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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 4 de març de 2021 

 

 
   

ORDRE DEL DIA
1
 

 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTA 
 
De la sessió ordinària del Consell Plenari de 3 de desembre de 2020.  
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs:  
 
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Donar compte de l’aprovació per la Gerent municipal de: 
  
- Pròrroga Gestió i dinamització projecte Xeix Sant Antoni / Fort Pienc (aprovat el 9-2-21) per 

un import de 66.099,79€ a Sigma Servicios Profesionales; 
 

- Pròrroga Coordinació Festival Arts Eixample – Tangent-  (aprovat el 17-12-20) per un 
import de 58.342,08€ a Relleu Cultural SL; 

 
- Contracte Subministrament multifuncionals Districte, Lot 1 Multifuncionals b/n (aprovat el 

24-11-20) per un import de 14.732,72 € pel 2020, 25.256,08 pel 2021, 25.256,08 € pel 2022 
i 10.523,37€ pel 2023 a Canon España SA; 

 
- Contracte subministrament multifuncionals Districte, Lot 2 Multifuncional b/n amb moneder 

(aprovat el 24-11-20) per un import de 7.823,00€ pel 2020, 13.068,00€ pel 2021, 
13.068,00€ pel 2022 i 7.623,00€ pel 2023 a Comercial Reprografica y Maquinaria de 
Oficina SA; 

 
- Contracte subministrament multifuncional Districte, Lot 3 Multifuncionals b/n i color (aprovat 

el 27-11-20) per un import de 24.206,017€ pel 2020, 42.206,01€ pel 2021, 42.206,00€ pel 
2022 i de 17.585,84€ pel 2023 a Servicios Microinformàtica SA; 

 
- Servei informació, gestió espais Edifici Transformadors (aprovat el 24-11-20) per un import 

de 31.318,36 € pel 2020 i 68.140,24 € pel 2021 a Trinijove, Empresa d’Inserción; 
 
- Dinamització acció Comunitària barri Sant Antoni (aprovat el 31-12-20) per un import de 

9.570,96€ pel 2020 i 38.283,86€ pel 2021 a Trànsit Projectes SL. 
  

B.2.2. Es dóna compte de la signatura pel Gerent del Districte de l’Eixample, amb data 4-2-21, 
dels següents Convenis: 
 
- Conveni curricular estudiant UPC per un import de 3.590,00€; 

 
- Conveni extracurricular estudiant UPC per un import de 9.000,00€; 

 
- Conveni extracurricular estudiant UPC per un import de 2.410,00€; 

                                                           
1. Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió de 25 de febrer de 2021 
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B.2.3. Es dóna compte de la signatura pel Gerent del Districte de l’Eixample, amb data 26-11-
20 de: 
 
- Contracte de Serveis de disseny gràfic. Actes i campanyes de ciutat per un import de 

9.075,00€ pel 2020 i 18.150,00€ pel 2021; i 
 

- Contracte de Serveis de disseny gràfic. Actes institucionals per un import de 9.680,00€ pel 
2020 i 19.360,00€ pel 2021. 

 
B.2.4. Donar compte de la signatura dels següents contractes centralitzats: 
 
- Pròrroga contracte lloguer infraestructures Dte. Eixample-Oficina Promoció Econòmica (lot 

1), per un import de 34.00,00€, a Iniciatives Events SL; 
 

- Contracte mixt manteniment edificis, per un import de 752.938,18€, a Imesapi; 
 

- Contracte manteniment ascensors districte i gerències,  per un import de 35.869,97€, a 
Ascensores Ersce, SA; 
 

- Contracte manteniment sistemes seguretat, incendis (lot 2) per un import de 49.371,27€ a 
INV Protección; 
 

- Contracte de neteja i recollida selectiva 2019-2022 (lot 2) Districte de l’Eixample, per un 
import de 1.192.867,19€, a Multianau Sl; 
 

- Pròrroga contracte lloguer infraestructures (lot 2) Districte de l’Eixample per un import de 
220.000,00€ a La Llauna SCCL; 
 

- Pròrroga contracte conservació enllumenat públic (Lot 1) de l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2021, per 90.000,00€ a Citelum Ibérica SA; 

 
B.2.5. Es dóna compte de l’aprovació pel Primer Tinent d’Alcalde amb data 24-12-20: 
 
- Del contracte de lloguer carrer València, 307, 3r 1a i 4a ubicació Departament de Serveis a 

les Persones per un import de 112.129,30€ pel 2021, de 122.322,87€ pel 2022, de 
122.322,87€ pel 2023, de 122.322,87€ pel 2024 i de 10.193,57€ pel 2025 a Josel, SLU; 
 

- Del contracte de lloguer del carrer València, 307, 1r 3a ubicació Departament de 
Comunicació per un import de 51.999,78€ pel 2021, de 56.727,03€ pel 2022, de 
56.727,03€ pel 2023, de 56.727,03€ pel 2024 i de 4.727,25€ pel 2025 a Josel SLU; 
 

B.2.6. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 10-12-2020 de: 
 
- Pròrroga Gestió i dinamització Espais i Casals Gent Gran Districte per un import de 

1.007.759,00 € a Associació Esportiva Eixample; 
 
B.2.7. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 29-12-2020: 
 
- Pròrroga del conveni gestió cívica Associació Xarxa Dos Deu per un import de 66.000,00€ 

a Associació Xarxa  Dos Deu Millora Barri; 
 

- Pròrroga conveni gestió cívica Ateneu Transformadors per un import de 56.000,00€ pel 
2021 i de 56.000,00€ pel 2022 a Associació Ateneu Transformadors; 

 
- Pròrroga conveni gestió cívica Associació Cultural Ateneu El Poblet per un import de 

99.000,00€ pel 2021 i de 99.000,00€ pel 2022. A Associació Cultural El Poblet; 
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B.3 Informes 
 
B.3.1. Informe del Regidor del Districte 
 
B.3.2. Donar compte de l’acord de la Comissió de Govern Municipal de data 25 de febrer de 
2021 de Denegació de l’aprovació inicial, relativa al Pla de Millora Urbana de l’actuació de 
rehabilitació de les finques situades a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 638 i 640 atesa 
l’existència de motius determinants de la seva denegació. 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
C.1.1. INFORMAR l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides 
i residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 
municipal. Aprovat per la Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2021. 
Exp. 20 PL16819. 
 
C.1.2. INFORMAR l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs 
d’atzar a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, aprovat per la Comissió de Govern, en 
sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2020. Exp. 19 PL16723. 
 
C.1.3.  INFORMAR l’aprovació inicial del Pla Especial Integral per a l’ampliació i rehabilitació de 
l’edifici situat al carrer Provença 324, promogut per la Fundació Jaume Bofill, aprovat per la 
Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 28 de gener de 2021. Exp. 20 PL 16822. 
  
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions / declaracions de grup. 
 
D.1.1. Grup Municipal d’ERC. 
 
El Consell del Districte de l’Eixample acorda prendre les següents mesures en relació a la nau 
amb amiant situada al C/Nàpols 126-128: 
 
1. Una inspecció per comprovar si la retirada parcial d'amiant de la nau per part dels operaris 

de l'obra actual s'està fent seguint els protocols de seguretat i alhora conèixer on va a parar 
l'amiant retirat. 
 

2. Un estudi per determinar si l'amiant de la uralita que cobreix la nau representa una 
amenaça per als veïns, les veïnes i els usuaris del futur CAP. 

 
3. Exigir a la propietat, Baalbeck SAU, la retirada de la uralita en cas que l'esmentat estudi 

determini la perillositat de la mateixa. 
 
D.1.2. Grup Municipal JxCat. 
 
1. Potenciar l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample, tot dotant-la de més recursos 

humans i econòmics i reorientant-la cap al seu sentit original. 
 

2. Que en col·laboració amb altres òrgans que es puguin crear a tals efectes es dediqui també 
a l’assessorament i l’assistència tècnica del desenvolupament de les APEUs amb les 
entitats econòmiques i eixos comercials de l’Eixample. 
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D.1.3. Grup Municipal Cs.  
 
Primer.- Que per part del Govern del Districte de l’Eixample s’insti a l’Ajuntament de Barcelona 
a que condemni els aldarulls violents que han succeït en els carrers de Barcelona durant 
aquesta setmana del mes de febrer. 
 
Segon.- Que el Govern del Districte de l’Eixample traslladi a l’Ajuntament de Barcelona la 
necessitat de donar el recolzament més ferm i solidaritat als Cossos i Forces de Seguretat, 
Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d´Esquadra i, en especial, als agents que han resultat 
ferits durant els enfrontaments. 
 
Tercer.- Que per part del Govern de l’Eixample es traslladi el més ferm recolzament als veïns 
afectats pels aldarulls durant tants dies i de forma reiterada i, especialment, a aquells 
comerciants i restauradors que han vist perjudicat greument els seus locals i l’exercici de la 
seva activitat. 
 
Quart.- Instar al Govern del Districte de l’Eixample a posar en marxa els tràmits necessaris per 
recuperar l’import dels danys ocasionats pels aldarulls que hagin estat coberts per l’Ajuntament. 
 
D.1.4. Grup Municipal BxCanvi. 
 

1. Impulsar les mesures oportunes per tal d’evitar els embussos de trànsit i el caos circulatori 

que es generen a la zona afectada per les obres del col·lector de l’Avinguda Diagonal en el 

tram entre els carrers Roger de Llúria i Sicília. 

 

2. Estudiar la modificació o reversió, en el seu cas, dels girs obligatoris dels carrils laterals de 

l’Avinguda Diagonal i de la Gran Via, per millorar la mobilitat i circulació de vehicles, a 

l’espera de trobar el consens entre veïns, associacions, comerciants i grups polítics en el 

marc del Pacte per la Mobilitat.  

 
 
D.2 Precs. 
 
D.2.1. Del Grup Municipal d’ERC. 
 
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. 

D.2.2. Grup Municipal JxCat. 
 

Que la clariana del Parc de les glòries sigui per fi oberta al públic i que se’ns donin les 

explicacions per les quals fins al dia d’avui no s’ha obert. 

 
D.2.3. Grup Municipal  Cs. 
 
D.2.3.1. Que el gobierno del Distrito garantice que el nuevo emplazamiento del INSTITUTO 
ITALIANO STATALE estará ubicado en el Distrito de l’Eixample y que si esto no fuera posible 
velará para que su ubicación esté dentro de la ciudad de Barcelona. 
 
Que el Gobierno del Distrito inste al Consorci d’Educació de Barcelona a garantizar la actividad 
docente para el curso escolar 2021-2022 de manera que sus 143 alumnos puedan seguir con 
normalidad el plan de estudios Dual. 
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D.2.3.2. Elaborar un estudio de las zonas más conflictivas del distrito para planificar y realizar 
los trámites correspondientes para la instalación de cámaras de  vigilancia y seguridad en del 
Distrito de l’Eixample. 
 
D.2.4. Grup Municipal BxCanvi. 
 

Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a promoure jornades i rutes 

gastronòmiques periòdicament per recolzar el sector de la restauració per incentivar el seu 

consum.  

 
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Grup Municipal ERC. 
 
Què pensa fer el govern municipal per garantir l'escolta dels veïns, veïnes i entitats 
preocupades per salvar el recinte de l’Escola Industrial en el procés de reflexió i presa de 
decisions associat a l'eventual ampliació i/o trasllat de l'Hospital Clínic? 
 
D.3.2. Grup Municipal JxCat. 
 

 1. Quin cost ha tingut l’urbanisme tàctic aplicat en el districte de l’Eixample en el darrer any 
(carrer Girona, carrer Consell de Cent, carrils bici, noves terrasses…)? 
 

 2. Quin cost tindrà la retirada d’aquestes mesures d’urbanisme tàctic en els casos en que 
s’hagi de retirar? 

 
D.3.3. Grup Municipal BxCanvi. 
 

Quin emplaçament concret proposarà i defensarà el Govern del Districte en l’ampliació de les 

instal·lacions de l’Hospital Clínic per tal que aquest romangui dins del Districte de l’Eixample? 

 
 
D.4. Seguiment de prec 
 
D.4.1. Grup Municipal JxCat. 
 

Quin és el grau de desenvolupament del següent prec: “Que el Govern del districte cerqui amb 

la major celeritat possible un nou local amb la suficient alçada en cobert, on els Castellers de la 

Sagrada Família hi puguin assajar adequadament”. 

 
D.5. Seguiment de proposicions 
 
D.5.1. Grup Municipal BxCanvi. 
 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada per unanimitat al Consell Plenari 

de l’Eixample del dia 8 d’octubre de 2020 amb el següent contingut:  

 

“1. Instar el Govern del Districte a presentar un informe sobre totes i cadascuna de les 
actuacions tàctiques i permanents referents a la mobilitat que s’han implantat en els carrers 
de l’Eixample durant els últims mesos, des de la declaració de l’estat d’alarma per la 
pandèmia de la COVID-19, així com el seu cost detallat, les empreses adjudicatàries i la 
justificació tècnica i de seguretat viària corresponent.” 
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E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 

Declaració Institucional 8 de març 2021, Dia Internacional de les Dones 

 
 

F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 


