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Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Sessió ordinària del 7 de març del 2019
1

ORDRE DEL DIA
A.- APROVACIÓ D’ACTES
-

De la sessió ordinària del 4 de desembre del 2018.

B.- PART INFORMATIVA

B.1 Cartipàs:
B.2 Despatx d’ofici:
B.2.1. Es dóna compte de la formalització dels següents contractes centralitzats:
-

De manteniment de la via pública del Districte de l’Eixample 2019-2021 per un import de
448.749,35€ amb Constraula Enginyeria i Obres.
De manteniment dels elements de les voreres (lot 2) per un import de 134.759,56€ amb
Constraula Enginyeria i Obres.
De lloguer d’infraestructures (lot 2) Districte de l’Eixample per un import de 240.000,00€ a
La Llauna, SCCL.
De conservació de l’enllumenat públic 2016-2019 (lot 1) connexions actes cívics Eixample
per un import de 90.000,00€ a Citelum Iberica, SA.
De servei postal ordinari per un import de 21.175,00€ a Recerca i Desenvolupament
Empresarial SL.
Dels serveis postals, cartes certificades/notificacions per un import de 22.506,00€ a
Recerca i Desenvolupament Empresarial SL.
De l’elaboració d’actes dels districtes 2019-2020 (lot 3) per un import de 22.843,50€ a
Manners Traduccions, SL.
Contracte Mixt manteniment edificis 2019-2021 (lot 4) per un import de 164.396,98€ a
Constraula Enginyeria i Obres.
De manteniment sistemes seguretat, incendis (lot 2) per un import de 49.371,27€ a INV
Proteccion, SL.

B.2.2. Es dóna compte de l’aprovació pel Primer Tinent d’Alcalde, i Regidor del Districte de
l’Eixample de:
-

En data 17/12/18, del contracte de lloguer del local d’Enric Granados núm. 47, Espai Gent
Gran M Aurèlia Capmany per un import de 42.108€ anuals fins l’any 2022 amb José Luís
Amirola Olsina.
En data 11/12/18, de l’adjudicació de les obres adequació de les dependències de la
Guàrdia Urbana per un import de 558.839,91€ a IFL GESTION SL.

B.2.3. Es dóna compte de la signatura pel Gerent del Districte del conveni, d’estudiant de
pràctiques a Patrimoni, amb la UPC, aprovat en data 31 de gener de 2019, per un import de
5.950,00 €.
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Aprovat per la junta de portaveus de 28 de febrer de 2019
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B.2.4. Es dóna compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte dels següents contractes:
-

Gestió i dinamització Aula Ambiental Sagrada Família, en data 14/01/19, per un import de
96.759,50€ a Espai Ambiental SCCL.
Dinamització acció comunitària barri Sant Antoni, en data 31/01/19, per un import de
30.654,91€ per al 2019 i 5.109,16 per al 2020 a l’Associació per la Creació i Estudis.

B.2.5. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 24 de
desembre de 2018 ha acordat:
-

La continuïtat de la gestió i explotació del CC Urgell de l’1 de gener al 30 d’abril de 2019
per un import de 73.821,00€ amb Lúdic 3, SCCL.
La pròrroga de la gestió i explotació del CC Cotxeres Borrell de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2019 per un import de 310.391,53€ amb Trànsit Projectes, SL.
La pròrroga de la gestió i explotació del CC Sagrada Família de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2019 per un import de 375.100,00€ amb Serveis a les Persones Encís
SCCL.
La pròrroga de gestió i explotació del CC Fort Pienc de l’1 de gener al 31 de desembre de
2019 per un import de 253.921,18€ amb Lúdic 3 SCCL.

B.2.6. Es dóna compte de l’aprovació per l’Alcaldessa en data 31/12/18 de:
-

La pròrroga de gestió i explotació del CC Casa Elizalde del l’1 de gener al 31 de desembre
de 2019 per un import 159.713, 92€ a Lúdic 3, SCCL.
La pròrroga de gestió i explotació del CC Golferichs i Espai Fotografia Català Roca de
gener a desembre de 2019 per un import de 214.048,24€ a Lúdic 3 SCCL.
La pròrroga de la gestió Pistes Joan Miró i Fort Pienc del 1 de gener al 31 de març per un
import de 23.553,62€ a l’Assoc. Esportiva l’Eixample.

B.3 Informes
B.3.1 Informe del Regidor
B.3.2. Informe d’habitatge del Districte de l’Eixample

C.- PART DECISÒRIA
C.1 Propostes d’acord
C.1.1. INFORMAR l’acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció, en sessió de 12 de desembre de 2018, i pel qual acordà APROVAR
inicialment la modificació dels límits territorials dels deu districtes de la ciutat de Barcelona, en
els termes que s’indiquen en el document que consta a l’expedient.
C.1.2. INFORMAR l’acord de la Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 24 de
desembre de 2018 i pel qual adoptà el següent acord: APROVAR inicialment, de conformitat
amb l’article 68.1.a de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic
d’establiments de concurrència pública i altres activitats de l’Avinguda del Paral·lel d’iniciativa
municipal, d’acord amb el contingut de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporà a aquell acord.
C.1.3. INFORMAR l’acord que la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió
celebrada el dia 16 de gener de 2019 adoptà el següent acord: APROVAR inicialment, de
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conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General
Metropolità per a la incorporació al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als
emplaçaments carrer Ciutat 3, Via Laietana 8-10, Gran via de les Corts Catalanes 724-726 i
Nàpols 132-134, Avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer Alzina 6-8,
Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35 i Passeig de la Vall d’Hebron 138-160;
d’iniciativa municipal.
C.1.4 INFORMAR les següents propostes per elevar-les a la Ponència de Nomenclàtor:
-

C.1.4.1 Proposta de canvi de denominació de l’Interior d’illa de Passeig de Sant Joan amb
Mallorca, Nàpols i Provença amb el nom de Jardins Macaya;
C.1.4.2 Proposta de denominació de la plaça de Sant Antoni de Borrell amb Tamarit amb
el nom de Conxa Pérez; i
C.1.4.3 Proposta de denominació de la placeta de Villarroel amb Rosselló amb el nom de
Concepció Aleixandre Ballester.

C.1.5 APROVAR la proposta d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2019 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 Demòcrata.
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample insta al govern municipal a trobar i assignar
una ubicació definitiva per l’escola Entença abans del final del mandat, per tal d’acomplir
amb les demandes de l’Associació de Famílies d’Infants (Afi) d’Entença i garantir la
continuïtat del projecte docent del centre en les millors condicions possibles.



D.1.2. Grup Municipal ERC.
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda instar el govern municipal a definir la
ubicació definitiva de l’Escola Entença abans de l’acabament del present mandat.



D.1.3. Grup Municipal CUP-PA.
Que el govern del Districte es comprometi a negociar i definir una ubicació realista i
definitiva per a l’Escola Entença abans d’iniciar el nou cicle electoral (sigui al solar del
Clínic, sigui a la mateixa Model, sigui en un altre districte)



D.1.4. Grup Municipal Cs.
Que el Consell Plenari del Eixample acuerde reprobar la acción municipal del Gobierno en
el distrito de Eixample por haber incumplido las siguientes promesas:
Garantizar la seguridad en las calles mediante el incremento de la presencia policial y
la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad para acabar con el top manta
y el aumento de los delitos.
Conectar el tranvía por la Diagonal.
Mejorar la movilidad y la calidad ambiental del distrito.
Dotar de vivienda de alquiler social a la personas vulnerables y a aquellas que sufren
situaciones de emergencia
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No haber atendido las demandas de los vecinos en la implantación de la red ortogonal.
Decidir la suspensión arbitraria de licencias de actividad, perjudicando al comercio y la
restauración.

D.1.5. Grup Municipal PP.
Instar al govern municipal a facilitar, en el termini de cinc dies, als grups d’aquest Plenari,
una copia de l’expedient de sol·licitud i la concessió de la llicència per tallar els carrers del
l’Eixample del Passeig de Gracia amb la Gran Via i el Carrer Diputació, entre Pau Claris i
Bruc, el passat dia 21 de febrer i el dia 26 de febrer el carrer Diputació, en el mateix tram,
a l’entitat particular “Òminum” .
Igualment, se’ns faci a mans els expedientes de sol·licitud i concessió de la llicencia per a
la instal·lació de pantalles.
I, específicament, en allò referit als talls dels carrers de l’Eixample en dies laborables
demanem un informe jurídic i tècnic sobre quins són els criteris que es tenen en
consideració. També els informés previs que, en aquest cas, van emetre els serveis
tècnics del districte i la Guàrdia Urbana. En aquest sentit volem conèixer en virtut de
quines capacitats o competències els anomenats “voluntaris” de “Òminum” podien tallar els
carrer esmentats i derivar el trànsit.



D.1.6. Grup Municipal PSC.
El consell plenari acorda constituir, abans de la finalització del mandat, un grup de treball
format per veïns comerciants i grups polítics per tal de començar a dissenyar, des del
consens polític i veïnal, una planificació i estratègia de com ha de ser el futur entorn urbà
de la Sagrada Família tenint en compte com a mínim:
Afectacions urbanístiques
Qualitat de l’espai públic i disponibilitat de sòl
Habitatge
Usos comercials
Equipaments
Mobilitat i
Espai verd

D.2 Precs.


D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.
Que el govern del Districte informi del número exacte d’habitatges de lloguer assequible
destinats a la gent jove que en aquest mandat s’han incorporat a la Borsa d’Habitatge de
Lloguer, i quants d’ells es troben situats al districte de l’Eixample



D.2.2. Grup Municipal ERC-AM.
D.2.2.1. Que l’equip de govern garanteixi que la Fàbrica del Sucre serà el lloc de reubicació
de l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí i que es comenci a treballar quan abans millor en
aquest sentit. I que mentre no puguin instal·lar-se a la nova ubicació de manera definitiva,
podran seguir ocupant l’espai actual del temple de la Sagrada Família per tal que en cap
moment es trobin sense local i es vegi interrompuda la seva activitat
D.2.2.2. Que el Districte de l’Eixample impulsi un pla de compensacions i ajuts per a la
millora de les condicions dels edificis situats a les vies considerades bàsiques, com pot ser
el carrer Aragó, enfront els perjudicis derivats de la contaminació acústica i atmosfèrica,
contemplant opcions com la substitució de fusteries antigues, la millora de l’envoltant dels
edificis, i actuacions de millora a l’espai públic en les vies més castigades pel trànsit.
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D.2.3. Grup Municipal CUP-PA.
-



Que el govern del Districte generi un cens dinàmic de denúncies d’assetjament
habitacional, de propietats responsables i de pisos i edificis afectats.
Que el govern del Districte es comprometi a no facilitar llicències d’Habitatge d’Ús
Turístic (HUT) a aquelles empreses i adreces on quedin acreditades males pràctiques
envers els llogaters (degradar edificis, amemes i coaccions a llogaters)
Que la Taula Veïnal d’Habitatge de l’Eixample incorpori als seus ordres del dia el
seguiment d’aquest cens i la demanda i concessió de llicències HUT.

D.2.4.1. Grup Municipal Cs.
Que el Govern del Districte de l’Eixample es comprometi a l’entrega de l’informe, que s’ha
fet per part de la Agència de Salut Pública, a les famílies afectades per la ubicació
provisional al costat d’aquesta subestació elèctrica.



D.2.4.2. Grup Municipal Cs.
Que el Govern del Districte posi tots els mitjans per trobar una nova ubicació pel PIPI Can
de l’Avinguda Mistral.



D.2.5. Grup Municipal PP.
Per la utilització electoralista d’un equipament com La Model, que es deixi sense efecte la
eventual presentació del projecte dels futurs usos de La Model per tal de que sigui el
govern municipal que surti de les properes eleccions municipals el que tiri endavant aquest
projecte en la seva globalitat i complexitat.



D.2.6. Grup Municipal PSC.
Que s’estudiïn les mancances de senyalització vertical als carrers Borrell i Tamarit, així
com també es substitueixin les tanques provisionals de la supercruïlla per elements de
mobiliari urbà fixos

D.3 Preguntes


D.3.1. Grup Municipal Demòcrata.
Quin és el capteniment del govern del districte, respecte el grau d’inversió executat a
l’Eixample al llarg del present mandat 2016-2019?



D.3.2. Grup Municipal CUP-PA.
-



Pot explicar el govern del Districte el recorregut que s’ha seguit amb les diferents
propostes dels pressupostos participatius?
Pot explicar el govern del Districte el recorregut concret de la proposta “Pla de reducció
de vehicles contaminants al barri”?

D.3.3. Grup Municipal PP.
Quin balanç fa el govern municipal sobre el respecte i compliment de les resolucions i
acords d’aquest Plenari de Districte durant el mandat que ara acaba?



D.3.4. Grup Municipal PSC.
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Quin és el capteniment del govern respecte la ubicació definitiva de l’Escola Entença? On,
a criteri del Govern, s’ha de desenvolupar l’ampliació de l’Hospital Clínic?

D.4.Seguiment precs


D.4.1. Grup Municipal ERC-AM.
Que s’informi de l’estat del prec que instava al govern del Districte de l’Eixample a trobar
una solució per tal de millorar la connectivitat entre el barri de l’Esquerra de l’Eixample i els
equipaments sanitaris CAP Manso, Hospital Clínic i Hospital del Sagrat Cor i el Mercat de
Sant Antoni, contemplant la possibilitat d’implementar un bus de barri que cobreixi el
trajecte que ha quedat descobert i facilitant així la mobilitat dels veïns/es afectats/es per la
supressió de la línia d’autobús 41.

E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS

E.1. Grup Municipal ERC-AM.
1. Expressar la vocació de la ciutat de Barcelona en la defensa dels drets fonamentals i contra
l’extrema dreta, així com mostrar el rebuig de l’Ajuntament vers els discursos que fomenten
l’odi, relativitzen el feixisme i posen en perill la convivència.
2. Manifestar el compromís del consistori de denunciar i aïllar l’extrema dreta, instant els partits
que el conformen a no arribar a acords amb aquestes formacions i entitats, i comprometent-se
a no col·laborar ni finançar cap entitat que defensi idees ultradretanes que atemptin contra el
sistema de drets i llibertats democràtiques.
3. Denunciar l’actuació d’aquelles formacions polítiques que accepten la connivència amb els
partits d’extrema dreta, impregnant-se del seu discurs, normalitzant les seves propostes i
arribant a acords polítics que suposen un blanqueig del seu ideari i un atac contra els drets
individuals i col·lectius de la ciutadania.
4. Assumir el compromís, des de la diversitat democràtica, de continuar implementant
polítiques en defensa de la diversitat sexual i la identitat de gènere, els feminismes, la
interculturalitat, la defensa de la llibertat religiosa en un marc de laïcitat i els drets de les
minories amb l’objectiu de fer de Barcelona la capital de la llibertat i els drets civils.

D.2. Grup Municipal CUP-PA.
PRIMER.- Donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març, facilitant
que les treballadores del districte es puguin adherir a la vaga i difonent la convocatòria de la
vaga general feminista a través dels mitjans del districte.
SEGON.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la
sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i
hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
TERCER.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i
licitacions que efectuï el districte, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es
detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.
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QUART.- Establir un protocol d’actuació per evitat la discriminació laboral de les persones trans.
CINQUÉ.- Establir la necessitat de personació del Districte en el casos penals d’assetjament
laboral.
SISÈ.- Exigir la recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei d’igualtat
catalana suspesos pel Tribunal Constitucional.
SETÈ.- Exigir la llibertat de les preses polítiques i el retorn de les exiliades.

D.- 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.
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