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 CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària de l’1 de desembre de 2022 

 

 
 

ORDRE DEL DIA
1
 

 
 
0.- PREVI 
 
0.1- DECLACIONS INSTITUCIONALS

2
 (E). 

 
El Consell del Districte de l’Eixample acorda: 
 
Reivindicar que 

 Les persones amb discapacitat de tots tipus tenen dret a treballar igual que tothom i sense 
discriminació.  

 Tenen dret, per doncs, a guanyar-se la vida. 

 I tenen dret de fer-ho ens llocs laborals inclusius i accessibles. 

 I tenen dret a una feina digna per tenir una vida independent. 
 
Agafar el compromís de 

 Demanar a totes les administracions que facin complir a les empreses la llei referida a la 
contractació i reserva de llocs de treball per a les persones amb discapacitat.  

 Demanar que es convoquin més ofertes de places públiques per a les persones d’aquest 
col·lectiu.  

 Reclamar que s’ofereixi més formació professional adaptada a les seves necessitats. 

 Treballar per eliminar les traves i barreres que impedeixen la seva plena participació en la 
vida dels barris i, en general, a la societat on vivim, tal com va aprovar aquest plenari el 
juny del 2021 en el marc de “L’Estratègia d’inclusió a l’Eixample, un compromís cap a la 
inclusió.” 

 I finalment, continuar desenvolupant i ampliar les accions en el mateix marc de l’estratègia 
citada. 

 
0.2- Proposta Pressupost 2023

3
 (C) 

 
Informar favorablement el projecte de Pressupost Municipal 2023. 

 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTA 
 
De la sessió ordinària del Consell Plenari del 6 d’octubre de 2022.  
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs: 
 
B.1.1. Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de 28 d’octubre, pel qual es nomena l’Im. Sr. 
Joan Rodríguez Portell regidor adscrit al Districte de l’Eixample en substitució de la Sra. Elsa 
Artadi Vila. 
 

                                                           
1. Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió ordinària del 24 de novembre de 2022 
2
 Per acord de la Junta de Portaveus s’acorda incloure l’apartat (E) a l’inici de la sessió. 

3
 Per acord de la Junta de Portaveus s’acorda incloure la Proposta de Pressupost 2023 de la part decisòria (C) tot 

seguit de la DI. 
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B.1.2. Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia de 28 d’octubre de 2022 pel qual es cessa 
com a membre del Consell Municipal de Districte de l’Eixample la Sra. Aurora Sáez González 
amb efectes de 21 d’octubre de 2022. 
 
B.1.3. Restar assabentat de la Resolució del Regidor del Districte de 13 d’octubre de 2022 pel 
qual s’estableix el règim de dedicació del 100% a la consellera Sra. Paula Añó Santiago en tant 
que coordinadora del Grup Municipal de Valents de Districtes, amb efectes des del dia 4 
d’octubre de 2022.  
 
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Es dóna compte de l’aprovació dels següents contractes centralitzats: 
 
- Ampliació contracte manteniment Via Pública Dte. Eixample 2019-2021 per un import de 
60.999,90 € amb Constraula Enginyeria i Obres. 
 
- Ampliació contracte manteniment edificis lot 2  Eixample per un import de 137.734,53 € amb 
Imesapi SA. 
 
B.2.2.  Donar compte de l’aprovació pel Gerent del Districte dels següents convenis: 
 
- Conveni curricular UPC, aprovat el 30-09-22, per un import de 2.400,00 € per l’any 2022 i de 
3.600,00€ pel 2023. 
 
- Dos convenis UPC, aprovats el 30-09-22, per un import de 1.800,00 € cadascú. 

 
B.2.3. Es dóna compte del subministrament i instal·lació de mobiliari i senyalització 
Germanetes, aprovat el 24-10-22,  per un import de 114.858,66  a F. Vidal, SA. 
 
B.2.4. Donar compte de l’aprovació per la Comissió de Govern en data 10 de novembre de 
2022,  de la proposta de preus públics dels equipaments i serveis del Districte de l’Eixample per 
a l’any 2023,  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.3 Informes 
 
B.3.1. Informe del Regidor del Districte 
 
B.3.2. Informe d’Habitatge 
 
B.3.3. Informe d’Interiors d’Illa del Districte 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
C.1. Informar favorablement l’acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat, en sessió de 18 d’octubre de 2022,  pel qual s’aprovà inicialment, de conformitat amb 
l’article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per 
a la reordenació dels sòls situats al costat nord del Pont de Marina i l’ajust viari del carrer de 
Ribes entre els carrers de Roger de Flor i Sardenya, d’iniciativa municipal. (Exp. 22PL16899). 
 
C.2. Informar favorablement la proposta de nomenclàtor per a l’interior d’illa de l’antic cinema 
Urgell entre els carrers del Comte d’Urgell, de Sepúlveda, de Floridablanca i del Comte Borrell  
amb la denominació d’Interior d’Illa de Cristina Fernández Pereira; i elevar la proposta a la 
següent ponència de nomenclàtor que es convoqui.  
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D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions / declaracions de grup. 

   
D.1.1. Grup Municipal d’ERC. 
 
Que el govern municipal es comprometi a reforçar la neteja a l’àmbit de la superilla de Sant 
Antoni, i que garanteixi el manteniment de les jardineres, la substitució del mobiliari malmès i 
l’eliminació de la pintura degradada. Paral·lelament, que planifiqui futures actuacions 
urbanístiques estructurants i definitives per a dignificar l’àmbit de la superilla Borrell-Parlament. 
 
D.1.2. Grup Municipal BComú i PSC. 
 
1. Instar als Grups Municipals d’aquest districte a no reproduir mai discursos racistes i 
xenòfobs, estigmatitzadors i estereotipats,  que atempten contra la dignitat de les persones i  a 
evitar, especialment,  ser altaveu d’aquests durant el període de pre-campanya ni durant la 
campanya electoral i a denunciar aquests discursos criminalitzadors i/o estigmatitzadors que es 
puguin produir. 
 
2. Instar a les diverses entitats, associacions i col·lectius que participen dels debats en òrgans 
del districte a no reproduir ni fer d’altaveu d’aquests discursos, i a sumar-se al rebuig cap a 
aquelles conductes que promouen l’odi o atemptin contra la dignitat de les persones.  
 
3. Instar als càrrecs polítics que actuen en representació del districte en qualsevol dels seus 
òrgans i als representants d'entitats, associacions i col·lectius que hi participin a que vetllin 
perquè aquests espais siguin sempre i en tot moment respectuosos amb els drets humans on 
no hi hagi espai per la reproducció d'aquests discursos estigmatitzadors o que promouen l’odi o 
atemptin contra la dignitat de les persones que es puguin produir. 
 
D.1.3. Grup Municipal JxCat. 
 

El Consell Plenari del Districte de l’Eixample insta a la Tinència de Prevenció i Seguretat a 

augmentar de manera destacada les dotacions de la Guàrdia Urbana per a la campanya de 

Nadal a l’Eixample, amb especial atenció a les zones amb eixos comercials, així com Passeig 

de Gràcia, Rambla Catalunya, Plaça Catalunya, la Fira de Nadal de Sagrada Família i la Fira 

de Reis de Gran Via, tot obrint una via de comunicació amb els eixos i associacions de comerç 

per tal d’establir les zones prioritàries en cada zona. 

D.1.4. Grup Municipal Cs.  

 

Que el govern del Districte faciliti l’accés gratuït als pàrquings del voltant de del Districte 

mitjançant tiquets gratuïts d’estacionament d’un parell d’hores que es facilitarien a les botigues 

un cop realitzada la compra. D’aquesta manera animaríem a més gent a venir a comprar a les 

botigues del Districte 

 
D.1.5. Grup Municipal Valents. 
 
Retirar els contenidors situats en front de la finca del carrer Provença, 185, la casa Segarra, 
desplaçant-los a les ubicacions proposades pels veïns per a evitar la brutícia i les males olors 
enfront d’una finca catalogada, amb els consens dels veïns que ja els han traslladat els seu 
malestar. 
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Instar el supermercat Bon Preu a que no usi el gual de Provença, 183 que fa que hagin 
d’arrossegar les mercaderies fins a la porta del supermercat per sobre de la vorera provocant 
sorolls en la nit i el trencament de panots, i buscar-los una alternativa per al normal 
desenvolupament de la seua activitat. 
 
 
D.2 Precs. 
 
D.2.1. Grup Municipal d’ERC. 
 
D.2.1.1. Que el govern municipal es comprometi a dur a terme les accions pertinents per tal de 
modificar els murs enjardinats que envolten una part de l’àrea de gossos del Parc de l’Estació 
del Nord, evitant que els gossos puguin saltar-los i sortir de la seva zona; per exemple, impedir-
ho mitjançant una tanca o element que ho garanteixi. I que, per tal d’evitar males olors, es facin 
desinfeccions de forma bimensual, tal i com reivindiquen els usuaris. 
 
D.2.1.2. Que s’aturi el tancament de l’Espai de Gent Gran Maria Aurèlia Capmany fins que no 
es trobi una solució de consens per tal que les usuàries no hagin de desplaçar-se a molta 
distància, puguin seguir funcionant com a grup cohesionat, no es trenqui la xarxa de suport que 
han creat i que les estimula per mantenir-se en forma i actives, i no hagin de quedar-se a casa i 
perdre el seu espai de socialització i acompanyament, tan necessari en el col·lectiu de la gent 
gran. 
 
D.2.2. Grup Municipal JxCat. 
 
D.2.2.1. Que el govern del districte reclami a la Regidoria de gent gran que es mantingui obert 
l’Espai de Gent Gran de Maria Aurèlia Capmany i que a més es cerquin espais per tal de 
construir dos nous espais de gent gran a l’Antiga Esquerra de l’Eixample i a la Dreta de 
l’Eixample, dos dels barris amb menys equipaments per a la gent gran de Barcelona.  
 
D.2.2.2. Que el govern del districte insti a la regidoria de salut a augmentar la dotació 
econòmica i de personal pel Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes al districte tot 
fent una feina més proactiva en la cerca i eliminació de les plagues de rates que afecten als 
barris de l’Eixample, en especial als parcs següents: Parc de l’Estació del Nord, Parc Joan 
Miró, Parc de Glòries, Parc de la Sagrada Família i superilla de Sant Antoni. 
 
D.2.3. Grup Municipal Cs.  
 
Que el Govern del Districte faciliti punts d’informació del programa Vila Veïna als mercats del 

Districte de manera permanent, de dilluns a divendres i en les hores centrals d’afluència. 

Considerem que és una manera de fer arribar a tothom el coneixement del programa. 

 
D.2.4. Grup Municipal Valents 
 
D.2.4.1. Que el govern del districte iniciï les gestions pertinents perquè una de les 
manifestacions culturals del Festival Manifesta 15 sigui en l’espai dels Jardins de Montserrat 
dinamitzant, mitjançant la cultura, el barri i al seu eix comercial. 
 
D.2.4.2. Que el govern del Districte nos haga llegar un informe por escrito a todos los grupos, 
en el plazo de 15 días, donde especifique qué medidas van a tomarse para paliar la situación 
de las persones que duermen al raso en nuestras calles y que, en todo caso, nos haga un 
breve resumen oral en la sesión del Plenari del Consell del Districte de este 1 de diciembre. 
 
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Grup Municipal Cs.  
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Quins són els mecanismes de control per part del Govern del districte en tant que és membre 
del Consorci d’Educació per verificar que els protocols d’actuació creats, s’estan duent a terme 
a les escoles.   
 
 
D.4. Seguiment de proposicions 
 
D.4.1. Grup Municipal d’ERC. 
 
Que s'informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada per unanimitat al consell plenari 
del dia 5 de maig de 2022 amb el següent contingut: 
 
“Que el govern del Districte es comprometi a ampliar els usos esportius, culturals i comunitaris 
provisionals en les instal·lacions corresponents a l’antiga presó Model abans de finalitzar el 
present mandat, amb l’objectiu d’intensificar l’aprofitament de l’espai per part d’entitats i 
ciutadania del barri, del districte i de la ciutat, contemplant projectes com per exemple: Habilitar 
el pati central com a camp de futbol sala i bàsquet donada la mancança d’equipaments per a la 
pràctica esportiva;  Habilitar l'espai del panòptic perquè hi puguin assajar les entitats de cultura 
popular, com ara la Colla Castellera Esquerdats, Ballets de Catalunya i/o guardar-hi els 
gegants de la Colla Gegantera de l’Esquerra de l’Eixample; Facilitar un espai per al projecte 
"Eixample Barcelona Ràdio", impulsat per l'Eix Comercial Nou Eixample i actualment ubicat al 
local de l'Eix Comercial a l'espai Anna Alabart; Estudiar la possibilitat d’enderrocar parcialment 
el mur del C/ Rosselló per fer-hi una zona verda tan necessària al barri; Que aquests espais 
estiguin oberts al barri i a les entitats també els caps de setmana, que es quan més activitat es 
desenvolupa.” 
 
D.4.2. Grup Municipal JxCat. 
 
Seguiment de la proposició aprovada al plenari del 4 de març de 2021 i per la qual el Consell 
Municipal del Districte de l'Eixample acordà: 
 
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. 
 
 
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 


