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

- De la sessió ordinària de 4 d’octubre de 2018. 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 

B.1 Cartipàs:  
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Es dóna compte de l’ampliació del contracte centralitzat de manteniment 
de Via Pública lot 2 Dte. Eixample, en data 17/9/18, per un import de 
209.721,37 € amb Constraula Enginyeria i Obres 
 
B.2.2. Es dóna compte de l’aprovació pel Primer Tinent d’Alcalde, i Regidor del 
Districte de l’Eixample, en data 17/9/18, del contracte de lloguer del local Dos 
de Maig, 259 com a magatzem del Districte, per un import de 2.323,20 € per 
aquest any i 9.292,80 € anuals fins l’any 2022 amb Sabi Peremarti Francisca i 
Sabi Fra. 
 
B.2.3. Es dóna compte de la signatura pel Gerent del Districte dels següents 
convenis amb la UPC, aprovats en data 29 d’octubre de 2018, cadascú d’ells 
per un import de 1.950,00€ pel 2018 i 7.050,00 € pel 2019: 

- Dos convenis de pràctiques d’estudiants de la UPC a la Direcció Serveis 
de Llicències i Espai Públic. 

- Dos convenis de pràctiques d’estudiants de la UPC al Departament 
d’Obres i Manteniment. 
 

B.2.4. Es dóna compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte dels contractes 
per l’execució de les següents obres: 

- Arranjament voreres carrer Casanova aprovat el 16 /11/18 per un import 
de 40.651,69 € a Oserma 1992 Obras y Servicios. 

- Arranjament voreres carrers Aribau i París aprovat el 9/11/18 per un 
import de 35.211,76 € a Oserma 1992 Obras y Servicios. 

- Arranjament voreres carrers Bailèn i Casp, aprovat el 16/11/18, per un 
import de 44.507,66 € a Oserma 1992 Obras y Servicios. 

- Obres adequació OAC Aragó, 328, aprovat el 16/11/18, per un import 
de 106.419,49 € a Taber contract SL 

 
B.2.5. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada 
en data 29 de novembre de 2018 ha aprovat el Conveni de col·laboració 
empresarial en activitats d’interès general entre l’Ajuntament de Barcelona i Cel 
Urbà, S.L. per al mecenatge d’activitats culturals de l’equipament ubicat al 
carrer de Nàpols 268-270 de la ciutat de Barcelona, amb una aportació d’un 
milió d’euros en la forma i termini que s’hi estableixen. 
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B.2.6. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern del Districte 
de 29 de novembre de la proposta de preus públics per al 2019.  
 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe d’habitatge  
B.3.2 Informe de pressupost 2019 
B.3.3 Informe del Regidor 
 

 
C.- PART DECISÒRIA 
 

C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1. INFORMAR la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de 
qualificació en el tram del carrer Provença corresponent a l’illa del Temple de la 
Sagrada Família, aprovada inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2018.  
 
C.1.2. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic Integral del Temple de la Sagrada 
Família, promogut per la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de 
la Sagrada Família, aprovat inicialment per la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 de novembre de 2018 
 
 

D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 

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

Recuperar la connectivitat amb bus entre el CAP Manso i l’Hospital del 
Sagrat Cor, seguint l’itinerari que seguia la línia 41 abans de la seva 
eliminació. 
Retirar la parada del bus de l’antiga línia 66 (actualment sense servei) 
ubicada a la cantonada de Ronda Universitat amb Balmes, destinar agents 
cívics a controlar les cues i els temps d’estada dels busos interurbans així 
com a obligar-los a parar el motor en els temps d’espera. Engegar una 
campanya de control i multes dels incompliments dels horaris de càrrega i 
descàrrega a la Ronda Universitat. 
Intervenir urbanísticament a la Ronda Sant Antoni  al carrer Girona, d’acord 
amb els projectes de pacificació aprovats, sense retallar pressupost i en el 
present mandat municipal. 
Implantar la D30 a la Diagonal com a solució òptima a la connectivitat entre 
les places de Francesc Macià i les Glòries. 
 

- D.1.2. Grup Municipal ERC. 
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda estudiar poder oferir 
serveis de Bar-Cafeteria als centres cívics o ateneus del districte de 
l’Eixample, amb l’objectiu d’aconseguir nous espais relacionals que ajudin a 
dinamitzar els equipaments i n’eixamplin la participació veïnal, tal i com 
succeeix a altres Districtes. 
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- D.1.3. Grup Municipal CUP-PA.  

Que el Districte de l’Eixample es comprometi a decidir conjuntament amb el 
veïnat el futur de la Ronda de Sant Antoni, incloent la possibilitat que la 
proposta resultant no inclogui el retorn del vehicle privat. 
Que el Districte de l’Eixample desenvolupi la proposta de procés participatiu 
presentada recentment, tot indicant col·lectius a implicar, procediment i 
terminis, i  que la inclusió del veïnat en el procés no sigui només participatiu 
i informatiu, sinó vinculant. 
 

- D.1.4. Grup Municipal Cs. 
Que los técnicos de movilidad y los responsables políticos de este distrito 
estén abiertos a las modificaciones de las líneas de autobús que no cubran 
las necesidades de los vecinos y que sí estaban cubiertas anteriormente, 
come es el caso de la línea 41: 
Que se modifiquen las paradas que sea necesario, se cambien algunos 
trayectos, tal y como se ha hecho con 8 líneas durante el proceso de 
implantación, oyendo a los vecinos y sus demandas fundadas; 
Que se mejore la frecuencia de los autobuses, que en el caso de algunas 
líneas, es pésima; 
Que en el caso de ser necesario para satisfacer las necesidades de los 
vecinos, se implanten autobuses de barrio. 
 

- D.1.5. Grup Municipal PP.  
Instar al Govern del Districte a respectar els acords adoptats per aquest 
plenari i, específicament, respecte a la cessió del local comercial de la finca 
del C. Aragó 317 a favor d’entitats i associacions del Barri de la Dreta de 
l’Eixample. 
 

- D.1.6. Grup Municipal PSC.  
El govern del districte encarregarà durant el primer trimestre de 2019 
l’estudi tècnic per l’elaboració d’un pla d’equipaments de tot el districte de 
l’Eixample per tal d’analitzar la població de cada barri, fixar necessitats de 
servei públic i per tant d’equipaments de cada barri, proposar estratègies 
per respondre a les necessitats urgents, i definir propostes d’ús públic per 
tos els sòls qualificats d’equipament destinats a usos públics. 

                                                                                                                                                                           
 D.2 Precs. 
 

- D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.  
Que el govern del districte explori totes les possibilitats amb la Diputació de 
Barcelona per tal de convertir l’edifici de Diagonal, 233 en un equipament 
de barri. 
 

- D.2.2. Grup Municipal ERC-AM. 
D.2.2.1. Que l’equip de govern prengui mesures per tal que, durant les 
hores en què els Jardins Maria Matilde Almendros estiguin tancats, es posi 
un sistema de tancament que faci impossible l’accés; que facin les parets 
interiors més altes per tal que no es pugui accedir a les vivendes; que el 
parc sigui dels primers a ser tancats donada la seva especial problemàtica; i 
que, en horari d’obertura al públic, es posi vigilància, al menys durant uns 
dies per tal d’anar regulant la situació d’incivisme que s’hi ha instal·lat. 
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D.2.2.2. Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a negociar 
l’adquisició de l’edifici situat a la Ronda Sant Pere, 41 per part de 
l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu que esdevingui un equipament 
veïnal, i a constituir una comissió de seguiment amb entitats del barri i 
grups polítics que puguin definir la proposta d’usos. 
 

- D.2.3. Grup Municipal CUP-PA. 
Que el govern del Districte es comprometi a estudiar les necessitats del 
teixit associatiu de l’Eixample i actualitzar els protocols interns de treball, tot 
procurant facilitar l’activitat d’aquests col·lectius. 
 

- D.2.4. Grup Municipal Cs. 
Que el govern del Districte informi de les mesures preses al barri de 
l’Esquerra de l’Eixample a fi i efecte de contrarestar la venda de droga en 
els narcopisos. 
  

- D.2.5. Grup Municipal PP. 
Que el govern municipal adopti les mesures policials, d’informació i 
prevenció, necessàries per evitar que els “narcopisos” del barri del Raval es 
puguin traslladar al Barri de Sant Antoni i per incrementar la seguretat en el 
Barri davant de l’augment de robatoris. 
 

- D.2.6. Grup Municipal PSC. 
D.2.6.1 Que el govern municipal, a través de la direcció de Serveis a les 
persones, inici els treballs per incloure una nova tarificació “cultural” de 
preus públics dirigida a professional de la cultura i que permeti la cessió 
d’espais sense haver de sufragar la tarifa actual de preus d’empresa. 
D’aquesta manera, en el proper expedient de preus públics dels centres 
cívics s’inclourà la tarifa “entitats“ la tarifa “cultura” i la tarifa “empresa”. 
D.2.6.2. Que el govern del districte impulsi un equip de treball format per 
tècnics de via pública i guàrdia urbana per tal de dissenyar millores en la 
seguretat vial a l’Eixample, i destini una partida del pressupost de 
manteniment a implementar-les a l’espai públic, ja siguin baranes en els 
punts negres, senyalització vertical, segregació de calçades entre moltes 
altres propostes. 

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

Considera el govern del districte que la situació de l’Eixample en termes de 
seguretat i civisme és millor o pitjor que era a l’inici del mandat? 
 

- D.3.2. Grup Municipal CUP-PA. 
Amb quines opcions i calendari treballa el Districte de l’Eixample per solar 
del C. Provença. 
Amb quines opcions i calendari i treballa el Districte per ubicar Parc de 
Bombers o escola Entença 
Quins canals de comunicació hi ha amb l’Hospital Clínic i altres agents per 
desencallar la situació? 
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- D.3.3. Grup Municipal Cs  
Quines són les inversions previstes al districte de l’Eixample pels pròxims 
sis mesos? 
 

- D.3.4. Grup Municipal PP. 
Quin és el parer i la opinió del govern municipal sobre la possibilitat de 
incloure el futur institut Angeleta Ferrer en la oferta educativa pel proper 
curs 2019-2020? 

 
 

 
E.- 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. 
 


