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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 2 de desembre de 2021 

 

   
 

ORDRE DEL DIA
1
 

 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTA 
 
De la sessió ordinària del Consell Plenari del 7 d’octubre de 2021.  
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs: 
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Donar compte de l’aprovació pel Gerent del Districte dels següents contractes: 
 

- El contracte d’obres entorn escolar Lot 1 Escoles Santa Anna i Sagrat Cor (aprovat el 3-11-
21) per un import de 68.010,58€ a Abolafio Construccions, SL. 

 
- El contracte d’obres entorn escolar Lot 2 Escola Vedruna Immaculada (aprovat el 3-11-21) 

per un import de 44.674,94€ a Abolafio Construcions, SL. 
 

- El contracte d’obres entorn escolar Lot 3 IES Fort Pius (aprovat el 3-11-21) per un import 
de 46.432,06€ a Proseñal, SL. 

 

- El contracte d’obres entorn escolar Lot 4 Escola Gaia (aprovat el 3-11-21) per un import de 
45.031,92€ a Constraula Enginyeria i Obres SAU. 

 
B.2.2. Es dóna compte de la signatura pel Gerent del Districte dels següents convenis:  
 

- De formació FP dual, (aprovat el 6-10-21), per un import de 941,34€ pel 2021 i 1.882,66 € 
pel 2022 de d’estudiant de pràctiques Kiara Elizabeth Ochoa Ganchozo. 

 

- De formació FP dual, (aprovat el 4-10-21), per un import de 1.029,33€ pel 2021 i 2.058,67€ 
pel 2022 de d’estudiant de pràctiques Jaime Felipe Figueroa Ormazabal. 

 
- De formació FP dual, (aprovat el 4-10-21), per un import de 1.029,33€ pel 2021 i 2.058,67€ 

pel 2022 de d’estudiant de pràctiques Anthony Paul Pérez Herrera. 
 

- De formació FP dual, (aprovat el 4-10-21), per un import de 1.029,33€ pel 2021 i 2.058,67€ 
pel 2022 de d’estudiant de pràctiques Roger Moratonas Miquel. 

 

- De formació FP dual, (aprovat el 4-10-21), per un import de 1.029,33€ pel 2021 i 2.058,67€ 
pel 2022 de d’estudiant de pràctiques Angélica Gutiérrez Figueroa. 

 
- De formació UPC (aprovat el 8-11-21), per un import de 1.850,00€ pel 2021 i de 7.150,00€ 

pel 2022 de l’estudiant de pràctiques Patricia Olaortua Domingo. 
 

- De formació UPC (aprovat el 8-11-21), per un import de 1.520,00€ pel 2021 i de 4.480,00€ 
pel 2022 de l’estudiant de pràctiques Ricard Verdalet Arroyo. 

                                                           
1. Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió de 25 de novembre de 2021 
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- De formació UPC (aprovat el 15-11-21), per un import de 1.300,00€ pel 2021 i de 4.700,00€ 
pel 2022 de l’estudiant de pràctiques Daniela Arteaga Solorzano. 

 
- De formació UPC (aprovat el 15-11-21), per un import de 1.300,00€ pel 2021 i de 7.700,00€ 

pel 2022 de l’estudiant de pràctiques Mercè Gonzalez de la Rubia Carrillo. 
 

- De formació UPC (aprovat el 15-11-21), per un import de 1.650,00€ pel 2021 i de 7.350,00€ 
pel 2022 de l’estudiant de pràctiques Miguel Sánchez García. 

 
 
B.2.3. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 11-11-2021 del  
Conveni gestió cívica per un import de 8.251,00€ pel 2021, 87.000,00€ pel 2022 i 87.000,00€ 
pel 2023 amb Federació d’Entitats de Calabria,66. 
 
B.2.4. Es dóna compte de la signatura pel Regidor del Districte de l’Eixample dels següents 
Convenis: 
 
- Conveni subvenció nominativa Associació de Veïns Barri Sant Antoni de Barcelona, 

aprovat el 29-10-21, per un import de 12.704,00€.  
 

- Conveni subvenció nominativa Associació de Comerciants i professionals Cor Eixample, 
aprovat el 27-9-21, per un import de 5.332,00€.  

 
B.2.5.  Donar compte de l’aprovació per la Comissió de Govern en data 9 de novembre de 
2021,  de la proposta de preus públics dels equipaments i serveis del Districte de l’Eixample per 
a l’any 2022, 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. Mesura de govern:  
Full de ruta per a la reactivació econòmica de l’Eixample 2021-2023 
 
B.3.2. Informe del Regidor del Districte 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
C.1.1. Informar favorablement la proposta de pressupost municipal pel 2022 
 
C.1.2. Informar favorablement el projecte normatiu del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’establert a l’article 108 i següents del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
C.1.3. Informar favorablement l’acord de la Comissió de Govern de 28 d’octubre de 2021, per la 
qual es va aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1 de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació de les finques situades al carrer de Londres 
80-83 i 86 per a la creació d’un nou espai lliure públic a l’interior d’illa; promogut per Antisia S.L. 
Exp. 21PL16855.    
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions / declaracions de grup. 
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D.1.1. Grup Municipal d’ERC. 
 
El Consell Plenari acorda que el recent adquirit edifici de l’antiga seu de l’editorial Gustavo Gili, 
situada al carrer Rosselló número 87, compatibilitzi els usos proposats (oficines de l'ICUB i 
l'IMEB) amb usos culturals de proximitat, i esdevingui així un equipament de referència per a la 
ciutat i alhora obert al barri de l’Esquerra de l’Eixample. 
 
D.1.2. Grup Municipal JxCat. 
 
Que el govern del districte de l'Eixample lideri amb les entitats de l'Esquerra de l'Eixample, 
partits polítics, agents sanitaris, educatius, econòmics i socials una taula de treball per tractar 
sobre el futur del barri en relació al possible trasllat de l'Hospital Clínic fora de l'Eixample per tal 
de preservar-ne pel districte el màxim del sistema Clínic i que l'impacte sobre el barri i el 
districte sigui el mínim. 
 
D.1.3. Grup Municipal Cs.  
 
La creación de una mesa o plataforma permanente de diálogo, integrada por:             
a) representantes institucionales  públicos de la aplicación del sistema selectivo de residuos 
“porta a porta” en el Distrito de Eixample, Ayuntamiento de Barcelona; y 
b) representantes de los vecinos afectados del mencionado Distrito, para participar en la 
elaboración de los programas, planes y acciones de conformidad con lo establecido en las 
Directivas europeas comunitarias vigentes, de aplicación directa en la ciudad de Barcelona.  
 
D.1.4. Grup Municipal BxCanvi. 
 
1. Que els Serveis Socials del Districte realitzin un estudi actualitzat d’aquelles llars que es 

troben en una situació d’emergència energètica, amb l’objectiu de garantir-ne el 
subministrament i cobrir les necessitats bàsiques durant els mesos d’hivern, donat l’elevat 
preu de l’electricitat i gas;  

2. Que s’augmentin les places al Districte per acollir persones sense llar i que, en el marc de 
l’Operació Fred, els centres d’acollida estiguin coordinats amb espais per a la vacunació de 
la COVID-19 i la grip per tal de garantir la prevenció d’aquestes malalties en aquest 
col·lectiu vulnerable. 

3. Que el Districte traslladi a l’Ajuntament de Barcelona la urgent necessitat d’impulsar el 
debat, confecció i aprovació d’un nou Pla de lluita contra el sensellarisme pels propers anys, 
donat que l’anterior va finalitzar el seu termini l’any 2020. 

 
 
D.2 Precs. 
 
D.2.1. Del Grup Municipal d’ERC. 
 
D.2.1.1. Que el govern municipal es comprometi a elaborar un pla per tal de relocalitzar els 
contenidors de les cruïlles de l'Eixample  que més dificulten la visibilitat, amb l'objectiu de 
millorar la seguretat dels passos de zebra i reduir el nombre d'accidents entre vianants i 
vehicles. 
 
D.2.1.2. Que el govern del Districte es comprometi a dur a terme amb la màxima rapidesa 
possible el tractament adient per als corcs trobats a les bigues del local de castellers de 
Sagrada Família, així com solucionar els problemes de goteres i iniciar les obres de millora en 
la xarxa i terra. Que aquestes actuacions es facin garantint en tot moment l’activitat en un espai 
alternatiu. 
 
D.2.2. Grup Municipal JxCat. 
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D.2.2.1. Que en el proper Plenari de districte de l’Eixample es presenti un informe sobre els 
carrils bici de doble direcció de circulació que hi ha a l’Eixample, en nom i quilòmetres, en quina 
data es van construir i quines actuacions, amb calendari inclòs, estan previstes en aquests 
carrils. Demanem també una relació dels accidents que s’han ocasionat en aquests carrils de 

 doble direcció.
 
D.2.2.2. Que el Govern del districte de l’Eixample treballi amb els propietaris dels refugis 
antiaeris de Fàbrica Elizalde, Passeig de Sant Joan – València, Conselleria d’Interior, Plaça 
Tetuan i amb les entitats proteccionistes i investigadores dels refugis antiaeris de la Guerra 
Civil espanyola per tal d’obrir-los en la mesura del possible al públic, crear una ruta de 
recuperació històrica al llarg del passeig de Sant Joan i fer un treball de recerca de la memòria 

 dels barris relacionada amb els refugis.
 
D.2.3. Grup Municipal Cs.  
 
Demanem que el Govern del Districte insti al Govern de la ciutat a: 
1. Revocar i deixar sense efectes l´acord de suspensió aprovat per la Comissió de Govern en 

sessió de data 24 d´agost de 2020,pel que fa a l´atorgament de llicències i l´admissió de 
comunicacions prèvies i declaracions responsables d´inici d´activitats per a la instal·lació i/o 
ampliació de llars compartides, i prorrogat per la mateixa Comissió de Govern en sessió de 
data 29 de gener de 2021. 

2. Presentar en el termini màxim de tres mesos, un esborrany d´una nova ordenança 
reguladora dels habitatges d´ús turístic i llars compartides, que incorpori criteris particulars, 
com a limitacions temporals i períodes màxims de vigència de les noves habilitacions, i 
garanteixi la màxima seguretat jurídica i la convivència ciutadana. 

3. Modificar el PEUAT abans de la seva aprovació definitiva, acceptant les al·legacions 
formulades que eviten la prohibició d´iniciar o realitzar aquesta activitat a la nostra ciutat. 

 
D.2.4. Grup Municipal BxCanvi. 
 
D.2.4.1. Que el govern del Districte de l’Eixample posi en marxa una campanya informativa 
amb mitjans i abast suficient per fer arribar als restauradors i sector de l’hostaleria tota la 
informació necessària per poder sol·licitar,  a partir de l’1 de gener de 2022, la continuïtat de les 
seves llicències de terrasses i ampliacions.  
 
D.2.4.2. Que el govern del Districte de l’Eixample estudiï la possibilitat d’instal·lar algun element 
de seguretat o tanca o un espai verd que faci de separació entre els carrils de circulació del 
Carrer Casanova i l’esplanada de passeig, esbarjo i àrea de jocs infantils del Jardins del Doctor 
Duran i Reynals, davant de la Facultat de Medicina, per tal de garantir la seguretat dels infants.  
 
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Grup Municipal  Cs. 
 
Quins són els criteris objectius que fa servir el Districte a l´hora de concedir  subvencions a les 
entitats del Districte que ho sol·liciten.   
 
D.4. Seguiment de proposicions 
 
D.4.1. Grup Municipal JxCat. 
 
Presentar un informe en el Consell Plenari de l’Eixample de desembre amb l’actual estat dels 
interiors d’illa de l’Eixample i els plans de futur relacionats amb ell. Informe elaborat 
conjuntament amb entitats socials, veïnals, econòmiques i polítiques del districte per 
aconseguir les següents dades: 
1. Els usuaris diaris dels interiors d’illes. 
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2. Els usos dels interiors d’illa i les peticions de canvis per part dels veïns (entrada amb 
gossos, zones infantils...). 

3. L’estat dels interiors d’illes i les seves possibles millores (falta de manteniment, falta de 
fonts, falta d’ombra, millora de l’enllumenat, millora de les entrades, estat de les zones 
infantils...) 

4. L’estat del verd dels interiors d’illa i les possibles millores. 
5. Quins plans de dinamització hi ha prevists per cada interior d’illa. 
6. Quants i quins són els possibles interiors d’illa en recuperació. 
 
 
E. Declaracions institucionals 
 
E.5.1. Del Grup Municipal d’ERC. 

 

El dia 30 de novembre és el dia internacional de la lluita contra els trastorns de conducta 

alimentària altrament coneguts com a TCA. És un dia que ens permet seure i pensar, però 

també sensibilitzar a la població de l'existència dels trastorns de conducta alimentària, que no 

són un fet menor i que cal abordar tant socialment com políticament perquè provoquen greus 

conseqüències nutricionals, biològiques, psicològiques i socials en les persones que les 

pateixen. En alguns casos, poden tenir conseqüències irreversibles i fins i tot, si no es rep un 

tractament, poden arribar a ser mortals. 

 

Un trastorn de conducta alimentaria, el pot patir qualsevol persona, però sobretot el gran gruix 

de persones que pateixen avui en dia algun d'aquests trastorns són els i les joves, en especial 

les majors taxes es concentren en noies adolescents i infants. Els TCA més coneguts són la 

bulímia i l'anorèxia, però n'existeixen d'altres com el trastorn per afartament, el vigorèxia, 

l'ortorèxia i els trastorns no especificats. És important també entendre com s'emmarquen els 

TCA en un sistema patriarcal i capitalista extremadament exigent, que ens sotmet a constants 

pressions estètiques, a partir d'uns cànons de bellesa impossibles i cossificadors. Les xarxes 

socials i els mitjans de comunicació provoquen que el biaix de gènere en aquest tipus de 

trastorns sigui enorme. Altres factors de risc de caràcter social són la gordofòbia imperant en la 

nostra societat, la cultura de la dieta i la desinformació que existeix entre la població respecte a 

la nutrició. Aquests, afegit a problemes econòmics, familiars i personals, fan que la salut mental 

de la població es vegi greument afectada. 

 

Amb l'aparició de la Covid-19 i el confinament aquests trastorns no han parat de créixer en 

joves i s'han convertit en un autèntic problema de salut pública. És per això, que avui dia 2 de 

desembre, volem que al plenari de l'Eixample faci aquesta declaració institucional per mostrar 

el suport cap a totes aquelles persones que han sofert qualsevol mena de trastorns de 

conducta alimentaria i reivindicar que cal continuar lluitant tant des de les institucions com al 

carrer perquè els TCA desapareguin. 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AL CONSELL PLENARI DE L’EIXAMPLE 

 

PRIMER. Demanem que totes les administracions posin de la seva part per reforçar el sistema 

públic d'atenció a la salut mental, limitar la publicitat o els continguts a internet que facin 

apologia dels TCA i fer campanyes de conscienciació cap a la població sobre la salut mental, 

especialment dirigit als joves. Per una altra banda, també és necessari donar resposta als 

problemes econòmics i socials que existeixen al nostre país, que afecten greument la salut de 

la població. 

SEGON. Treballar conjuntament amb les associacions de persones afectades pels TCA per 

donar resposta a les seves necessitats. 
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D.5.2. Declaració institucional de govern. 
 
Marta Sendra Ibáñez, Consellera de Persones amb Discapacitat, actuant en representació del 
govern del Districte manifesta, 
 
Demà dia 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, una jornada per donar visibilitat al col·lectiu i reivindicar els seus drets d’inclusió 
social i laboral recollits en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 
l’ONU. Una convenció que ens obliga i sensibilitza a promoure, protegir i assegurar les 
condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per a totes les persones 
amb discapacitat. 
 
És en aquest sentit que en el passat plenari del dia 1 de juliol es va aprovar l’estratègia 
d’inclusió sota el lema: “Estratègia d’inclusió a l’Eixample, un compromís cap a la inclusió.” 
 
I ens vam comprometre a desenvolupar-la. Però no hem d’oblidar que mai farem prou accions 
a favor de les persones amb discapacitat, i si volem ser una societat inclusiva hem de ser 
capaços de fer efectius els seus drets. I és amb aquesta declaració institucional que volem 
refermar el nostre compromís. 
 
Les persones amb discapacitat han de poder realitzar el seu projecte de vida, donant-los 
oportunitats tenint en compte les seves necessitats, així com les barreres econòmiques a les 
quals han de fer front, fruit, en la majoria de casos, de les dificultats per accedir al mercat 
laboral.  
 
Aquest any volem posar èmfasi i donar suport a la reivindicació compartida de moltes entitats 
que parlen de la problemàtica per accedir a serveis d'habitatge o d'atenció diürna que pateixen 
les persones amb discapacitat intel·lectual i a les dificultats de tenir una vida independent de 
les persones amb discapacitat física o malaltia mental.  
 
Per això, el Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda:  
 
Primer.- Reforçar el compromís amb les persones amb discapacitat per donar resposta a les 
seves necessitats oferint models d'atenció, acompanyament i suport més inclusius 
 
Segon.- Continuar desenvolupant l’estratègia d’inclusió de l’Eixample com a marc i full de ruta 
on es defineixen les actuacions per avançar en el desplegament d’aquest model  i que va ser 
aprovada al plenari del Districte del passat 1 de juliol de 2021. 
 
Tercer.- Impulsar mesures encaminades a que les persones amb discapacitat puguin fer 
efectius els seus propis projectes de vida,  invertint en serveis i programes de suport a la pròpia 
llar. 
 
Quart.- Treballar de forma coordinada amb les diferents administracions amb competències per 
ampliar les places reservades per a persones amb discapacitat i especialment per a persones 
amb discapacitat intel·lectual així com mesures encaminades a reduir les llistes d’espera de 
places residencials. 
 
Cinquè.- Fer accions comunicatives que donin a conèixer les persones amb discapacitat al 
veïnatge per promoure la seva participació en la vida dels barris. 
 
 
 
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 


