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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 2 de juliol de 2020 

 

 
   
 

ORDRE DEL DIA1 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTA 
 
 
De la sessió ordinària del Consell Plenari de 7 de maig de 2020.  
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
 
B.1 Cartipàs:  
 
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Donar compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte del contracte d’obres reforma local 
polivalent Aragó 317, aprovat el 8/6/2020, per un import de 213.837,25 € a Construcciones 
Fertres SL 
 
 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe del Regidor del Districte 
 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
INFORMAR l'aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla Especial per al canvi d’ús de l’edifici situat a l’Avinguda Diagonal 471 de 
Barcelona; promogut per MERSAN Assets Management SLU. Exp. núm. 19PL16742  
 
INFORMAR l'aprovació inicial, de conformitat amb l'article 23.2 f) de la Carta Municipal de 
Barcelona, de les bases específiques per a l’adjudicació de 30 habitatges amb protecció oficial 
en règim de lloguer ubicats a la promoció “Germanetes” al C. de Comte Borrell, 159.  
 
INFORMAR l'aprovació inicial, de conformitat amb l'article 23.2 f) de la Carta Municipal de 
Barcelona, de les bases específiques per a l’adjudicació de 49 habitatges dotacionals amb 
serveis per a la Gent Gran de la Promoció d’Ali Bei, 100-102 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
 
D.1 Proposicions/declaracions de grup. 
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D.1.1. Grup Municipal ERC. 
Que es resolguin amb la major celeritat possible les sol·licituds d'ampliació o implantació de 
noves terrasses presentades per tal d'afavorir que el sector d'hostaleria i restauració es 
recuperi dels perjudicis soferts amb l'aturada pel COVID-19. 
Que si tal resposta no és possible a curt termini, degut a l'elevada quantitat de peticions 
rebuda, que el silenci esdevingui positiu, de manera que la manca de resposta a temps no es 
penalitzi els negocis donada la situació d'excepcionalitat. 
Que s’estudiï l’ampliació puntual de noves terrasses en espais singulars on sigui possible, tot 
respectant el Decret de 21 de maig de 2020 quant a mesures sanitàries de seguretat, per tal 
d'afavorir la seva promoció i recuperació en aquests mesos posteriors a l'aturada pel COVID-
19. 
 
D.1.2. Grup Municipal JxCat. 
El Consell Municipal del Districte de l’Eixample acorda instar al govern del Districte a: 
Que el més aviat possible es cregui un grup de treball amb entitats veïnals comercials, 
econòmiques, socials, culturals i els grups polítics del Consell plenari per tal de consensuar i 
dialogar els canvis en l'espai públic i també en els àmbits econòmics, mediambientals i sanitaris 
del districte de l'Eixample. 
 
D.1.3. Grup Municipal Cs.  
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.1.4. Grup Municipal BxCanvi. 
1. Reiterar el compromís del govern municipal en el compliment de la normativa municipal 
i el règim sancionador sobre les bicicletes, patins, monopatins i patinets no elèctrics i també de 
vehicles de mobilitat personal amb motors elèctrics (bicicletes, patinets, plataformes, segways, 
etc).  
2. Impulsar un control real i efectiu per part del govern municipal a través de la Guàrdia 
Urbana de les infraccions de la normativa municipal que es cometen per part d’alguns usuaris 
de vehicles de mobilitat personal no elèctrics i elèctrics,  
3. Promoure una campanya de sensibilització amb l’objectiu de garantir el civisme, 
fomentar el respecte entre vianants i usuaris de vehicles de mobilitat personal no elèctrics i 
elèctrics, per a una bona i pacífica convivència. 
4. Instar el govern municipal a realitzar un estudi sobra la nova mobilitat urbana tenint en 
compte les diferents maneres de desplaçar-se dels ciutadans i l’actual increment de vehicles de 
mobilitat personal elèctrics i no elèctrics, amb l’objectiu d’actualitzar el règim de circulació i ús i 
equiparar drets i deures amb altres col·lectius. 
 
                                                    
D.2 Precs. 
 
D.2.1. Grup Municipal ERC. 
Que el govern municipal es comprometi a expropiar el més aviat possible la parcel·la pendent 
del solar de Gran Via/Nàpols per tal de facilitar que la construcció  del CAP definitiu sigui 
possible el present mandat. I que, mentrestant, construeixi de manera immediata un annex en 
mòduls per tal de que els sanitaris del CAP Passeig Sant Joan puguin desenvolupar la seva 
feina en les millors condicions.  
 
D.2.2. Grup Municipal JxCat. 
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D.2.2.1. Que el Govern del districte de l’Eixample presenti en el termini màxim d’un mes un 
informe als Grups municipals que inclogui la següent informació, a banda de la que el govern 
decideixi afegir: 
1. El número de targetes de les beques menjador que estaven adjudicades al districte, 
quantes s’han repartit i en el cas, si n’hi hagués, de les que no s’han pogut repartir, els motius 
pels quals no s’ha fet. 
2. Nombre de persones ateses, fins al dia d’avui, al centres de serveis socials i quantes 
d’aquestes persones havien requerit els serveis socials per primer cop. 
3. Quants ajuts d’emergència s’han atorgat i amb quina quantia. 
4. Quins serveis s’han ofert al districte, en col·laboració amb el tercer sector social i les 
xarxes de suport veïnal, inclosos àpats diaris en diferents dispositius- menjadors socials, 
equipaments per a persones sense llar, centres de distribució d’aliments, dispositius 
extraordinaris- i distribució a domicili. 
5. Quins ajuts extraordinaris s’han donat des de l’Ajuntament a les diferents entitats i 
xarxes que han estat donant servei i quin ha estat el mecanisme de coordinació i la freqüència.  
6. Quines derivacions s’han fet des dels serveis socials a les xarxes veïnals. 
7. Quins centres de serveis han estat oberts i el motiu pel qual uns s’han tancat i els altres 
no i quants treballadors hi han estat presents. 
D.2.2.2. Que en el proper Consell Plenari de l'Eixample se'ns presenti un informe sobre el 
suport del Govern Municipal en aquest mandat i l'anterior al Projecte XEIX, actuacions dutes a 
terme, plans de futur i l'ampliació acordada als altres barris de l'Eixample. 
 
D.2.3. Grup Municipal Cs. 
Elaborar un plan de movilidad del distrito de l` Eixample para facilitar la transición hacia unos 
nuevos modelos de transporte que tengan un menor impacto ambiental, adaptado a las nuevas 
necesidades surgidas tras la pandemia, donde estén representados todos los agentes sociales 
del distrito, vecinos, comerciantes y grupos municipales, donde: 
a) Establecer los criterios que determinan cuales son los proyectos prioritarios de obras para 
los ejercicios 2020 y 2021, donde se priorizaran las obras que incentiven el empleo intensivas 
en mano de obra y que antepongan la funcionalidad y la utilidad a la estética. 
 b) priorizar las obras de mejora de los carriles bicis existentes, ampliando su anchura y 
evitando los carriles estrechos de doble dirección y promover el cumplimiento de las 
ordenanzas de circulación de las bicicletas y los vehículos de movilidad personal. 
c) Plan específico en l` Eixample de ayudas a las personas y comunidades para que realicen 
obras de preinstalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos 
privados. 
d) Impulsar una nueva regulación que fomente el uso del coche eléctrico compartido y Ofrecer 
alternativas de estacionamiento a las motos en aparcamientos públicos. 
 
D.2.4. Grup Municipal BxCanvi. 
D.2.4.1. Que el Govern del Districte de l’Eixample iniciï de forma immediata les actuacions 
pertinents per tal d’accelerar el procés de construcció del CAP Fort Pienc i que, preveient que 
pugui dilatar-se en el temps, proposi una solució provisional tant als veïns com al Departament 
de Salut de la Generalitat, per tal de donar resposta a la problemàtica del tancament actual del 
CAP Carles I.  
D.2.4.2. Que el Govern del Districte de l’Eixample elabori una campanya informativa per 
explicar als veïns les diferents ajudes disponibles, característiques, terminis i requisits per a la 
reforma i rehabilitació d’edificis i habitatges, amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i generar ocupació.   
 
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1 Grup Municipal ERC 
De quina manera es repartirà aquesta línea d'ajuts a les entitats socials i xarxes veïnals al 
districte de l'Eixample?                
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D.3.2. Grup Municipal Cs 
¿Qué medidas tomara el gobierno del distrito en el corto, medio y largo plazo para atender el 
aumento de la demanda de los programas para las personas que se benefician de las 
diferentes  ayudas sociales? 
 
 
 
 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
E.1. Grup Municipal Socialista. 
                                                                             .       

Declaració Institucional 
El Consell Municipal del Districte acorda: 

 
Primer.- Sumar-nos al recordatori de les persones que han perdut la vida degut a la pandèmia, 
moltes d’elles residents a les residències de persones grans del nostre país. Fer arribar l’escalf 
a llurs famílies i a les persones que encara resten malaltes o que ja han superat la malaltia. 
Agrair la tasca realitzada per totes les persones que han fet possible sortir de la crisi sanitària: 
Serveis essencials de l’Ajuntament, personal sanitari, personal de les residències i totes les 
persones que, en compliment del R.D. 463/2020 va anar a treballar amb coratge i valentia en 
els moments més complicats: transportistes, caixers i caixeres de supermercat, personal de 
quiosc i de comerç alimentari, etc. 
 
Segon.- Requerir al Govern de la Generalitat que garanteixi de forma urgent els recursos 
necessaris tant humans com materials per dotar a les residències públiques de la qualitat de 
servei que la societat requereix i exigir-los també a les residències privades. 
 
Tercer.- Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de possibles 
períodes de rebrot del Coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars. Entre d’altres 
mesures, aquest protocol ha de garantir que els centres residencials disposin d’un equipament 
mínim mèdic indispensable amb el personal sanitari adient i que es derivi a centres hospitalaris 
a les persones residents quan el seu estat així ho requereixi. 
 
Quart.- Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar el 
model residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 
 
Cinquè.- Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les 
necessitats personals i col·lectives d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció a les 
persones grans i la incorporació de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals 
en les que estan situades. 
 
Sisè.- Que la Generalitat de Catalunya impulsi un model de control i seguiment que permeti a 
l’Ajuntament inspeccionar les residències, centres sociosanitaris i centres de dies per a 
persones grans de la ciutat de Barcelona, per garantir els drets, la qualitat de vida i el benestar 
de les persones que en fan ús. 
 
E.1. Grup Municipal JxCat 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

Els consellers i conselleres del Consell Plenari del Districte de l’Eixamplem declarem:  
Primer. Donar suport al comerç i a l’economia de proximitat en el districte de l’Eixample. 
Reiterar la importància i centralitat pels barris de l’Eixample dels mercats municipals, 
alimentaris i no alimentaris, del districte de l’Eixample. Del Mercat de Sant Antoni, del Mercat 
del Ninot, del Mercat de la Concepció, del Mercat de Sagrada Família, del Mercat del Fort 
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Pienc, de la Fira de Bellcaire, dels Encants de Sant Antoni i del Mercat Dominical del Llibre de 
Sant Antoni. 
Segon. Agrair l’esforç que han dut a terme els mercats de l’Eixample durant aquesta pandèmia 
del Covid-19, la feina dels seus treballadors, dels seus equips directius, com també agrair la 
seva dedicació a la ciutat i als barris com autèntiques entitats generadores de riquesa i vida en 
cadascun dels seus barris, motors socials i enriquidors de la societat, ara i al llarg de la seva 
història  
Tercer. Expressar la necessitat que es doti a aquests mercats dels recursos i del suport de 
l’administració necessaris per continuar duent a terme les seves tasques, que se’ls doni el 
reconeixement que mereixen, i se'n garanteixi la continuïtat. 
Quart. Pal·liar els efectes que el tancament que han patit els mercats no alimentaris degut a la 
pandèmia del Covid-19, escoltar els seus problemes, diferenciats dels mercats alimentaris, i 
treballar per solucionar-los. 
Cinquè. Treballar per dur a terme les reformes pendents en els mercats de l’Eixample i de dur 
a terme els retocs i millores necessàries en les reformes ja existents. 
 
 
 
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. 


