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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 7 de juliol de 2022 

 

 
 

ORDRE DEL DIA
1
 

 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTA 
 
De la sessió ordinària del Consell Plenari del 5 de maig de 2022.  
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs: 
 
B.1.1 Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 23 maig de 2022 pel qual es nomena la Sra. 
Paula Añó Santiago com a membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample, en 
substitució del Sr. Alexandre Pons Abella. 
 
B.1.2. Donar compte de la Resolució del Regidor del Districte d’1 de juny de 2022 per la qual 
es nomena la Consellera Paula Añó Santiago, del grup Municipal del Valents, membre de la 
Junta de Portaveus i membre de les Comissions, Consells sectorials i equipaments en 
substitució del Sr. Alexandre Pons Abella. 
 
B.1.3. Donar compte de la Resolució del Regidor del Districte de 14 de juny de 2022 per la qual 
s’estableix el règim de dedicació sense dedicació especial del Conseller Eduard Corbella 
Cervelló; i s’estableix el règim de dedicació del 75% a la Consellera Mar Trallero Cordero a 
partir del 15 de juny de 2022. 
 
B.1.4. Donar compte de la Resolució del Regidor del Districte de 14 de juny de 2022 per la qual 
es nomena la Sra. Mar Trallero Cordero Consellera titular del GM de Barcelona en Comú a la 
comissió sectorial d’esports, i Consellera ponent en l’àmbit d’actuació sectorial d’habitatge, en 
substitució del Conseller Eduard Corbella Cervelló amb efectes a partir del 15 de juny; i 
nomenar el Sr. Pau Campderrós Alonso Conseller titular del GM de Barcelona en Comú al barri 
de Sant Antoni, Conseller titular al Consell de Salut, i Conseller titular a l’equipament Espai 
Calàbria 66, en substitució del Conseller Eduard Corbella Cervelló amb efectes a partir del 15 
de juny de 2022.  
 
B.1.5 Donar compte de la Resolució del Regidor del Districte de 20 de juny de 2022 per la qual 
s’estableix el règim de dedicació parcial del 75% a la consellera Sra. Paula Añó Santiago, amb 
efectes a partir de la presa de possessió.  
 
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 05/05/22 del conveni 
subvenció nominativa Associació Camí Amic per un import de 52.730,00€ amb l’Associació 
Camí Amic. 
 
B.2.2. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 12/05/22 de la 4a 
pròrroga del contracte lloguer del local del carrer d’Aragó núm. 326-328 OAC Eixample del 20 
de juliol de 2022 al 19 de juliol de 2026 per un import de 67.035,09€ pel 2022, 149.323,68€ pel 
2023, 149.323,68 pel 2024, 149.323,68€ pel 2025 i 82.288,59€ pel 2026 amb Aragón, 326 CB.  

                                                           
1. Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió ordinària del 30 de juny de 2022 
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B.2.3. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 26/05/22 de la 
pròrroga Gestió Centre Cívic Cotxeres Borrell de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2022, per un 
import de 112.856,03€ a Trànsit Projectes SL. 
 
B.2.4.  Donar compte de l’aprovació dels següents contractes Centralitzats: 
 

- Pròrroga contracte manteniment edificis lot 2 Gerència Drets Socials, Eixample per un 
import de 439.213,94€ pel 2022 i 313.724,24€ pel 2023 a Imesapi SA. 

- Contracte manteniment elevadors Districte-Gerències 2022-2025, per un import de 
23.465,94€ pel 2022, 46.931,88€ pel 2023, 46.931,88€ pel 2024, 46.931,88€ pel 2025 i 
23.465,94€ pel 2026  a Ascensores Ersce, SA. 

- Contracte manteniment seguretat-incendi Districtes per un import de 38.634,72€ pel 2022, 
77.269,44€ pel 2023, 77.269,44€ pel 2024, 77.269,44€ pel 2025 i 38634,72€ pel 2026 a 
UTE Sabico i SBC Ajuntament Barcelona. 

 
B.2.5. Donar compte de l’aprovació pel Regidor del Districte dels següents convenis: 
 
- Conveni subvenció nominativa Associació Veïns Dreta Eixample, aprovat el 26-05-2022, 

per un import de 7.000,00€ amb l’A.V. Dreta Eixample. 

- Conveni subvenció nominativa Associació Cor Eixample, aprovat el 02-06-2022 per un 
import de 5.332,00€ amb l’Associació de Comerciants i Professionals Cor Eixample. 

 
 
B.3 Informes 
 
B.3.1. Informe del Regidor del Districte 
 
B.3.2. Mesura de Govern. Pla Barcelona Ciència de l’Eixample. 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
C.1.1. Informar favorablement l’acord de la Comissió de Govern de 26 de maig de 2022 pel 
qual es va aprovar inicialment la modificació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana 
d’ordenació i assignació de tipus pel futur equipament a ubicar a l’interior d’illa de Nàpols, 
Provença, Sicília i Mallorca; d’iniciativa municipal. (Exp. 22PL16908). 
 
C.1.2. Informar favorablement l’acord de la Comissió de Govern de 26 de maig de 2022 pel 
qual es va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació dels edificis 
12, 20, 21 I 25 del Recinte de l’Escola Industrial. (Exp.22 PL16890). 
 
C.1.3. Informar favorablement la proposta de nomenclàtor per a l’interior d’illa antics cinema 
Niza entre Sicília, Sardenya, Provença i Rosselló, i elevar la proposta a la següent ponència de 
nomenclàtor que es convoqui. 
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions / declaracions de grup. 
 
 
D.1.1. Grup Municipal d’ERC. 
 
El Consell Plenari acorda presentar abans de final d’any un pla per abordar la manca 
d'equipaments esportius del districte de l’Eixample i garantir-hi la pràctica esportiva entre el 
veïnat, especialment en el cas del futbol, futbol sala i bàsquet, que inclogui: 
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- Preveure nous equipaments esportius, com pot ser el poliesportiu de la Model. 
- Instar als districtes limítrofs a prioritzar els clubs eixamplencs a l'hora de cedir l'ús dels seus 

espais a clubs d'altres districtes. 

- Presentar al proper plenari una diagnosi de l'estat dels clubs del districte que en contempli 
necessitats, demanda no atesa i altres problemàtiques. 

- Promoure i fomentar la pràctica esportiva al districte. 
 
 
D.1.2. Grup Municipal de B Comú. 
 
El Consell Plenari acorda: 
PRIMER.- Comprometre’ns a treballar perquè el Districte sigui un lloc segur i amable en el qual 
viure la diversitat sexual, afectiva i de gènere de manera plena i normalitzada fomentant 
actituds positives, de suport i de no discriminació cap a les persones LGTBI+. Al mateix temps 
promoure activitats culturals i d’oci, espais i llocs de trobada i relació. 
SEGON.- Reconèixer la tasca ingent de les entitats LGTBI i potenciar el Centre LGTBI+, des 
del Districte, i el seu vincle amb les entitats dels barris de l’Eixample, especialment les de Sant 
Antoni on està ubicat, i a on ja participa de les activitats comunitàries i la Festa Major. Així 
mateix, seguir difonent la seva tasca, serveis d’atenció i propostes culturals entre les entitats 
del districte per a que es conegui la seva funció de servei públic per a tota la ciutadania. 
TERCER.- Treballar de manera conjunta per tal de difondre i conscienciar les entitats, clubs i 
associacions esportives de Barcelona en el reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI i de 
compromís contra la LGTBIfòbia, així com l’organització d’accions de prevenció i sensibilització 
dels drets LGTBI a l’esport. 
QUART.- Incidir en el paper clau de les entitats esportives per a conscienciar,  visibilitzar i 
elaborar plans d’actuació que treballin en la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència 
sexual en contextos esportius. Per tractar adequadament la problemàtica de la violència sexual 
cal que des de les entitats esportives es reconegui la seva incidència, que se’n parli i que s’hi 
actuï. I és també necessari que hi hagi un interès ferm per canviar la cultura que fa que la 
violència sexual dins del món de l’esport sigui encara ara viscuda com un tabú. 
CINQUÈ.- Continuar impulsant activitats de promoció cultural i dels drets LGTBI al districte, 
com ara el cicle “Nosaltres: Setmana LGTBI del Centre Cívic Sagrada Família”, així com la 
participació d’entitats LGTBI a les festes majors dels barris del districte amb propostes culturals 
per a tots els públics, per tal de sensibilitzar i visibilitzar els drets LGTBI.  
 
 
D.1.3. Grup Municipal JxCat. 
 
Que el Govern municipal del districte de l’Eixample: 
1. Convoqui el Consell de prevenció i seguretat del districte d’urgència per tal de donar 

compte de les polítiques de seguretat que s’aplicaran al districte per aquesta campanya 
d’estiu del 2022. 

2. Que a nivell de cada barri es reforcin amb patrulles les zones amb dades més elevades de 
fets delictius i major incivisme. 

3. Que les patrulles nocturnes intensifiquin la vigilància i la presència a les zones d’oci nocturn 
i zones de botellot del districte. 

4. Que es reforci la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. 
5. Que es reforci la col·laboració amb la seguretat privada, especialment als aparcaments 

públics i privats. 
 
 
D.1.4. Grup Municipal Cs.  
 
1. Que el Govern del Districte implementi i posi en marxa una campanya publicitària dels 

espais de trobada per a joves, dels esplais, clubs esportius i dels punts de suport ,espais 
de lectura a fi i efecte que aquests esdevinguin un punt d’atracció d’aquest joves que no 
saben on poden acudir quan es troben sols i confosos. 
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2. La campanya hauria d’anar directament a apel·lar a aquest jove que camina esmaperdut 
per la ciutat i que no sap on adreçar-se. Òbviament s´hauria de diversificar en punts i 
cartelleria amb un eslògan engrescador. 

3. Que el Districte de l’Eixample fos pioner i liderés aquesta prevenció mitjançant aquesta 
campanya que presentés de forma engrescadora l’oferta que hi és però que avui en dia no 
arriba. 

4. A Barcelona hi han molt bones agències de publicitat, segur que trobaríem la manera 
d’apropar als nostres joves aquest univers que per molts és llunyà o inexistent. 

Ara imaginin vostès que dintre de 10 anys un adult ens comenta que ell va estar immers en una 
ideació del suïcidi i com va aconseguir sortir d’aquesta situació:  
Era un dia mes, anava caminant per Barcelona, per un carrer del Barri de la Sagrada Família, 
fins que em vaig detenir a llegir un cartell que deia: 
-  Vina i explica´m. Vine i parlem.  
Quelcom que feia temps que no escoltava, quelcom que em va cridar l’atenció i em va fer 
seguir llegint. Junt aquell reclam, vaig veure l’adreça del Club de bàsquet Roser i un QR que 
em va portar a informar-me. Uns dies després vaig dirigir-me cap al Club, on em van estar 
informant detingudament sobre la campanya i em van saber escoltar i entendre la meva 
situació. Em va sorprendre la proximitat i empatia que em van transmetre. Això, va ser l’inici un 
procés llarg i difícil, però que em va portar a apreciar la meva vida i allò que m’envoltava, a 
sentir-me estimat i a estimar-me.  
 
 
D.1.5. Grup Municipal Valents. 
 
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda: 
1. Estudiar ajudes i compensacions pels afectats per les obres del tramvia tram Girona-

Glòries: els comerciants i veïns de la Diagonal. 
2. Estudiar ajudes i compensacions pels afectats, comerciants i veïns, per les obres 

d’urbanització dels eixos verds i places dins el programa Superilla Barcelona als carrers 
Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell. 

 
 
 
D.2 Precs. 
 
D.2.1. Grup Municipal d’ERC. 
 
Que abans de que acabi el present any, el govern del districte dugui a terme un pla de 
convivència als Jardins Montserrat entre veïns amb i sense animals de companyia per tal de 
millorar els usos i solucionar el conflicte existent. 
 
 
D.2.2. Grup Municipal JxCat. 
 
D.2.2.1. Que el govern del districte de l’Eixample en col·laboració amb la regidoria d’esports 

 cerqui un lloc definitiu a l’Eixample on el CFS Eixample pugui entrenar i jugar. 
 
D.2.2.2. Que el govern del districte de l’Eixample dugui a terme una sèrie d’actuacions de 
protecció del comerç i locals de restauració de l’entorn de les obres del tramvia per l’Avinguda 
diagonal entre Girona i Plaça de les Glòries, tot creant campanyes de promoció econòmica 
d’aquests en col·laboració amb els eixos de la zona, creant noves zones de càrrega i 
descàrrega properes als comerços que s’hagin vist afectades per les obres, augmentant la 
neteja de la zona mentre durin les obres, ressituant els contenidors que s’hagin vist afectats i 
obrint un canal de contacte permanent amb aquests mentre durin les obres per tal de resoldre 

 dubtes o conflictes. 
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D.2.3. Grup Municipal Cs.  
 
Que el Govern del Districte faci una revisió acurada i exhaustiva de l’espai citat (entre Provença 
i Lepant) a fi i efecte de que s’implementin  les mesures adients que facin d´aquest espai un 
lloc d’esbarjo i convivència amb condicions òptimes de salubritat 
 
 
D.2.4. Grup Municipal Valents 
 
Que se levante el asentamiento de la calle Provença, entre calles Bruc y Roger de Llúria, y se 
busque una salida digna para la persona que lo habita. 
 
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Del Grup Municipal d’ERC. 
 
Quines mesures ha pres el govern del districte des del darrer Consell Plenari per tal de resoldre 
la problemàtica de seguretat veïnal, convivència i soroll vinculats a la discoteca situada a la 
Ronda Sant Pere 19 i garantir el descans dels veïns i veïnes? 
 
 
D.3.2. Grup Municipal Cs.  
 
¿Qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno del Distrito para poner fin a los ruidos y molestias 
que sufren los vecinos de la calle Roger de Flor 153-157 de Barcelona, ocasionados desde uno 
de los pisos de la comunidad y garantizarles el derecho al descanso y convivencia en paz sin 
conflictos?  
 
 
D.3.3. Grup Municipal Valents. 
Quin és el motiu pel qual hi ha una autocaravana, amb matricula 2922 JCZ ,aparcada enfront 
del gual d’ambulància del CAP de Roger de Flor? 
 
 
D.4. Seguiment de proposicions 
 
 
D.4.1. Grup Municipal JxCat. 
 
Presentar un informe en el Consell Plenari de l’Eixample de desembre de 2021 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. 
 
D.5. Seguiment precs 
 
D.5.1. Del Grup Municipal d’ERC. 
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Que s'informi de l’estat d’execució del prec acceptat en el consell plenari de l’1 de juliol de 2021 
amb el següent contingut: 
"Que el govern del districte es comprometi a elaborar un pla de xoc contra el soroll al carrer 
d’Enric Granados que inclogui les accions necessàries per a la medició detallada de la 
contaminació acústica diürna i nocturna en els seus diversos trams, contempli retornar al 
consens de l’ordenança de terrasses un cop acabi el període d’excepcionalitat, presenti un pla 
d’usos que en garanteixi la diversitat comercial i posi a disposició els mitjans necessaris per tal 
de garantir-hi la convivència. Que lliuri per escrit el resultat de les inspeccions dels darrers tres 
mesos.” 
 
 
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 


