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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 12 de desembre de 2019 

 
 

 
 
 

ORDRE DEL DIA1 
 
 
0.- PUNT PREVI 
 
Presa de possessió del Sr. Gabriel Morcillo Figueras com a Conseller del Grup Municipal Junts 
x Cat en substitució del Sr. Xavier Farrés Torrecabota.  

 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 
De les sessions ordinària i extraordinària del Consell Plenari del 3 d’octubre de 2019.  
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs:  
 
B.1.1. Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2019, de nomenament de 
regidor/a adscrit/a al Districte de l’Eixample el qual disposa nomenar els següents regidors/es 
adscrits/es al Districte de l’Eixample i que són: Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Il·lma. 
Sra. Elsa Artadi Vila, i Il·lm. Sr. Celestino Corbacho Chaves.  
 
B.1.2. Restar assabentat del Decret d’Alcaldia d’11 de novembre de 2019, de nomenament 
dels vicepresidents/es dels Consells Municipals de Districte i pel qual es nomena la Sra. 
Cristina Caballé Ferrater vicepresidenta del Consell Municipal del Districte de l’Eixample. 
 
B.1.3. Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de 31 d’octubre de 2019, pel qual es nomena el 
Sr. Xavier Farrés Torrecabota com a membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia, i el 
Sr. Gabriel Morcillo Figueras com a membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample. 
 
B.1.4. Restar assabentat del Decret del Regidor del Districte de l’Eixample de 29 de novembre 
de 2019, pel qual s’estableix el règim de dedicació del Sr. Gabriel Morcillo Figueras com a 
membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample.   
 
 
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 2020, 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 dels següents contractes: 
 

                                                           
1
 Aprovat per la Junta de Portaveus de 4 de desembre de 2019 
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- Obres d’arranjament voreres Av. Josep Tarradellas (entre Vilamarí i Entença). Aprovat el 
27/11/2019 per un import de 29.282,30€ a Construcciones Fertres SL.; 
 

- Obres d’arranjament voreres C. Aribau (entre Aragó i Consell de Cent- Llobregat). Aprovat el 
27/11/2019 per un import de 32.124,69€ a Construcciones Fertres SL.; 
 

- Obres d’arranjament voreres carrer Sicília (entre Gran Via i Casp - Besòs). Aprovat el 
27/11/2019 per un import de 31.872,93€ a Construcciones Fertres SL; 
 

- Obres d’arranjament voreres carrer Cartagena (entre Mallorca i València – Besós). Aprovat el 
27/11/2019 per un import de 33.998,14€ a Obres i Serveis Roig SA.; 
 

- Obres d’arranjament voreres carrer Roger de Llúria (entre Gran Via i Casp – Llobregat) en data 
27/11/2019 per un import de 29.887,00€ a Servicios e Instalaciones Aldago SL.; i 
 

- Obres d’actuacions de millora del carrer Mallorca al xamfrà del carrer Marina (banda Besòs-
mar) i xamfrans del carrer Sardenya (banda Llobregat) aprovat el 19/11/2019 per un import de 
67.930,23€ a Construcciones Fertres SL.; 
 
B.2.3. Donar compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 12 de 
setembre de 2019 ha acordat la continuïtat de la gestió del Complex esportiu Fort Pienc i Pistes 
Joan Miró (del 15 setembre al 14 d’octubre de 2019) per un import de 10.294,50€ a Assoc. 
Esportiva l’Eixample de Barcelona. 
 
B.2.4. Donar compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 26 de 
setembre de 2019 ha acordat la pròrroga  del conveni gestió cívica Calàbria 66 (d’octubre 2019 
a octubre 2021) per un import de 21.860,65€ per a 2019, de 87.000,00€ per al 2020 i de 
63.750,00€ per al 2021 a Federació d’Entitats de Calàbria 66. 
 
B.2.5. Donar compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 10 
d’octubre de 2019 ha acordat: 
 

- La modificació del contracte gestió i explotació CC Fort Pienc per un import de 11.410,82€ a 
Lúdic 3 SCCL; i 

 
- La Gestió i explotació Complex esportiu Fort Pienc i Pistes Joan Miró (del 15 octubre 2019 al 

31 desembre 2021) per un import de 46.949,38€ per 2019, 168.866,38€ per 2020 i 184.413,05€ 
per 2021 a Assoc. Esportiva l’Eixample de Barcelona. 
 
B.2.6. Donar compte de la signatura en data 4/10/2019 pel Gerent del Districte del conveni amb 
la UPC d’un estudiant per un import de 2.201,00€ per 2019 i 759,00€ per 2020 (Alba Toscas 
Frade). 
 
B.2.7. Donar compte de la signatura en data 18/10/2019 pel Gerent del Districte del conveni 
amb la UPC d’un estudiant per un import de 1.950,00€ per 2019 i 7.050,00€ per 2020 (Oscar 
Celades Piñol). 
 
B.2.8. Donar compte de la signatura en data 31/10/2019 pel Gerent del Districte de 5 convenis 
d’estudiants amb la UPC per un import de 1.950,00€ per 2019 i 7.050,00€ per 2020 (Maroua 
Ben Kiran, Mireia Fabregat García, Cesarine Wisline Lafontant, Ricard Verdalet Arroyo, i 
Andrea  Medina Gonzalez). 
 
B.2.9. Donar compte de la signatura en data 19/11/2019 pel Gerent del Districte d’un conveni  
estudiant FP dual per un import de 729,12€ per 2019 i 2.187,36€ per 2020 (Misael Pedro 
Garcilazo Chanco). 
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B.2.10. Donar compte de la suspensió potestativa prèvia de comunicats de jocs d’atzar a la 
ciutat de Barcelona per a l’exercici d’activitats regulades en els epígrafs següents de 
l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP): 
2.4.1. Jocs d’atzar: 2.4.1.1. Saló de jocs; 2.4.1.2. Bingo; i 2.4.1.3. Casinos de joc; suspendre, 
també, l’atorgament de llicències i l’admissió de comunicats per a la realització d’obres 
destinades a la implantació o ampliació d’aquestes activitats.  Acord adoptat per la Comissió de 
Govern el 17 d’octubre de 2019. Expedient.19PL16723. 
 
B. 2.11. Donar compte de la suspensió potestativa prèvia d’habitatges d’ús turístic i d’edificis 
d’ús turístic a la ciutat de Barcelona. Acord adoptat per la Comissió de Govern el 14 de 
novembre de 2019. Expedient: 19PL16734. 
 
 
B.3 Informes 
 
 
B.3.1 Informar del procés participatiu per a l’elaboració del PAM / PAD 
 
B.3.2 Informe del Regidor 
 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
 
C.1.1.  INFORMAR  El Projecte de Pressupost Municipal 2020 
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
 
D.1 Proposicions/declaracions de grup. 
 
 
D.1.1. Grup Municipal ERC. 
 
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acordi elaborar, en el termini de sis mesos, un 
estudi de diferents alternatives d’implantació d’una zona d’ultra baixes emissions a l’Eixample 
amb l’objectiu de complir-hi la directiva europea normativa 2008/50/CE relativa a la qualitat de 
l’aire. 
 
 
D.1.2. Grup Municipal JxCat. 
 

1. Crear, en el termini màxim d’un mes,  un grup de treball individualitzat al Districte de l’Eixample 
on hi participi el veïnat, les entitats i associacions i els grups municipals, que valori i aporti 
solucions a totes aquelles carències i disfuncions que s'han esdevingut per a la implantació de 
la quarta i cinquena fase de la xarxa ortogonal. 

 
2. Que en aquest grup de treball de districte, es tracti també específicament les necessitats de 

transport que haurien de cobrir els busos de barri o altres solucions com busos llançadora o 
millora o posada en funcionament de línies regulars de busos complementàries a la xarxa 
ortogonal. 
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3. Que les conclusions derivades d’aquests grups de treball donin lloc a un pla de treball del 
govern municipal i TMB amb mesures concretes que permetin que en el termini màxim de 6 
mesos,  implementar aquestes mesures i suposin una millora del servei de bus a la ciutat i una 
nova xarxa de bus (NXB)  més equitativa. 

 
4. Que es creí una comissió, formada pels membres del grup de treball, que faci seguiment de 

l’execució de les mesures recollides al pla de treball.  
 
5. Que es compleixi l'acord signat al maig del 2019 amb la Plataforma del bus41 i s'incorpori el 

nou bus substitutori en el temps acordat. 
 

D.1.3. Grup Municipal Cs.  

Que des del Districte s’incrementi la dotació de patrulles de Guàrdia Urbana durant l´entrada i 
sortida en els centres escolars a fi i efecte de: 1) Crear un efecte dissuasiu sobre potencials 
atracaments i venda de drogues; i 2) Evitar les aglomeracions que es donen a la sortida de tots 
els centres escolars de la zona i que aquestes puguin esdevenir una zona de potencial 
perillositat per pares i alumnes 

D.1.4. Grup Municipal BxCanvi.  

1. Impulsar la construcció definitiva de totes les infraestructures adequades i necessàries 

(ascensors, rampes i altres elements) per facilitar el complet accés de les persones amb 

mobilitat reduïda i persones invidents, a les estacions de metro de Plaça Espanya (L1 i L3), 

Verdaguer (L4 i L5), Urquinaona (L1 i L4) i als enllaços del metro de Plaça Catalunya de la L1 

i Rodalies a la L3 i FGC, i a la inversa, i del metro de Passeig de Gràcia, l’enllaç des de la L2 i 

L4 de metro a la L3 de metro i Rodalies/Renfe, i a la inversa. 

 

2. Traslladar amb urgència el present acord al Govern municipal de la ciutat per tal que esmeni 

l’incompliment de l’execució de les mesures previstes en el Pla d’Accessibilitat Universal de 

Barcelona 2018-2026 i, en el termini de 3 mesos, confeccioni i presenti la proposta 

d’instal·lació, així com el procés d’execució de l’obra, l’evolució prevista dels treballs, les 

possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra i els terminis 

d’execució de la mateixa.  

 
            
                                                                 
D.2 Precs. 
 
 
D.2.1.1. Grup Municipal ERC. 
 
Instem al Govern del Districte de l’Eixample a implementar el projecte d’adequació d’un sector 
del parc de l’Estació del Nord per a convertir-lo en una àrea d’esbarjo per a gossos, i així 
acabar amb els problemes de convivència entre veïns i veïnes. 
 
D.2.1.2. Grup Municipal ERC. 
 
Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a informar sobre el calendari 
d’encapsulació del sostre d’amiant de la nau limítrofa al pati de l’Escola 9 Graons, la vigència 
d’aquesta mesura i els estudis previs duts a terme sobre la idoneïtat d’aquest mètode escollit, i 
que mentre no s’executi l’encapsulació faci els controls periòdics pertinents, que en cas de 
resultar desfavorables obliguin el propietari a retirar de forma controlada el sostre d’amiant. 
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D.2.2. Grup Municipal JxCat. 
 
Que el Govern dugui a terme al districte l’aplicació del Pla Director d’Il·luminació de Barcelona 
del 2012, del Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-2020 i que l’enllumenat del 
districte s’adeqüi a l’urbanisme amb perspectiva de gènere. 
 
D.2.3. Grup Municipal Cs. 
 
Que el Gobierno del distrito cumpla con el compromiso de poner una nueva línea de autobús 
para los vecinos del barrio de la izquierda del ensanche antes que finalice el año y que una vez 
puesta garantice su continuidad como un servicio más de la red de transportes de la ciudad.     
 
D.2.4.1. Grup Municipal BxCanvi. 
 
Que el Govern del Districte de l’Eixample faci retirar de forma immediata el llaç groc que llueix 
la façana de la seu del Districte per mantenir la imparcialitat i neutralitat d’aquesta administració 
pública i per respecte als ciutadans del Districte i a tots els grups municipals, ja que és un 
símbol que no representa a tots, i s’abstingui de tornar-lo a col·locar en el futur. 
 
D.2.4.2. Grup Municipal BxCanvi. 
 
Que el Govern del Districte de l’Eixample concreti de forma immediata la data de restabliment 
de la línia d’autobús 41, el nombre de vehicles del servei, el recorregut, l’horari, l’interval de 
temps estimat i la ubicació concreta de les marquesines.  
 
 
D.3 Preguntes 
 
 
D.3.1. Grup Municipal JxCat. 
 
Quines accions durà a terme el Govern Municipal per tal de posar el Taller Masriera al servei 
del barri i de la ciutat? 
 
D.3.2. Grup Municipal Cs 
 
¿Cómo y de qué manera se va a potenciar el comercio del distrito, qué medidas se van a tomar 
por parte del ayuntamiento para  paliar las consecuencias causadas por los disturbios a los 
comerciantes, se va a realizar alguna campaña para incentivar la afluencia de clientes a los 
diferentes comercios y sí es así, de qué dotación presupuestaria se dispone para realizarla? 

 
 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
E.1. Grup Municipal ERC 
 

1. Manifestar el rebuig i condemna qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix 
diàriament contra les dones i que representa una greu vulneració dels drets humans 
fonamentals. 

 
2. Instar al conjunt d’administracions a tramitar els pressupostos amb perspectiva de gènere i 

garantir partides per la lluita contra la violència masclista. 
 
3. Mostrar el rebuig vers el discurs i els partits d’extrema dreta, que volen eliminar les polítiques 

de gènere així com les lleis en contra de la violència masclista. 
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4. Crear vies d’informació, d’atenció i denúncia més properes al jovent, i vetllar pel compliment 
dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència masclista i treballar de manera 
coordinada amb tots els agents implicats i les entitats feministes. 

 
5. Instar als mitjans de comunicació a evitar aquells continguts que transmetin comportaments 

masclistes, a que utilitzin un llenguatge no sexista i visibilitzin la realitat de discriminació i 
violència masclista que pateixen les dones. 

 
 
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. 


