Districte de l’Eixample
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Sessió ordinària del 3 de març de 2022
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ORDRE DEL DIA
A.- APROVACIÓ D’ACTA

De la sessió ordinària del Consell Plenari del 2 de desembre 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:
-

Pròrroga contracte de serveis de disseny gràfic. Actes i campanyes de ciutat (aprovat el 2411-21) per un import de 24.956,25€ a Judith Valldosera Falo.

-

Pròrroga contracte de serveis de disseny gràfic. Actes institucionals (aprovat el 24-11-21)
per un import de 26.620,00€ a Antonio Castro García.

B.2.2. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 16-12-2021 de:
-

Pròrroga del contracte de gestió i dinamització CC Casa Elizalde per un import de
220.133,02€ a Calaix de Cultura SL.
Pròrroga del contracte de gestió CC Casa Golferichs i Espai Català Roca per un import de
243.829,82€ a Calaix de Cultura SL.
Pròrroga del conveni de gestió cívica Xarxa Dos Deu per un import de 66.000,00€ a
Associació Xarxa Dos Deu.

B.2.3. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 22-12-2021 de:
-

Contracte de gestió i dinamització Espais Gent Gran Dte. Eixample per un import de
909.053,33€ pel 2022, de 972.334,68€ pel 2023 i d’1.091.331,77€ pel 2024 a Associació
Esportiva L’Eixample.
Pròrroga contracte de gestió i organització CC Urgell i Casal Infantil per un import de
313.684,87€ a Calaix de Cultura SL.
Pròrroga contracte de gestió i dinamització CC Fort Pienc per un import de 286.436,34€ a
Calaix de Cultura, SL.

B.2.4. Es dóna compte de la signatura per la Gerent Municipal dels següents contractes:
-

Pròrroga contracte de gestió i dinamització projecte Xeix Sant Antoni / Fort Pienc per un
import de 84.383,79€ a Signa Servicios Profesionales.
Pròrroga contracte de coordinació festival arts Eixample (Tangent) per un import de
58.342,08€ a Relleu Cultural SL.

B.2.5. Donar compte de l’aprovació dels següents contractes Centralitzats:
-

Pròrroga contracte lloguer d’infraestructures lot 2 Districte de l’Eixample per un import de
220.000,00€ a la Llauna S.C.C.L.

1.

Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió ordinària del 24 de febrer de 2022
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-

Pròrroga contracte lloguer d’infraestructures Dte. Eixample - Oficina Promoció Econòmica
lot 1 per un import de 34.000,00€ a Iniciatives Events S.L.
Pròrroga contracte de manteniment de sistemes seguretat, incendis lot 2 per un import de
29.622,76€ a INV Protección SL.

B. 2.6 Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de 20 de gener de 2022 pel qual es pren
coneixement del canvi de denominació del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi, que passa a
denominar-se Grup Municipal de Valents.

B.3 Informes
B.3.1. Informe del Regidor del Districte

C.- PART DECISÒRIA
C.1.1. Informar favorablement l’acord de la Comissió de Govern del 24 de febrer de 2022 pel
qual s’ha aprovat inicialment, d’acord amb l’article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona,
el Pla de Millora Urbana d’ordenació de l’Illa delimitada per l’Av. Diagonal, Plaça de les Glòries,
Gran Via i Castillejos, d’iniciativa municipal. Exp. 21 PL16877.
D.- PART D’IMPULS I CONTROL
D.1 Proposicions / declaracions de grup.
D.1.1. Grup Municipal d’ERC.
Que es respecti l’acord polític que surti del consistori municipal respecte a les actuacions sobre
el tram de la Ronda Sant Antoni afectat per la llosa.
Que el govern doni compte dels projectes realitzats en l'àmbit en els últims dos mandats.
Que al juny del 2022 com a data límit hi haurà un projecte pactat entre l’actual govern municipal
i els veïns i veïnes.
Que, a l’hora de fer el projecte, es tingui en compte la situació del districte de Ciutat Vella per
tal que la reforma serveixi per cosir ambdós districtes, faci d'eix vertebrador, econòmic i social
de la zona i per evitar que la problemàtica es traslladi a aquell districte, com està succeint
actualment.
Que s'executin les obres del tram de la llosa de sant Antoni de manera prioritària, en una
primera fase, mentre s'acaba de definir la reforma global de les rondes

D.1.2. Grup Municipal JxCat.
Que el Govern municipal liciti i iniciï immediatament les obres de retirada de la llosa de la
Ronda Sant Antoni així com la seva re-urbanització i que, en paral·lel, es posi en marxa un pla
de xoc social per abordar la problemàtica de seguretat, venda de drogues i incivisme que pateix
el veïnat de l’entorn, fruit de l’abandonament al que ha estat sotmès, facilitant a més la
instal·lació a la llosa d’actes de les entitats comercials, socials i veïnals del barri per tal de
recuperar l’espai públic.

D.1.3. Grup Municipal Cs.
Que el Govern del Districte es comprometi a implementar una dependència concreta a la OAC,
on les persones grans del nostre Districte puguin adreçar-se de manera individual i sense límit
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de temps i sense haver de fer cap tràmit telemàtic, sinó de viva veu, a fi i efecte de que se´ls
ajudi a fer arribar a les instàncies pertinents del Districte les seves queixes, suggeriments i
problemes que pateixen. Tenint en compte que es disposa de personal de sobra i que per tant
el cost seria de zero euros creiem molt convenient que s´implementi aquest procediment més
proper i fàcil per els nostres avis i àvies.

D.1.4. Grup Municipal Valents.
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda:
1. Instar l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del
nostre districte un punt d’atenció especialitzat per atendre propietaris i veïns que sofreixen
els problemes de l’okupació il·legal d’immobles.
2. Instar l’Ajuntament de Barcelona a iniciar els treballs necessaris perquè l’aplicació mòbil
“Barcelona a la Butxaca” incorpori un apartat que permeti als ciutadans denunciar i informar
ràpidament l’administració i la policia davant possibles intents de noves okupacions amb la
finalitat de desallotjar de manera imminent i evitar l’okupació prolongada de l’immoble.
3. Elaborar un cens de pisos i locals ocupats il·legalment en el districte que s’actualitzi
trimestralment per a conèixer de primera mà la realitat de les okupacions.
4. Instar la Mesa d’Emergència social per pèrdua d’habitatge del Consorci de l’Habitatge de
Barcelona a fer efectiu el lliurament dels habitatges ja concedits a les persones en risc
d’exclusió social.

D.2 Precs.
D.2.1. Del Grup Municipal d’ERC.
D.2.1.1. Que el govern del districte es comprometi a habilitar, amb la màxima celeritat, un nou
espai a l'Esquerra de l'Eixample on l'Agrupació Escolta Aldaia pugui emmagatzemar el seu
material i, per tant, pugui continuar la seva activitat de lleure.
D.2.1.2. Que el govern municipal es comprometi a no tirar endavant cap reforma que no compti
amb el consens dels veïns, veïnes, usuaris i usuàries de l’Espai Nur, el qual gestionen
directament i del que tenen cura, per tal de preservar l'èxit del format i del projecte actual, de
manera que no es vegi compromès a l’hora de realitzar qualsevol intervenció, amb l'objectiu de
garantir que segueixi sent un espai de trobada, gestió comunitària, inclusió, integració i
interacció.

D.2.2. Grup Municipal JxCat.
D.2.2.1. Que el Districte de l’Eixample presenti al Plenari de juliol un informe amb les
problemàtiques d’espai de les diferents entitats de l’Eixample i les seves possibles solucions,
que una de les prioritats en les solucions sigui que s’utilitzin els equipaments de titularitat
municipal existents al districte amb la màxima flexibilitat i racionalitat, tot donant solucions, ni
que siguin temporals, a moltes de les problemàtiques d’espai que pateixen les entitats de
l’Eixample.
D.2.2.2. Que el govern del districte informi en el proper Consell Plenari de les accions de reforç
en matèria de neteja que es duran a terme arrel de la posada en funcionament del Pla Cuidem
Barcelona al districte de l’Eixample.
Explicar quants dels 350 punts de reforç de neteja que s’han anunciat a tota la ciutat
corresponen al nostre districte amb informació detallada per barris.
Quants dels 70M€ de despesa addicional anunciada en matèria de neteja correspondran a
despesa al nostre districte.
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Finalment lliurar també tota aquesta informació per escrit, als grups municipals de amb
representació al Plenari del Consell de Districte de l’Eixample.

D.2.3. Grup Municipal Cs.
Que el Gobierno del distrito del Eixample:
1. Ponga en funcionamiento un semáforo situado al final del carril bici de Paseo San Juan,
cuando este llega a las isletas situadas frente a las entradas de la Plaza Tetuán (ver
imagen 1), que prohíba el paso de los VMP a través de estas con el objetivo de que los
peatones puedan cruzar el Paseo San Juan sin peligro. (ver imagen 2)
2. Pinte un itinerario a seguir por los vehículos de movilidad personal que transiten por el
interior de la Plaza Tetuán.
3. Pinte pasos de peatones con forma de dameros sobre las isletas situadas frente a los dos
accesos de la Plaza Tetuán ubicados en el Paseo San Juan, de forma que unan los carriles
bici con los pasos de peatones previos a los accesos de la Plaza. (ver imagen 3)
4. Sitúe señales en todos los accesos a la Plaza Tetuán que informen a los usuarios de los
vehículos de movilidad personal de que en el espacio interior de la Plaza tienen prioridad
los peatones, así como que los VMP no podrán exceder los 10 km/h. (ver imagen 4)
5. Incremente los niveles de vigilancia de la Guardia Urbana en la zona mencionada.

D.2.4. Grup Municipal Valents.
D.2.4.1. Que el Govern del Districte de l’Eixample retiri de forma immediata la llosa de formigó
de la ronda de Sant Antoni i que s’obri el carrer al trànsit rodat de vehicles per evitar que hi
continuï l’actual degradació, delinqüència i “mercat de misèria”.
D.2.4.2. Que el Govern del Districte de l’Eixample es comprometi a: (i) realitzar un seguiment
complet i un acompanyament permanent als veïns afectats pels greus sorolls i molèsties
ocasionats pel bar “Perros Mediterráneos” del carrer Comte Borrell número 8 fins a la resolució
definitiva, (ii) efectuar les proves de mesurament de so oportunes i (iii) obrir els expedients
administratius sancionadors oportuns pels possibles incompliments de la normativa municipal
de soroll, de terrasses i d’horari d’obertura, amb la imposició de les sancions que corresponguin
per les infraccions comeses.

D.3 Preguntes

D.3.1. Grup Municipal Cs.
¿El Gobierno del Distrito ha hecho algún seguimiento de las consecuencias del Covid en los
comercios y negocios de l´Eixample y ante esta situación, se ha previsto algún tipo de medidas
para ayudar a la reactivación del empleo?.

D.4. Seguiment de proposicions
D.4.1. Grup Municipal d’ERC.
Que s'informi de l’estat d’execució de la proposició votada per majoria al consell plenari del dia
7 d’octubre de 2021 amb el següent contingut:
“El Consell plenari del Districte de l’Eixample acorda, A) Mantenir les campanyes de control del
soroll i la sobreocupació de l’espai públic de les terrasses mentre sigui vigent el Decret
d’Alcaldia pel qual s’estableixen mesures d’ampliació excepcional i temporal per a les mateixes,
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amb l’objectiu de garantir la convivència entre activitat econòmica i veïnat, especialment pel
que fa als horaris de vespre i nit. B) Dur a terme campanyes de coresponsabilitat i instal·lació
de sonòmetres als espais més conflictius. C) Modificar les ordenances municipals pertinents
per tal de prohibir la venda d’alcohol a les botigues de conveniència partir de les 22h”
D.4.2. Grup Municipal JxCat.
Quines accions s’han dut a terme sobre el prec presentat al Plenari del 12 de desembre del
2019 “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”.

E. Declaracions institucionals
D.5.2. Declaració institucional
El Consell del Districte de l’Eixample acorda:
1. Reafirmar el compromís del Districte en l'impuls de polítiques feministes per aconseguir que
les dones puguin gaudir plenament dels seus drets, tenint en compte les seves necessitats
i demandes, amb l’objectiu de construir una societat més equitativa i justa, i lluitar
activament contra qualsevol expressió de desigualtat, discriminació i violència.
2. Continuar aplicant la perspectiva de gènere en totes les actuacions del Districte.
3. Seguir treballant per l’eradicació de la discriminació i l’assetjament sexual en qualsevol
espai, fent especial incidència en les festes majors dels nostres barris, oferint la formació i
recursos per a l’organització dels “punt lila”.
4. Seguir treballant, en coordinació amb altres serveis i àrees de l’Ajuntament, per a garantir
els dret de totes les dones, especialment a les que es troben en situació de més
vulnerabilitat.
5. Donar visibilitat a les dones que, al llarg de la història, i actualment, lluiten per la llibertat i
els drets de les dones, a través de mesures com, per exemple, la feminització del
nomenclàtor.
6. Continuar treballant per aconseguir una democratització de les cures donant suport, per
exemple, a les entitats que es dediquen de forma cooperativa i en el sí dels nostres barris a
la cura de les persones, o amb l’organització de conferències i debats sobre economia
feminista.
7. Territorialitzar els projectes i actuacions per fer front a la feminització de la pobresa
impulsats des del govern de la ciutat, amb polítiques que ajudin a reduir també els casos de
pobresa energètica, que majoritàriament afecta a dones.
8. Donar suport a la feina feta realitzada per les entitats del districte de l’Eixample que
treballen per l'assoliment de la igualtat entre dones i homes, i oferir els recursos necessaris
per a que puguin continuar desenvolupant la seva activitat.
9. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les entitats feministes del districte en
motiu del 8 de març.
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES
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