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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Sessió ordinària del 4 d’octubre de 2018 
 
ORDRE DEL DIA1 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 

- De la sessió ordinària de 5 de juliol de 2018, i de la sessió extraordinària de 
25 de setembre de 2018. 

 
B.- PART INFORMATIVA 
 

B.1 Cartipàs:  
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern dels següents 
contractes: 

- Adjudicació de la gestió i dinamització Espais i Casals de Gent Gran del 
Districte (1 d’agost de 2018 a 31 desembre 2020), en data 21/6/18, per 
un import de 308.312,81 € corresponent a l’any 2018 amb Associació 
Esportiva l’Eixample de Barcelona. 

- Pròrroga de l’arrendament del local de Carrer Aragó, 326-328 (ubicació 
OAC), des del 20 juliol 2018 fins al 19 juliol de 2022, aprovat el 21-06-
2018, per un import de 63.809,30 € corresponent a l’any 2018 (3a 
pròrroga). 

- Ampliació del contracte de gestió i explotació del Centre Cívic Urgell, 
aprovat el 28-6-18, per un import de 2.917,00 € a Lúdic 3, SCCL 

- Acord de continuïtat de servei de la gestió i explotació del Centre Cívic  
Urgell des de l’1 de setembre fins el 31 de desembre de 2018), en data 
19-7-2018, per un import de 75.279,00 € a Lúdic 3, SCCP. 
 

B.2.3. Es dóna compte de la signatura pel Gerent del Districte dels següents 
convenis de formació professional dual, aprovats en data 28 d’agost de 2018, 
cadascú d’ells per un import de 1.176,00 € pel 2018 i 1.764,00 € pel 2019: 

- Un conveni de formació dual Cicle Projectes d’Obra. 
- Tres convenis de formació dual Cicle d’Administració i Finances. 
- Un conveni de formació dual Cicle d’Assistència a la Direcció. 

B.2.4. Es dóna compte de la signatura pel Regidor del Districte dels següents 
convenis de subvenció: 

- Conveni Associació Veïns Esquerra Eixample, aprovat el 12/7/18, per 
un import de 10.500,00 € 

- Conveni Associació Veïns Sant Antoni, aprovat el 20/7/18, per un import 
de 12.704,00 € 

- Conveni Associació Comerciants i Professionals Cor Eixample, aprovat 
el 19/7/18, per un import de 5.332,00 € 

B.2.5. Es dóna compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte dels contractes 
per l’execució de les següents obres: 
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- Obres d’adequació instal·lacions elèctriques 3a planta de la seu 
districte, adjudicat el 24/8/18, per un import de 153.488,50 €, a Fuentes 
y Ariza SA. 

- Obres de climatització de les sales estudi Biblioteca Agustí Centelles, 
adjudicat el 4/9/18, per un import de 57.617,50 €, a Energrup Bio-
Renovables SL. 

 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe del Regidor 

 
C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1. INFORMAR el Pla Especial Integral d’Ordenació i Rehabilitació de la 
Casa Oller situada a la Gran Via de les Corts Catalanes 658, aprovat 
inicialment per la Comissió de Govern de l’Ajuntament en sessió celebrada el 
dia 19 de juliol de 2018. 
 
C.1.2. INFORMAR la denominació d’Escola Bressol Municipal Leonor Serrano 
per a l’Escola Bressol Municipal de nova creació situada al carrer Cartagena 
159. 
 

D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

D.1 Proposicions/declaracions de grup. 
 
- D.1.1. Grup Municipal Demòcrata.  

Instar al govern del Districte a vetllar perquè dins del nou Pla de Mobilitat 
Urbana es contemplin les actuacions següents: La reordenació de les 
parades del bus de la Ronda Universitat i la Ronda Sant Pere, la pacificació 
del carrer Girona i la implantació de la D30 a l’Avinguda Diagonal. 

- D.1.2. Grup Municipal ERC. 
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda prendre mesures 
econòmiques de compensació pels comerços afectats per les obres de les 
sortides d’emergència de l’Alta Velocitat, així com dur terme accions per 
incrementar la seguretat als perímetres de les esmentades obres. 

- D.1.3. Grup Municipal CUP-PA.  
Que el govern del Districte exposi quin és l’estat de les negociacions amb la 
propietat, quin seguiment s’està fent des del districte del procediment 
judicial i quina és l’estratègia a seguir per aconseguir que les veïnes de 
Roger de Flor, 209 i la resta d’edificis en situació d’emergència al Districte, 
no siguin expulsades de casa seva ni del barri, així com les mesures que es 
desenvoluparan a nivell de llicències d’obres per evitar que les veïnes 
siguin víctimes de mobbing. 
Que el Consell Plenari del Districte de l’Eixample difongui i doni suport 
públicament a les accions de mobilització de les veïnes en lluita per un 
habitatge digne i denunciï l’especulació immobiliària dels fons voltors. 

- D.1.4. Grup Municipal Cs. 
Elaborar un informe exhaustivo y entregarlo a los grupos municipales en un 
plazo no superior a un mes, sobre el número de agentes policiales que 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

3 
 

tenemos adscritos en la actualidad en el Distrito, los criterios utilizados para 
decidir cuántos agentes se asignan a cada uno de los barrios, y cuáles son 
los criterios para decidir el tipo de operativa y presencia en las calles. 
Elaborar nuevas campañas para la prevención de conductas incívicas que 
ayuden a mejorar la Seguridad de los Barrios. 
Que se faciliten órdenes precisas a los cuerpos de Seguridad para que se 
cumplan las ordenanzas vigentes. 
Aumentar el número de agentes en las calles. 

- D.1.5. Grup Municipal PP.  
Reprovar al Sr. Gerardo Pisarello Prados, com a màxim responsable del 
Districte de l’Eixample, per la gestió del “top manta” i, especialment, per la 
presencia massiva i continuada de venda il·legal en els espais més 
emblemàtics del Districte. 

- D.1.6. Grup Municipal PSC.  
Que el govern executi el planejament aprovat per la construcció d’una 
escola bressol a l’illa de Rosselló, Aribau, Còrsega i Enric Granados, 
coneguda com la placeta Brossa. 
Que el govern es comprometi iniciar la redacció de projecte executiu abans 
de finalitzar el mandat i procedeixi a l’estudi per determinar si és necessari 
o no procedir a la compra del local de Rosselló 193 o Rosselló 195 per tal 
de facilitar l’accés a la futura escola. 

                                                                                                                                                                           
 D.2 Precs. 
 

- D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.  
Que el Govern del districte actuï sobre els problemes d’incivisme i 
inseguretat que  estan portant a una situació de degradació i deteriorament 
progressiu de la ciutat, emprengui una campanya per evitar les conductes 
incíviques i prengui les mesures necessàries per revertir la degradació dels 
nostre barris així com reforçar la presència de la Guàrdia Urbana fent  
complir les ordenances municipals. 

- D.2.2. Grup Municipal ERC-AM. 
D.2.2.1. Que l’equip de govern prengui mesures per tal de que els 
contenidors es  buidin amb més freqüència o que s’instal·lin més 
contenidors, que s’ampliïn els dies de recollida de residus dels comerços, 
que es facin més campanyes de conscienciació per tal que els veïns i 
veïnes dipositin els mobles i altres elements de gran volum el dia que 
pertoqui a la zona on viuen i, en cas d’incompliment, que es multi a les 
persones que facin un ús indegut de la via pública 
D.2.2.2. Que el govern del districte es comprometi a defensar, promoure i 
agilitzar un acord urgent, abans d’acabar la legislatura, en el marc del Grup 
Impulsor de la Superilla del Carrer Girona, per tal que quedin definits els 
calendari i el format de la implantació del projecte a curt termini, mentre se 
segueix definint el projecte definitiu, i a fer totes les accions paral·leles que 
es derivin d’aquests acord amb la màxima celeritat. 

- D.2.3. Grup Municipal CUP-PA. 
Demanem al govern de l’Eixample la calendarització i posada en marxa 
d’un grup de treball, entre formacions polítiques i moviment veïnal i en 
defensa de l’habitatge, per valorar i definir necessitats pressupostàries i 
criteris d’actuació per l’any 2019. 

- D.2.4. Grup Municipal Cs (sobre el soroll produït pel pas del metro a les 
finques al voltant de l’estació de Sagrada Família). 
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Que l’administració municipal encarregada de les mateixes es reuneixi de 
nou amb els veïns de les finques afectades i es tornin a realitzar les 
medicions i proves de soroll a fi i efecte que tinguem la informació 
actualitzada per poder dur a terme les mesures adients. 

- D.2.5.  Grup Municipal PP. 
Que el govern del Districte insti TMB per tal de canviar el recorregut de la 
línia V9 de tal manera que: 

• La Línia V9 arribi a Plaça Catalunya. 
• L’anada del trajecte es faci pel carrer Calàbria tot mantenint la 

baixada pel carrer Viladomat. 
- D.2.6. Grup Municipal PSC. 

D.2.6.1. Que el govern municipal inici els treballs per incloure una 
residència de gent gran en el pla de remodelació de la presó Model i destini 
un mínim d’un terç del 150 habitatges previstos a apartaments tutelats per a 
gent gran. 
D.2.6.2. (Referent interior illa Myrurgia) Que el govern del Districte faciliti el 
calendari d’actuacions previst per fer efectiva l’expropiació i el trasllat del 
CSS (data de consecució del sòl i previsió de data de trasllat) i tirar 
endavant l’ampliació del Centre Cívic i l’Espai de Gent Gran  de Sagrada 
Família (previsió de redacció de projecte, licitació i inici d’obres). 

 
D.3 Preguntes 
 
- D.3.1. Grup Municipal Demòcrata. 

Quin és l’estat actual del procés participatiu i quin calendari té previst el 
govern per l’espai de la Model? 

- D.3.2. Grup Municipal Cs.(sobre els contenidors del barri de la Sagrada 
Família i Eixample dreta i Esquerra) 
Quines mesures té pensat el govern del districte per millorar el manteniment 
d’aquests contenidors i la salubritat del districte de l’Eixample. 

- D.3.3. Grup Municipal PP. (Referent a les filtracions del mercat de Sant 
Antoni) 
Quines mesures o accions pensa portar a terme el govern del Districte de 
l’Eixample per, si s’escau, reclamar als contractistes que van fer les obres 
de rehabilitació de la coberta les responsabilitats que es puguin derivar per 
aquests vicis constructius? 

 
D.4.Seguiment de proposicions. 
 
- D.4.1.  Grup Municipal ERC-AM. 

Que si informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada al consell 
plenari del dia 5 de maig de 2016 amb el següent contingut: 
Que el govern del districte es comprometi a mediar entre els veïns i veïnes 
usuàries del Parc de l’Estació del Nord, atès el conflicte entorn a la 
presència d’animals de companyia, mitjançant l’ordenació provisional del 
parc, amb l’objectiu de garantir-hi la convivència fins al desplegament 
definitiu de l’Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals, 
contemplant l’ampliació de noves zones d’esbarjo per a gossos i la 
incorporació d’agents cívics a mode de prova pilot pel conjunt de la ciutat. 

- D.4.2.  Grup Municipal PSC. (Seguiment de la proposició aprovada el 3 de 
maig del present i presentada conjuntament amb el grup de ERC) 
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• El govern es compromet a impulsar aquest mateix curs polític 
l’elaboració d’un pla d’actuació per eliminar de la plaça de les 
Glòries l’activitat de venda ambulant no autoritzada. 

• Aquest pla, per tal d’aconseguir un resultat satisfactori, caldrà 
que sigui de caràcter integral, és a dir, amb la participació de tos 
els serveis implicats per abordar la problemàtica de fons 
d’aquest mercat. I que com a mínim compti amb la participació 
de : Guàrdia Urbana, Serveis Socials, el servei de Prevenció, i 
l’àrea de Manteniment de la via pública. 

• Que aquest pla inclogui un calendari de previsió d’actuacions per 
tal de cercar una solució definitiva a l’ocupació intensiva de 
l’espai públic  per part de la venda ambulant 

• Que s’accelerin els terminis d’expropiació pendents entre 
Canòpia i Consell de Cent per tal de poder intervenir de manera 
definitiva en els espais degradats avui encara de propietat 
privada. 

• Que el pla sigui presentat en aquest mateix consell plenari o en  
una comissió creada ad hoc amb la participació de les entitats 
veïnals i els membres d’aquest consell que donin suport a la 
proposta. 

 
D.5.1. Seguiment de Precs. 
 
- D.5.1. Grup Municipal CUP-PA. 

Que el Govern del Districte de l’Eixample es compromet a estudiar la 
connectivitat entres els equipaments sanitaris CAP Manso, Hospital Clínic i 
Hospital Sagrat Cor i presentar una proposta que garanteixi aquesta 
connectivitat, sigui recuperant la línia 41, sigui implementant un bus de barri 
o sigui adaptant les noves línies de bus. 

 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

- E.1. Grup Municipal Demòcrata.  
1. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 

generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i 
veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i 
exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat 
que van provocar més de 900 ferits. 

2. Deixar constància que els veïns i veïnes del Districte de l’Eixample 
també varen patir la repressió en nombroses escoles dels nostres barris 
i amb especial violència a l’escola Ramon Llull, a l’Institut Balmes 
situades a la dreta de l’Eixample, i a l’Escola Pia al barri de Sant Antoni. 

3. Reconèixer l’actitud , valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 
2 milions de persones que el diumenge 1 d’octubre es van expressar a 
les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i 
als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 

4. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats 
pels danys personals i materials conseqüència de la brutal repressió. 

5. Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes 
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern 
català i Parlament de Catalunya. 
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F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 
Nota informativa: D’acord amb l’article 36 del Reglament intern d’organització i 
funcionament del Districte de l’Eixample, les entitats i els ciutadans i ciutadanes del 
Districte podran intervenir, si ho desitgen, en el transcurs de la sessió sobre els punts 
de la part decisòria o de la part d’impuls i control que figurin en l’ordre del dia, 
sol·licitant-ho mitjançant escrit entrat en el registre abans de les 48 hores de la 
celebració. El president del Consell pot delimitar en número i en temps les 
intervencions demanades pels ciutadans i ciutadanes en cadascun dels punts de 
l’ordre del dia esmentats. 
De manera excepcional, i un cop finalitzat l’ordre del dia, el president del Consell pot 
concedir la paraula a les entitats i als ciutadans i ciutadanes assistents que desitgin 
intervenir sobre algun tema general d’interès del Districte. 
 


