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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 5 de maig de 2022 

 

   
 

ORDRE DEL DIA
1
 

 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTA 
 
De la sessió ordinària del Consell Plenari del 3 de març de 2022.  
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs: 
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Donar compte de l’aprovació pel Gerent del Districte dels següent contracte: 
 

- Serveis de control d’accessos carrers per la Diada de Sant Jordi, aprovat el 7/4/22, per un 
import de 38.894,48€ a Global Attentive , SL 

 
B.2.2. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 3/03/22 de: 
 

- Pròrroga Dinamització Casal Infantil Borrell de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2022 per un 
import de 105.950,86€ a Trànsit Projectes, SL. 

- Pròrroga Gestió CC Sagrada Família i Casal Infantil de l’1d’abril al 31 de desembre de 
2022 per un import de 304.548,59€ a Trànsit Projectes, SL. 

 
B.2.3. Es dóna compte de la signatura per la Gerent Municipal dels següents contractes: 
 

- Gestió i dinamització Servei Infojove, aprovat el 28/2/22, per un import de 125.002,60€ a 
QSL Serveis Culturals, SL. 

- Pròrroga Coordinació activitats Auditori Calàbria, 66 de l’1 d’abril al 31 de desembre de 
2022, aprovat el 13/03/2022, per un import de 53.680,13€ a Transit Projectes, SL. 

- Pròrroga Servei informació, gestió espai Edifici Transformadors de 7 de juny al 31 de 
desembre de 2022, aprovat el 19/04/2022, per un import de 38.700,98€ a Trinijove, 
empresa d’inserción. 

- Pròrroga Dinamització Acció Comunitària barri Sant Antoni del 15 d’abril al 31 de desembre 
de 2022, aprovat el 13/03/2022, per un import de 27.272,10€ a Trànsit Projectes, SL. 

 
B.2.4.  Donar compte de l’aprovació dels següents contractes Centralitzats: 
 

- Pròrroga Manteniment via pública Dte. Eixample 2019-2021 per un import de 448.749,35€ 
a Constraula Enginyeria i Obres. 

- Conservació enllumenat públic (2016-2019) lot 1 connexions actes cívics Eixample, per un 
import de 90.000,00€ a Citelum Italia S.R.L. 

 
B.2.5. Donar compte de l’aprovació pel Regidor del Districte del Conveni subvenció nominativa 
associació Sagrada Família, aprovat l’11/04/2022, per un import de 8.000,00 € amb AAVV 
Sagrada Família. 
 
 

                                                           
1. Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió ordinària del 28 d’abril de 2022 
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B.3 Informes 
 
B.3.1. Informe extraordinari Ciutadania Adolescent. Exposició de conclusions. 
 
B.3.2. Informe del Regidor del Districte 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
C.1.1. Informar favorablement l’acord de la Comissió de Govern del 3 de març de 2022 de 
l’aprovació inicial del Pla especial de regulació de les activitats de pública concurrència, 
comerços alimentaris i altres activitats del districte de l’Eixample. Expedient 21PL16833. 
 
C.1.2. Informar favorablement l’acord de la Comissió de Govern del 10 de març de l’aprovació 
inicial del Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili. Expedient 
21PL16835; i posterior acord de rectificació adoptat per la Comissió de Govern de 17 de març.  
 
C.1.3. Aprovar la proposta d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2022 per al 
Districte de l’Eixample i elevar-les com a tals als òrgans centrals competents per a la seva 
aprovació. 
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions / declaracions de grup. 
 
D.1.1. Grup Municipal d’ERC. 
 
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.1.2. Grup Municipal JxCat. 
 
Que el Govern del districte faci d’intermediari entre els veïns i comerciants de Ronda de Sant 
Pere i Ausiàs March i la discoteca Bunker per tal de trobar una solució definitiva a l’actual 
conflicte veïnal de convivència i seguretat tot garantint els drets al descans i a un espai públic 
lliure de conflictes, cívic i segur. 
 
D.1.3. Grup Municipal Cs.  
 
1.Que es posi en marxa un Pla pioner al Districte de l’Eixample a fi efecte de potenciar la figura 
de l’Agent Cívic, tot millorant la coordinació d’aquests amb la resta de serveis. 
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2.Que s’augmenti la plantilla d’Agents Cívics, així com la dotació de mitjans materials per dur a 
terme la seva tasca de control i prevenció. 
 
3.Que s’augmenti la presència d’Agents Cívics a zones com Plaça Tetuan, el Mercat Dominical 
de S. Antoni, zones pròpies del joc infantil que hi ha dintre dels parcs. 
 
D.1.4. Grup Municipal Valents. 
 
Que el govern municipal del districte de L’Eixample insti l’Ajuntament de Barcelona a aturar 
l’inici de les obres de la Superilla Eixample a l’espera d’assolir un consens social i polític a fi 
d’evitar perjudicis irreparables en la configuració del sistema viari i urbanístic del districte, la 
ciutat i l’àrea metropolitana.  
 
D.2 Precs. 
 
D.2.1. Grup Municipal d’ERC. 
 
Que el govern municipal es comprometi abans de l’estiu a: 1) retirar les ampliacions 
excepcionals de terrasses atorgades durant la pandèmia que no tingui previst consolidar 2) 
Activar des del Districte de l’Eixample el tercer punt de l’article 81bis de l’ordenança de 
terrasses per tal d’iniciar la tramitació de criteris territorials amb l’objectiu d’adequar l’ordenança 
als espais més saturats, començant pel carrer Enric Granados 3) aplicar l’article 52, d’extinció 
de llicències, en casos reiterats d’incompliment de les ordenances municipals 
 
D.2.2. Grup Municipal JxCat. 
 
D.2.2.1. Que el govern municipal es reuneixi amb la colla castellera de l’esquerra de l’Eixample, 
“Els Esquerdats” per tal buscar una solució a la limitació d’alçada i la colla pugui seguir amb la 

 veïnal i de cohesió social del barri a partir de l’ afició comuna: els castells. Que el seva tasca
govern municipal informi en els següents plenaris dels progressos que s’han dut a terme i dels 
acords adquirits. 
 
D.2.2.2. Que al proper Consell Plenari del Districte de l’Eixample se’ns presenti un informe 
sobre com es desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció del 
Districte, en el que constin els recursos extraordinaris dels que es disposarà per evitar episodis 
d’incivisme, els efectius policials amb els que es pretén comptar, els punts del Districte on es 
reforçarà la presència policial, així com del nombre d’agents cívics que reforçaran el servei i la 
seva distribució per barris. 
 
D.2.3. Grup Municipal Cs.  
 
Que el Govern del Districte elabori un registre de les persones sense sostre i els punts del 
districte on es concentra un major nombre de persones en aquesta situació. 
Que el Govern del Districte faci una calendarització, en el termini que va de juny fins al final de 
la legislatura, que inclogui les mesures concretes que s'implementaran per pal·liar la situació 
d'aquestes persones. 
Que s’informi a tots els grups municipals sobre les dades estadístiques respecte la matèria 
tractada. 
 
D.2.4. Grup Municipal Valents 
 
D.2.4.1. Que el govern municipal del districte de L’Eixample presenti i executi una solució 
definitiva per extingir les poblacions de rates i ratolins a les proximitats de la Superilla de Sant 
Antoni.  
 
D.2.4.2. Que el govern municipal del districte de L’Eixample faciliti tots els informes tècnics i 
documentació dels acords adoptats que justifiquin la instal·lació de les places reservades d’ús 
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exclusiu per a Bombers situades al Carrer Ausiàs March entre els carrers Nàpols i Roger de 
Flor i, en el cas de poder-se tècnicament, valori la possibilitat de recuperar totes o algunes de 
les places d’aparcament de vehicles per a veïns o per altres usos col·lectius d’interès general, 
en atenció a la reivindicació dels veïns.  
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Del Grup Municipal d’ERC. 
 
Quines mesures prendrà el govern del districte per tal de resoldre la problemàtica de seguretat 
veïnal, convivència i soroll vinculats a la discoteca situada a la Ronda Sant Pere, 19, i com 
pensa garantir el dret al descans dels veïns i les veïnes? 
 
D.3.2. Grup Municipal Cs.  
 
¿Cuál es la razón que lleva al Gobierno a destinar 241.000 euros para “animar” la Ronda Sant 
Antoni, un espacio que será reformado antes de fin de año? ¿Por qué el Ayuntamiento no ha 
consultado a los vecinos de la Ronda Sant Antoni antes de tomar esta decisión? 
 
D.4. Seguiment de proposicions 
 
D.4.1. Del Grup Municipal d’ERC. 
 
Que s'informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada per unanimitat en el consell 
plenari de l’1 de juliol de 2021 amb el següent contingut: 
El consell plenari de l’Eixample acorda donar resposta a les diferents necessitats d'espai de les 

entitats del districte que així ho han manifestat els darrers mesos, ja sigui en equipaments 

existents o bé futurs, amb l'objectiu de cobrir una de les principals demandes associatives del 

Districte. Entre aquestes entitats hi podem trobar: Fundació Enllaç, SAC (Sant Antoni Comerç), 

APAM, Colla Gegantera de l’Esquerra de l’Eixample, Esquerdats - Colla Castellera de 

l'Esquerra de l'Eixample, Esplai Trencalòs, Club Esportiu Vincit i Ass. RAZAM Bielorussos de 

Catalunya. 

 
D.4.2. Grup Municipal JxCat. 
 
El Consell Municipal Plenari de l’1 de juliol de 2021 del Districte de l’Eixample acorda: 
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. 
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. 
 
 
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 


