Districte de l’Eixample
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Sessió ordinària de 7 d’octubre de 2021
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ORDRE DEL DIA
A.- APROVACIÓ D’ACTA

De la sessió ordinària del Consell Plenari d’1 de juliol de 2021.

B.- PART INFORMATIVA
B.1 Cartipàs:
B.2 Despatx d’ofici:
B.2.1. Donar compte de l’aprovació pel Gerent del Districte dels següents contractes:
-

El contracte d’obres de rehabilitació coberta transitable al pati d’illa de Maria Manonelles
(aprovat el 9-9-21) per un import de 52.937,50€ a Construcciones Fertres, SL.

-

El contracte d’obres substitució sistema de la climatització i ventilació del Casal Barri Espai
210 (aprovat el 20-7-21) per un import de 172.998,41€ a Abolafio Construcions, SL.

-

El contracte d’obres control ambiental Guàrdia Urbana (aprovat el 12-8-21) per un import
de 156.366,07€ a Gestió Obres i Serv. Sostenible, SL.

-

El contracte d’obres climatització Espai Lola Anglada (aprovat el 2-7-21) per un import de
146.129,56€ a Imessapi, SA.

-

El contracte d’obres climatització OAC (aprovat el 20-7-21) per un import de 114.873,77€ a
Fricor Servei Integral, SL

B.2.2. Es dóna compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de data 9-9-2021 de
l’addenda Conveni gestió cívica associació Xarxa dos deu per un import de 9.509,50€. amb
Associació Camí Amic.
B.2.3. Es dóna compte de la signatura pel Regidor del Districte de l’Eixample dels següents
Convenis:
-

Conveni Associació Sagrada Família, aprovat el 31-8-21 per un import de 8.000,00€.

-

Conveni Associació Veïns Fort Pienc aprovat el 16-7-21 per un import de 7.059,00€.

B.2.4. Es dona compte dels següents contractes centralitzats:
-

Ampliació contracte de Manteniment Via Pública Districte de l’Eixample 2019-2021 per un
import de 137.666,49€ a Constraula Enginyeria i Obres.

-

Ampliació del contracte mixt manteniment edificis 2019-2021 lot 04 per un import de
100.140,78€ a Imesapi, SA

1.

Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió de 30 de setembre de 2021
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B.3 Informes
B.3.1. Informe del Regidor del Districte

C.- PART DECISÒRIA
C.1.1. Informar l’Acord de la Comissió de Govern de data 30 de setembre de 2021 pel qual
s’aprova inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el
Pla Especial Integral per a l'ampliació i rehabilitació de l'edifici situat al carrer Còrsega 259-261 i
promogut per societat Aduna Directorship S.L.; (Expedient núm. 21PL16840 –Casa Llorens -).
C.1.2 Informar el Procediment d'adjudicació de 47 habitatges amb serveis per a la gent gran
de la promoció de “Germanetes”, inclosa dins de la convocatòria d’ “Adjudicació de 247
habitatges dotacionals amb serveis per a la gent gran ubicats a les promocions de
“Germanetes-Viladomat”, al carrer Viladomat, 142, “Casernes de Sant Andreu”, al carrer Antoni
Santiburcio, 8-10 i “Puigcerdà”, al carrer Puigcerdà, 104” (Expedient núm. 21CHB5).
D.- PART D’IMPULS I CONTROL

D.1 Proposicions / declaracions de grup.
D.1.1. Grup Municipal d’ERC.
El Consell plenari del Districte de l’Eixample acorda, A) Mantenir les campanyes de control del
soroll i la sobreocupació de l’espai públic de les terrasses mentre sigui vigent el Decret
d’Alcaldia pel qual s’estableixen mesures d’ampliació excepcional i temporal per a les mateixes,
amb l’objectiu de garantir la convivència entre activitat econòmica i veïnat, especialment pel
que fa als horaris de vespre i nit. B) Dur a terme campanyes de coresponsabilitat i instal·lació
de sonòmetres als espais més conflictius. C) Modificar les ordenances municipals pertinents
per tal de prohibir la venda d’alcohol a les botigues de conveniència partir de les 22h
D.1.2. Grup Municipal JxCat.
Que el govern del districte presenti al Plenari del Consell de Districte de desembre de 2021,
una mesura de govern orientada a la promoció de la llengua catalana entre els joves del
districte tenint en compte els entorns educatius, culturals i comercials.
Que la mesura de govern detalli les mesures específiques per promoure l’ús del català als
entorns prèviament mencionats i els indicadors amb els quals es mesurarà el seu impacte, amb
l’objectiu de revertir la situació que es viu al conjunt de la ciutat pel que fa a l’ús habitual de la
llengua catalana.
D.1.3. Grup Municipal Cs.
Que el Govern del Districte amb col·laboració amb el Centres d´Estudis del voltant del Districte
com ara podrien ser López Vicuña, Institut Balmes i Acadèmia Prat, Escolàpies de Llúria,
impulsi un Pla d’Actuació Estratègic per dotar als botiguers del districte d´un règim de sessions
mantingudes al llarg de tot el curs escolar a fi i efecte de dotar als mateixos dels elements
necessaris per dur a terme la tasca de pujar els productes a la xarxa i donar la formació
necessària perquè sigui una acció de qualitat en forma i fons. Es tractaria d’un sistema de
col·laboració molt adient tant pel que fa a l’aprenentatge pràctic d´algunes assignatures pròpies
de la FP i el Batxillerat i al mateix temps d´una acció social que redunda en benefici de tots.
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Òbviament l’esmentat Pla seria amb estreta col·laboració amb la Direcció del Centre i el Govern
del Districte i no haurien de ser unes pràctiques a l’ús sinó que podrien tenir caràcter de
jornades d’aprenentatge pròpies de l’assignatura.
D.1.4. Grup Municipal BxCanvi.
El Consell Plenari de l’Eixample acorda instar el Govern del Districte a traslladar al Govern de
la Ciutat la necessitat de sotmetre a consulta ciutadana la Superilla Barcelona, mitjançant el
vot, dins el marc de la normativa municipal, autonòmica i estatal vigent, per tal de conèixer
l’opinió de tota la ciutadania, abans de la seva implantació.

D.2 Precs.
D.2.1. Del Grup Municipal d’ERC.

Que el govern del districte es comprometi a reforçar el servei de neteja i a concretar quines
actuacions es duran a terme per tal de garantir el manteniment de l’espai públic, així com els
recursos humans i pressupostaris que hi comptarà.
D.2.2. Grup Municipal JxCat.
D.2.2.1. Que el districte de l’Eixample inverteixi la dotació de 500.000 per la remodelació del
Mercat de la Sagrada Família abans que finalitzi l’any 2021 tal i com s’havia acordat en el PIM
d’aquest any. En el cas que s’hagin invertit que se’ns informi quines millores s’han produït
D.2.2.2. Que s’instal·lin sonòmetres als llocs susceptibles de produir-se més soroll nocturn:
Superilla de Sant Antoni, Ronda Sant Antoni, Ronda Universitat, la zona de pacificació (carrer
Borrell, Girona, Rocafort...), Parc Joan Miró, Avinguda Gaudí, entorns de l’Estació del Nord i
que se’ns presenti un informe de valoració de les dades i progressos fets en aquests carrers
cada sis mesos.
D.2.3. Grup Municipal Cs.
Que des del Govern del Districte s´insti al Govern de la Ciutat perquè s’incrementin el nombre
de controls en les zones més sorolloses, de les quals té ple coneixement el Govern de la
Ciutat, ja que el nombre de controls realitzats a dia d´avui està resultant insuficient,
especialment en les zones anteriorment esmentades, si més no, així ho fan palès els veïns de
les zones esmentades en els seus òrgans de participació com són l´Audiència Pública i el
Consell de Barri.
D.2.4. Grup Municipal BxCanvi.
Que el govern del Districte de l’Eixample revisi l’expedient administratiu en relació amb el bar
restaurant Saffron, situat al carrer Enric Granados amb València, i revoqui la decisió de
cessament de l’activitat, per evitar greus perjudicis als treballadors i al negoci.

D.3 Preguntes
D.3.1. Grup Municipal ERC.
Per quin motiu just ara que comença l'afluència més gran de gent al CEM Fort Pienc per l'inici
d'entrenaments i competicions esportives s'han hagut de començar obres als accessos
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d'aquesta instal·lació? Per què no s’ha optat per començar-les durant els mesos de juny, juliol i
agost quan el CEM Fort Pienc disposava de menys usuaris i per tant suposava menys
molèsties?
D.3.2. Grup Municipal Cs.
¿Cuáles son las normas concretas de Derecho Comunitario o Derecho de la Unión, que se
están aplicando en el sistema selectivo de recogida de residuos “puerta a puerta” en la ciudad
de Barcelona?
D.3.3. Grup Municipal BxCanvi.
Quines mesures concretes i urgents i quina dotació econòmica excepcional pensa aplicar el
Govern del Districte de l’Eixample per resoldre els greus problemes de brutícia i incivisme al
barri de Sant Antoni?

D.4. Seguiment de proposicions
D.4.1. Grup Municipal JxCat.
Al plenari del 4 de març de 2021 el Consell Municipal del Districte de l’Eixample acorda:
1. Potenciar l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample, tot dotant-la de més recursos
humans i econòmics i reorientant-la cap al seu sentit original.
2. Que en col·laboració amb altres òrgans que es puguin crear a tals efectes es dediqui també
a l’assessorament i l’assistència tècnica del desenvolupament de les APEUs amb les
entitats econòmiques i eixos comercials de l’Eixample.
D.4.2. Grup Municipal BxCanvi.
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada per majoria al Consell Plenari de
l’Eixample del dia 4 de març de 2021 amb el següent contingut:
1. Impulsar les mesures oportunes per tal d’evitar els embussos de trànsit i el caos circulatori
que es generen a la zona afectada per les obres del col·lector de l’Avinguda Diagonal en el
tram entre els carrers Roger de Llúria i Sicília.
2. Estudiar la modificació o reversió, en el seu cas, dels girs obligatoris dels carrils laterals de
l’Avinguda Diagonal i de la Gran Via, per millorar la mobilitat i circulació de vehicles, a l’espera
de trobar el consens entre veïns, associacions, comerciants i grups polítics en el marc del
Pacte per la Mobilitat.

F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES
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