Districte de l’Eixample
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Sessió ordinària del 6 de maig de 2021
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ORDRE DEL DIA

A.- APROVACIÓ D’ACTA
De la sessió ordinària del Consell Plenari de 4 de març de 2021.

B.- PART INFORMATIVA
B.1 Cartipàs:
B.1.1. Restar assabentat del cessament del Sr. Francesc Magrinyà Torner com a membre del
Consell Municipal del Districte de l’Eixample amb efectes de 31 de març de 2021.
B.1.2. Restar assabentat del cessament de la Sra. Maria Lloveras Caballé com a membre del
Consell Municipal del Districte de l’Eixample amb efectes del 15 de març de 2021.
B.1.3. Restar assabentat del cessament del Sr. Rafael Augusto Yepes Ruiz com a membre del
Consell Municipal del Districte de l’Eixample amb efectes del 30 d’abril de 2021.
B.1.4. Restar assabentat del nomenament per Decret de l’Alcaldia de 17 de març de 2021 del
Sr. Pau Campderrós Alonso i de la Sra. Mar Trallero Cordero com a membres del Consell
Municipal del Districte de l’Eixample i de llur presa de possessió el dia 8 d’abril de 2021 i 29 de
març de 2021 respectivament.
B.1.5 Restar assabentat de la redistribució dels Consellers/eres del grup municipal de
Barcelona en comú en els diferents òrgans de govern i de participació al Districte i conselleries
per àrees.
B.1.6. Restar assabentat de la Resolució del Regidor del Districte de 23 d’abril de 2021 per la
qual es designa el conseller Eduard Corbella Cervelló portaveu del grup municipal de
Barcelona en Comú a la Junta de Portaveus; i els Consellers Mar Trallero Cordero i Pau
Campderrós Alonso com a membres de la Comissió de Govern.
B.2 Despatx d’ofici:
B.2.1. Donar compte de l’aprovació per la Gerent municipal dels següents contractes:
-

Dinamització i organització projecte Eix Jove (aprovat el 15-4-21) per un import de
61.492,19€ pel 2021 i 80.074,92€ pel 2022 a Relleu Cultural SL.

-

Serveis de control d’accessos Districte Eixample (aprovat el 22-4-21) per un import de
47.456,68€ per 2021, 64.587,14€ per 2022 i 17.130,46€ pel 2023 a Integración Social de
Minusválidos.

1.

Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió de 29 d’abril de 2021
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-

Project manager activitats via pública (aprovat el 22-4-21) per un import de 37.500,00€ pel
2021, 45.000,00€ pel 2022 i de 7.499,99€ pel 2023 a David Martínez Merodio.

B.3 Informes
B.3.1 Informe extraordinari Ciutadania Adolescent. Exposició de conclusions.
B.3.2. Informe del Regidor del Districte
B.3.3. Informar l’Acord de la Comissió de Govern d’11 de març de 2021, de suspensió de
l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts
per a la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els
epígrafs de referència en el marc del programa superilles de l’Eixample. Exp. 21PL16833.
B.3.4. Informar l’Acord de la Comissió de Govern de 25 de març de 2021, de suspensió de
llicències i comunicats dels establiments de plats preparats i els obradors i/o cuines industrials
sense venda al públic ni degustació a la ciutat de Barcelona. Exp. 21PL16835.

C.- PART DECISÒRIA
C.1.1. APROVAR la proposta d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2021 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.
El Consell del Districte de l'Eixample acorda instar al govern del districte a:
-

Treballar per recuperar la funció residencial dels habitatges del districte que actualment
tenen un altre ús (per exemple, negocis) afavorint que baixin a nivell de carrer.

-

Impulsar mesures per facilitar l'accés de la gent jove del districte a aquests habitatges en
particular i als habitatges del districte en general.

D.1.2. Grup Municipal JxCat.
El Consell Municipal del Districte de l’Eixample acorda:
Crear taules de treball sectorials i de barri amb els sectors veïnals, socials, educatius, sanitaris,
econòmics, polítics, mediambientals, de transport comercial i de mercaderies per tal de definir
quin model de mobilitat i d’urbanisme s’implementarà a l’Eixample.
Que aquestes taules de treball estiguin dirigides per experts aliens a l’Ajuntament i de
contrastada solvència.
Que en el proper Plenari es presenti un informe per cada taula de treball i es debatin.
Que tot canvi en la mobilitat i urbanisme de l’Eixample tinguin el suficient consens tècnic, social
i polític.
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D.1.3. Grup Municipal Cs.
Tot tenint en compte que en el pròxims anys la majoria d´adolescents de la franja 16-18 anys
es desplacin en patinet (VMP) considerem que fóra bo:
I.

II.

III.

Que l’Ajuntament de Barcelona i el Govern del Districte elabori un Manual de circulació per
aquests vehicles destinats a adolescents, franja 16-18 anys que es repartiria a tots els
centres educatius.
Implementar un Pla d´Actuació en totes les escoles del Districte a tall de prova pilot, en
què s´explicaria el citat Manual, prèvia coordinació de professors tutors amb Guàrdia
Urbana
Que l’Ajuntament, durant aquesta formació, regali l´armilla reflectant a fi i efecte de
començar a conscienciar molt abans de la seva utilització, de la seva importància envers
els altres conductors i vianants i que millor manera de començar pel Districte de l’Eixample

D.1.4. Grup Municipal BxCanvi.
El Consell Plenari de l’Eixample acorda instar el Govern del Districte a:
1. Impulsar l’estalvi energètic en els parcs i jardins d’interiors d’illa del Districte que són de
tancament amb reixa mitjançant l’apagada dels llums, des de la seva clausura i durant tota
la nit, per contribuir a reduir el cost de manteniment de l’enllumenat i la contaminació
lumínica innecessària.
2. Estudiar la substitució de la sorra en els parcs i jardins del districte per gespa i plantes
autòctones que requereixen poc rec i que capturen CO2 (diòxid de carboni).
3. Fomentar la implantació de forma extensiva de cobertes verdes, mitjançant estímuls
econòmics a les comunitats de veïns i altres incentius, i també als equipaments municipals
que disposin d’àtics i/o sobreàtics.

D.2 Precs.
D.2.1. Del Grup Municipal d’ERC.
Que el govern del Districte de l'Eixample insti a l’Institut Municipal de Mercats a fer campanyes
de difusió per donar a conèixer la importància de comprar als mercats municipals, amb especial
incidència en la població més jove mitjançant xerrades informatives a escoles i instituts.
D.2.2. Grup Municipal JxCat.
D.2.2.1. Que el govern municipal informi del nombre de terrasses temporals que s’han instal·lat
a la calçada dels carrers del nostre districte i quantes d’aquestes estan en desús pel tancament
indefinit del negoci, i que destini l’espai que aquestes ocupen a locals de restauració propers
que puguin aprofitar-les. En cas que no puguin ser aprofitades per altres locals de restauració,
que es retirin de forma immediata i es procedeixi a recuperar l’espai que aquestes ocupen.
D.2.2.2. Que es prepari un informe que haurà de ser presentat als grups municipals i a les
entitats del districte sobre quina és la situació actual de la Caserna de Bombers del Parc Joan
Miró, si hi ha alguna novetat al respecte sobre el seu trasllat, quin és el capteniment municipal
en aquesta qüestió i també la informació sobre si s’acabés traslladant de nou al seu antic
emplaçament de Casanova amb Provença, com es veuria afectada aquesta caserna pel
projecte de Superilla.
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D.2.3. Grup Municipal Cs.
Que el Govern del Districte es comprometi a fer els arranjaments necessaris per facilitar l´accés
a la Plaça Tetuan en un termini de dos mesos, amb l´avís i senyalització pertinents
D.2.4. Grup Municipal BxCanvi.
Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a impulsar la recuperació de l’edicle
d’estil modernista de l’estació de metro de Plaça Urquinaona, traslladant i elevant amb urgència
la present iniciativa al Govern municipal per tal que insti l’Autoritat de Transport Metropolità i el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a la seva execució en el marc de les
futures obres d’adaptació per l’accessibilitat.

D.3 Preguntes
D.3.1. Grup Municipal ERC.
Té previst el districte alguna mesura concreta per tal de protegir l’edifici del carrer Urgell 176,
que abans era la Unió Cooperatista Barcelonesa?
D.3.2. Grup Municipal Cs.
Quin és el criteri utilitzat pel Govern del Districte per publicitar i animar a la participació del
veïnat en els Consells de Barri i Audiències del nostre Districte?
D.3.3. Grup Municipal BxCanvi.
Quan i quina ubicació definitiva, alternativa als jardins Paula Montal, pensa plantejar el Govern
del Districte per a l’Escola Entença?

D.4. Seguiment de proposició
D.4.1. Grup Municipal JxCat.
Quin és el desenvolupament de la següent proposta aprovada en el Plenari de desembre de
l’Eixample de 3 de desembre del 2020:
1. Iniciar una auditoria pública que en el termini de tres mesos detecti els punts problemàtics
del districte en qüestió de neteja, manteniment i ubicació/insuficiència de contenidors del
districte. Districte de l’Eixample Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 3 2. Que aquesta
auditoria pública es faci en col·laboració entre els tècnics municipals, els grups polítics, les
entitats veïnals, econòmiques i associatives dels barris del districte de l’Eixample. 3. Que un
cop duta a terme l’auditoria es presentin els resultats en el Consell Plenari del Districte de
l’Eixample del mes de març. 4. Que a mesura que es vagin detectant aquests problemes s’hi
vagin proposant solucions i mesures per evitar que continuïn sent un problema veïnal.

D.5. Seguiment de prec
D.5.1. Grup Municipal ERC
Que s'informi de l’estat d’execució del prec acceptat al consell plenari del dia 8 d'octubre de
2020 amb el següent contingut:
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"Que el govern del districte es comprometi a convocar una taula de serveis socials abans del
proper plenari, per tal de consensuar amb les entitats i associacions aquelles inversions i
actuacions prioritàries en l'àmbit sectorial corresponent per afrontar corresponsablement i de
manera coordinada la crisi econòmica i social actual i les seves conseqüències futures. Cal que
hi participin totes les associacions del districte que desenvolupen una tasca social per a
reflexionar, plantejar i debatre propostes per a contribuir en la presa de decisions més
rellevants en aquesta matèria, efectuar el seguiment de les demandes, optimitzar la gestió
d'espais, promoure la transparència econòmica i totes aquelles tasques d’informe, anàlisi i
estudi que contribueixi a la millora de la vida de les persones en l'àmbit social."

F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES
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