCat al Districte de l’Eixample. 
 
C.- Proposta de nomenament de la Vicepresidenta o Vicepresident del Consell del Districte. 
 
 
D.- PART INFORMATIVA 
 
a) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 10 i 26 de juliol de nomenament dels 

Regidors/es i Presidents/es dels Consells de Districte. 
 

b) RESTAR ASSABENTAT dels Decrets d’Alcaldia de data 8 d’agost de nomenament del Sr. 
Xavier Farrés Torracabota i del cessament del Sr. Gabriel Morcillo Figueras com a 
Consellers del Districte. 
 

c) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte de data 5 d’agost per la 
quals s’estableix el règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial dels consellers i 
Conselleres de Districte. 
 

d) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte de data 25 de setembre 
sobre comunicació al Plenari del Consell del Districte de la composició de la Junta de 
Portaveus 
 

e) RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del Regidor del Districte de 25 de setembre de 
nomenament dels Consellers/es membres de la Comissió de Govern del Districte. 
 

f) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte de 25 de setembre per la 
qual es nomenen els consellers/es ponents en cadascun dels diferents àmbits d’actuació 
sectorial. 
 

g) RESTAR ASSABENTAT de la composició dels grups municipals. 
 

h) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 5 de setembre, pel qual es nomena 
el Sr. Joan Cambronero Fernàndez com a gerent del Districte de l’Eixample. 

 
 
 

 
E.- PART DECISÒRIA 
 
- Aprovar el Cartipàs del Districte, amb constitució de les Comissions Consultives de Govern, 

Comissions de Treball i Consells Sectorials i d’Equipament, Consells de Barri, Consell 
Ciutadà i Audiència Pública, previstos a les Normes Reguladores del Funcionament dels 
Districtes i designació dels seus membres. 
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A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió ordinària del 13 juny de 2019 i de la sessió extraordinària del 25 de juliol de 
2019 constitutiva del Consell del Districte. 

 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs: - 
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Es dóna compte de la formalització dels següents contractes centralitzats: 
 
- D’infraestructures Districtes (lot1) Oficina de promoció econòmica, per un import de 34.000,00€ pel 

2019 i de 34.000,00€ per 2020 amb Iniciatives Events SL. 
 

- Mixt manteniment edificis 2019-2021 lot Gerència Drets Socials i Districte Eixample  per un import de 
439,213,94€ a Imesapi SA. 
 

- Ampliació contracte mixt manteniment edificis 2019-2021 (lot4), per un import de 109.597,99€ a 
Constraula Enginyeria i Obres. 
 

- De neteja i recollida selectiva 2019-2022 (lot2), per un import de 515.337,67€ a Multianau SL 

 
B.2.2. Es dóna compte de la signatura pel Regidor del Districte de l’Eixample de: 
 
- El conveni amb l’Associació Veïns Sagrada Família per dinamitzar i generar activitats i serveis, per un 

import de 12.704,00€. 
 

- El conveni amb l’Associació Veïns Sant Antoni per donar suport a la xarxa associativa, per un import 
de 12.704,00€. 

 
- El conveni amb l’Associació Veïns Dreta Eixample, per dinamitzar i generar activitats i serveis, per un 

import de 4.500,00€. 
 

- El conveni amb l’Associació Veïns Fort Pienc per donar suport a la xarxa associativa, per un import 
de 7.059,00€. 

 
- El conveni amb l’Associació Veïns Esquerra Eixample per donar suport a la xarxa associativa, per un 

import de 10.500,00€. 
 

- El conveni amb l’Associació de Comerciants i Professionals Cor Eixample per donar suport a la xarxa 
associativa, per un import de 5.332,00€. 

  
B.2.3. Es dóna compte de la signatura pel Gerent del Districte dels següents convenis:  
 
- De formació dual Cicle d’Administració i Finances, per un import de 1.166,60€ per 2019 i 1.749,88€ 

per 2020 de d’estudiant de pràctiques Jessica Fernández Martínez. 
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 Aprovat per la junta de portaveus de 26 de setembre de 2019 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

2 

 

- De formació dual Cicle d’Administració i Finances, per un import de 1.166,60€ per 2019 i 1.749,88€ 
per 2020 de d’estudiant de pràctiques Tània Soledad Neyra Santiago. 

 
 
B.2.4. Es dóna compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte dels següents contractes: 
 
- Suport tècnic organització actes entitats Eixample, per un import de 54.797,00 € per al 2019 i 

5.203,00€ per 2020 a David Martínez Merodio. 
 

- Suport gestió documental del Departament de Llicències i Inspecció, per un import de 22.005,56€ per 
2019 i 29.975,33€ per 2020. 
 

- Obres mòduls banc de recursos Jardins Paula Montal, romanent de crèdit del 2018 traspassada 
l’adjudicació al pressupost de 2019, per un import de 55.987,60€ a Washington Internacional SA. 
 

- Obres substitució gespa Fort Pienc, per un import de 292.314,22€ a Sports and Landscape SL. 
 

- Obres fusteries exteriors Lola Anglada, per un import de 122.386,19€ a Serralleria Manser SL. 

 
 
B.2.5. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 28 de 
març de 2019 ha acordat: 
 
- Continuïtat de la gestió i explotació CC Urgell de l’1 d’abril al 14 de setembre de 2019 per un import 

de 80.425,21€ amb Assoc. Esportiva l’Eixample de Barcelona 

 
 
B.2.6. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 10 d’abril 
de 2019 ha acordat: 
 
- Del conveni gestió cívica Associació Xarxa Dos Deu per un import de 66.000,00€ per 2019 i de 

66.000,00€ per 2020 amb l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família. 

 
 
B.2.7. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 25 d’abril 
de 2019 ha acordat: 
 

- La continuïtat de la gestió i explotació CC Urgell de l’1 de maig al 30 de juny de 2019 per un import de 

36.907,50€ a LUDIC 3, SCCL. 
 
 
B.2.8. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 16 de 
maig de 2019 ha acordat: 
 
- Del conveni gestió cívica Ass. Ateneu Transformadors per un import de 13.000,00€ per 2019 i de 

56.000,00€ per 2020 amb l’Associació Ateneu Transformadors. 
 

- Del conveni gestió cívica Ass. Ateneu Poblet per un import de 29.000,00€ amb l’Associació  Cultural 
El Poblet. 
 

- Del conveni subvenció extraordinària camí Amic per un import de 51.730,00€ amb l’associació Camí 
Amic. 

 
 
B.2.9. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 26 de 
juny de 2019 ha acordat: 
 
- La gestió  i explotació CC Urgell li Casal Infantil Urgell de 1 de juliol de 2019 al 31 de desembre de de 

2021 per un import de 152.894,70€ per 2019, 295.232,44€ per 2020 i de 313.684,87€ per 2021 a 
Calaix de Cultura SL 
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B.2.10. Es dóna compte de l’aprovació per la Gerència Municipal de: 
 
- La Gestió i dinamització projecte Xeix al barris de Sant Antoni i Fort Pienc, per un import de 

42.191,79€ per 2019 i de 84.383,79€ per 2020 a Sigma Servicios Profesionales. 
 

- La coordinació i producció del Festival de les Arts de l’Eixample Tangent, per un import de 
58.342,08€ per 2019 i de 58.342,09€ per 2020 a Relleu Cultural SL. 

 
 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe del Regidor 
 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1. INFORMAR l’acord de Prorroga pel termini d’un mes i mig el període d’exposició pública 
del Pla especial urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de subministrament per a 
vehicles a motor a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal; acordat per la Comissió de 
Govern, en sessió de 25 d’abril de 2019 (Exp. 18PL16565) 
 
C.1.2. INFORMAR l’acord d’Aprovació inicial, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla General Metropolità per a la transformació 
de La Model i modificació de la fitxa de l’element 254 del Pla Especial de Protecció del 
patrimoni arquitectònic i catàleg del Districte de l’Eixample; d’iniciativa municipal (Exp. 19 
PL16686) 
 
C.1.3. INFORMAR l’acord d’Aprovació inicial de conformitat amb l’article 68.1a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector de planejament de Glòries; 
d’iniciativa municipal. (Exp. 18 PL16633) 
 
C.1.4 INFORMAR l’acord d’Aprovació inicial, de conformitat amb l’article 68.1 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de concreció d’usos 
i ordenació volumètrica de la finca situada al carrer Mallorca 234 de Barcelona, promogut 
per UNIQ M234 S.L. (Exp. 17PL16498) 
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions/declaracions de grup. 
 

 D.1.1. Grup Municipal ERC. 
 
Que el Govern del Districte de l’Eixample es comprometi a fer les gestions necessàries per 
tal de procedir a la retirada de tots aquells elements que puguin contenir fibrociment de la 
nau situada entres les escoles Gaia, Encants i l’Escola Municipal Leonor Serrano i que en 
planifiqui l’expropiació de la parcel·la en el marc del projecte urbanístic de Glòries. 
 

 D.1.2. Grup Municipal JxCat. 
 
Que en el termini màxim de dos anys, el districte de l’Eixample disposi d´una unitat 
nocturna (UNOC) exclusiva i no pas d’una de compartida amb el districte de Gràcia com 
fins ara. 
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 D.1.3. Grup Municipal Cs.  
 
Instar al Consell Plenari de l´Eixample a que acordi implementar un PLA INTEGRAL DE 
SEGURETAT  a l´EIXAMPLE  i a la resta de districtes en el qual es garanteixi la seguretat 
als carrers mitjançant l´increment de la presència policial i la coordinació dels diferents 
COSSOS DE SEGURETAT per acabar amb l´increment dels delictes abans esmentats. 
Especialment instem a que aquest PLA INTEGRAL contingui major presència policial als 
parcs infantils i en les zones de compres i oci nocturn. Aquest PLA INTEGRAL aniria 
acompanyat d´una campanya en centres educatius dels districtes per conscienciar del perill 
del consum de drogues. 
 

 D.1.4. Grup Municipal BxCanvi.  
 

1. Impulsar l’estudi per a la confecció i aprovació d’un “Pla integral per l’habitatge assequible 
per a joves”. 

2. L’Elaboració per part del Govern d’una proposta de Pla en el termini de 3 mesos, comptant 
amb els partits de l’oposició, els veïns i amb les associacions afectades. 

3. El Pla cercarà promoure l’atracció de joves per tal que vinguin a viure al Districte, 
mitjançant l’accés a un habitatge a preu assequible i determinarà les mesures que impulsin 
l’habilitació  de solars per a la construcció de nous habitatges i la divisió d’habitatges de 
grans dimensions. 

 
                                                                            
D.2 Precs. 

 
 

 D.2.1. Grup Municipal ERC. 
 
D.2.1.1. Que el govern del districte de l’Eixample es comprometi, a garantir que en aquesta 
propera campanya de Nadal es torni a il·luminar la Diagonal, el carrer Balmes, així com 
altres carrers principals del nostre districte. 
Al mateix temps, donar tot el suport necessari a les entitats comercials del districte perquè 
pugin seguir posant els llums al seu territori, mitjançant més ajut econòmic. 
 
D.2.1.2. Que el govern del districte es comprometi a incrementar la freqüència d’actuació 
de les brigades de neteja al barri de Sant Antoni, en especial a l’àmbit de la súper illa, i que 
aquest increment vingui acompanyat d’un millor manteniment de les jardineres, una major 
presència d’agents cívics per tal de dissuadir-ne els infractors i l’aplicació de les sancions 
pertinents per part de la Guàrdia Urbana segons les ordenances. 
 

 D.2.2. Grup Municipal Cs. 
 
Que el Gobierno del distrito inste a la Guardia Urbana a llevar a cabo el desalojo (passatge 
Escola Tres Tombs), de manera inmediata, de las personas que allí se instalan de manera 
permanente y que los servicios sociales del ayuntamiento valoren cómo y en qué medida 
se pueden suplir las necesidades de las personas desalojadas.  
 
 

 D.2.3. Grup Municipal BxCanvi. 
 
Que el Govern del Districte de l’Eixample retiri de forma immediata el llaç groc que llueix la 
façana de la seu del Districte i s’abstingui de tornar-lo a col·locar per mantenir la 
imparcialitat i neutralitat deguda d’aquesta administració pública. 
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D.3 Preguntes 
 

 D.3.1. Grup Municipal JxCat. 
 
D.3.1.1. Que el Govern del districte informi de les mesures concretes que aplicarà durant 
aquest mandat, en quines zones i amb quin calendari amb la finalitat de reduir la 
contaminació de l’aire i la reducció del vehicle privat. 
 
D.3.1.2. 

 Quan s’iniciarà i quin és el calendari per la reforma de la ronda de Sant Antoni?  

 Quins han sigut fins ara els costos de la reforma?  

 Per què s’ha endarrerit la reforma de la ronda de Sant Antoni?  
 

 D.3.2. Grup Municipal Cs. 
 
¿Cómo y de qué manera se hace la reposición de bicicletas en las estaciones y con 
qué número mínimo de bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas, se procede a la 
reposición. ¿En qué periodo de tiempo se reponen las bicicletas, qué parámetros se siguen 
en la reposición cuando una estación se está quedando sin bicicletas?  
 

 D.3.3. Grup Municipal BxCanvi. 
 
Què pensa fer i quines mesures té previstes el Govern per tal de ser més efectiu en la 
neteja dels carrers del Districte? 

 
 

E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
E.1. Grup Municipal JxCat 
 
El Consell Plenari de l’Eixample en el cent vint-i-cinquè aniversari de la inauguració de la 
Biblioteca Pública Arús (24 de març de 2020) reconeix que aquesta s’ha desenvolupat en la 
vocació d’investigació, de difusió de la cultura i del saber especialment en el seu dia entre les 
classes populars de finals del segle XIX i principis de segle XX i, reconeixent tota la important 
investigació i recopilació dutes a terme durant aquests anys en camps com el dels moviments 
socials, el moviment obrer, l’anarquisme i la maçoneria que s’ha dut a terme a la biblioteca. 
Així com en reconeixem el deganat sobre les biblioteques públiques de Barcelona, essent la 
Biblioteca Pública Arús la primera de caràcter públic de la ciutat, essent pionera en aquest fet i 
ensenyant el camí a les biblioteques que vindrien després.  
I acabem per homenatjar a la figura de l’insigne filantrop Rossend Arús, mort al 1891, sense el 
llegat del qual no hagués existit aquesta biblioteca que tant ha aportat al districte i a la ciutat, 
així com agrair la feina duta a terme durant aquesta anys pels treballadors que han dut a la 
biblioteca al nivell d’excel·lència actual. 

 
 
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. 
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