Districte de l’Eixample

Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Sessió ordinària del 28 de novembre de 2017
ORDRE DEL DIA1
0.- PUNT PREVI
-

Presa de possessió del Sr. Albert Viladot i Solé com a Conseller del Grup
Municipal ERC en substitució del Sr. Joaquim Asensio i Sala.

A.- APROVACIÓ D’ACTES
-

De la sessió ordinària de 16 d’octubre de 2017.

B.- PART INFORMATIVA
B.1 Cartipàs:
B.1.1. RESTAR ASSABENTAT del decret d’Alcaldia de 16 de novembre de
nomenament del Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados com a Regidor del Districte
de l’Eixample en substitució de la Il·lma. Sra. Montserrat Ballarin Espuña.
B.1.2. RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del Regidor del Districte de
data 16 de novembre per les quals s’estableix el règim de dedicació exclusiva
del Conseller de Districte Sr. Jordi Matas Vilà i la Consellera Sra. Eulàlia
Corbella Cervelló, i el règim de dedicació parcial del conseller de Districte Sr.
Joan Ramon Riera Alemany.
B.1.3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte per la
qual es nomenen les conselleres i consellers ponents en cadascun dels
diferents àmbits d’actuació sectorial.
B.1.4. RESTAR ASSABENTAT de la modificació de cartipàs consistent en la
incorporació del Conseller Sr. Albert Viladot i Solé en substitució del Sr.
Joaquim Asensio i Sala com a membre representant del grup municipal d’ERC i
la redistribució d’adscripcions de la consellera i consellers del grup municipal
ERC als diferents òrgans de govern i participació del Districte.
B.2 Despatx d’ofici:
B.2.1. Es dóna compte de l’aprovació els dies 20 i 30 d’octubre de 2017 pel
Gerent del Districte de dos convenis específics de cooperació educativa amb la
Universitat Politècnica de Catalunya per un import cada un d’ells de 2.250 € per
aquest any i 6.750 per 2018 de dos estudiants adscrits als departaments
d’obres i manteniment i Patrimoni del Districte.
B.2.2. Es dóna compte de l’aprovació el 30 d’octubre de 2017 pel Gerent del
Districte del conveni específic de cooperació educativa amb la Universitat
Politècnica de Catalunya per un import de 1.900 € per aquest any i 7.100 per
2018, d’estudiant adscrit al departament d’obres i manteniment.
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B.2.3. Es dóna compte de l’adjudicació el 10 d’octubre de 2017 pel Gerent del
Districte del contracte per la realització del Projecte espectacles culturals als
interiors d’illa del districte de l’Eixample per un import de 100.525,11€ a Calaix
de Cultura SL.
B.2.4. Es dóna compte de l’aprovació el 8 de novembre de 2017 per la
Regidora del Districte del conveni amb l’Associació de Veïns esquerra de
l’Eixample, per un import de 10.500€.
B.2.5. Es dóna compte de l’ampliació del contracte centralitzat de manteniment
de via pública lot 2. Dte. Eixample a Constraula Enginyeria i Obres per un
import corresponent al Districte de 80.855,74 €.
B.2.6. Es dóna compte de l’aprovació per la comissió de govern del Districte de
13 de novembre de la proposta de preus públics per al 2018.
B.3. Informes
B.3.1. Informe del Regidor.

C.- PART DECISÒRIA
C.1 Propostes d’acord
C.1.1. INFORMAR el projecte de Pressupost General de I'Ajuntament de
Barcelona per l'any 2018, de conformitat amb allò establert a l’article 23.2.f) de
la Carta Municipal, l’article 10.6.g) de les Normes reguladores del funcionament
dels Districtes i l’article 8.6.g) del Reglament intern d’organització i
funcionament del Districte de l’Eixample.
C.1.2. INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de
l’equipament docent situat als Jardins dels Tres Tombs, al barri de Sant Antoni,
promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, aprovat inicialment per la
comissió de govern de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de
2017, de conformitat amb l’article 23.2.f) de la Carta Municipal.

D.- PART D’IMPULS I CONTROL
D.1 Proposicions/declaracions de grup
D.1.1. Grup Municipal Demòcrata.
Que el govern del Districte faci la inversió necessària per adequar l’edifici de
Londres-Villarroel a la normativa vigent de tal manera que sigui possible donarli un ús com a equipament públic, acordat amb el teixit veïnal del barri i
compatible amb l’ús educatiu dels edificis confrontants
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D.1.2. Grup Municipal ERC.
D.1.2.1. El Districte de l’Eixample acorda prendre les següents mesures en
relació a la millora d’espais per a vianants al barri de la Sagrada Famíia:
- Estudiar la implementació de nous passos de vianants a l’Avinguda
Gaudí, donant continuïtat a les seves cinc cruïlles i generant espais de
pas que recuperin la seva tipologia d’eix.
- Incrementar l’espai per a vianants al voltant del temple, planificant un
projecte executiu no tàctic a mitjà termini.
D.1.3. Grup Municipal CUP-PA.
- Que el govern del districte elabori un estudi detallat de l’impacte de la
contaminació atmosfèrica sobre les veïnes, prenent una atenció especial als
grups de població amb major risc com són els infants i adolescents.
- Que el govern del districte elabori un estudi detallat al districte de la
contaminació per partícules fines (PM2,5) i micropartícules, la principal font de
les quals és els vehicles dièsels identificant les zones de major exposició a
aquest contaminants.
- Que el govern de districte iniciï un pla d’implantació de Zones d’Emissions
Zero al voltant de tots els centres d’educació i centres d’atenció sanitària del
districte i Zones de Baixes Emissions per a vehicles amb emissions inferiors a
100g/Km de CO2 en els carrers propers a zones verdes. Un pla que incorpori
també la reducció de carrils per al vehicle privat en les vies més densificades
(carrer Urgell, Aragó, Sant Antoni Maria Claret, València), recondicionant
aquests carrils per a l’ús de vianants i bicicletes donant resposta a la
necessària pacificació dels nostres carrils i espais públics.
D.1.4. Grup Municipal Cs.
Que el nuevo regidor, Sr. Pisarello, elabore un informe de las inversiones que
tiene previstas para este Distrito hasta finales de mandato
D.1.5. Grup Municipal PP.
Instar al govern del districte a retirar, d’acord amb el principi de neutralitat de
les administracions i el de descentralització dels Districtes, la pancarta amb un
missatge polític separatista que penja a la façana de l’Ajuntament del Districte
de l’Eixample.
D.1.6. Grup Municipal PSC.
El consell plenari acorda exigir a la presidència del mateix consell que en les
seves diferents intervencions en relació el càrrec que ostenta de RegidoraPresidenta del Consell, les seves paraules siguin representatives de tots i
cadascuns dels posicionaments polítics dels membres del Consell Plenari
cercant-ne el denominador comú i que siguin respectuoses amb totes i
cadascuna de les formes de pensar de les persones representades en la seva
persona.
Exigim que en els seus parlaments de caire institucional, tots i cadascun dels
membres del Consell Plenari, i per extensió totes les persones veïnes de
l’Eixample, se sentin incloses en les seves paraules defugin de posicionaments
polítics d’un sol costat i reforçant la institució de l’Ajuntament de Barcelona.
Recordar que som nosaltres, totes i tots els membres del Consell Plenari, que
estem al servei de la institució i per extensió de la ciutadania, i no a l’inrevés,
fent de la institució una plataforma al servei de l’agenda de les diferents
organitzacions polítiques.
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D.2 Precs.
D.2.1. Grup Municipal Demòcrata.
Que el Govern del Districte es comprometi a augmentar la inversió a l’Eixample
per tal de solucionar el dèficit d’equipaments i d’inversions que pateixen els
nostres barris.
D.2.2. Grup Municipal ERC-AM.
D.2.2.1.Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a prendre les
mesures necessàries per tal que totes aquelles entitats veïnals que treballen
des de l’associacionisme i el voluntariat disposin de locals cedits per
l’Ajuntament a preu zero o a preu molt reduït.
D.2.2.2. Instar al Govern del Districte a que demani, urgentment, a la Delegació
del Govern Espanyol a Catalunya, que desplaci la seva seu a un altre lloc amb
un entorn on les possibles afectacions siguin menors, en considerar que la
qualitat de l’espai públic, la mobilitat i la qualitat de vida dels veïns i
comerciants de la zona on estan actualment ubicats s’ha vist greument
perjudicada per la seva presència.
D.2.3. Grup Municipal CUP-PA.
Que el govern del districte entomi aquesta problemàtica i realitzi les gestions
necessàries amb ADIF i el veïnat de l’Avinguda Roma (sobre molèsties
d’incidències i sorolls al llarg de l’Avinguda de Roma)
D.2.4. Grup Municipal Cs.
Que se inste a que la Junta de Portavoces de este Ayuntamiento vuelva a
reunirse y el equipo de gobierno se posicione a favor de la retirada de dichos
carteles que no hacen sino deteriorar la imagen de la Ciudad que gobiernan
(sobre los carteles en que se pide la libertad de los presos políticos)
D.2.5. Grup Municipal PSC.
Que el govern del Districte iniciï la màxima celeritat les converses amb la
propietat de Entença, 151 per donar una solució habitacional ala veïns,
incloent, si s’escau l’estudi de la compra de la finca.
Que en cas que les converses es trobin iniciades informi de en quin estat es
troben en aquest Consell Plenari.
D.3 Preguntes
D.3.1. Grup Municipal Demòcrata.
Quines mesures prendrà el govern del districte per esmorteir l’impacte de les
obres en el teixit comercial de l’entorn del Mercat de Sant Antoni?
D.3.2. Grup Municipal CUP-PA.
- Que el govern del districte informi de l’estat i previsió de calendari del pla
d’usos previst a Sant Antoni.
- Que el govern del districte informi de la previsió d’acompanyar aquest pla amb
un pla de desenvolupament econòmic i comercial.
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D.3.3. Grup Municipal Cs.
Quina és la dotació de Guàrdia Urbana prevista per part del govern per assistir
la sortida d’alumnes de l’escola Concepció. L’Escolàpies Llúria i Lestonac en
aquesta franja horària? (16:30-18:30)
D.3.4. Grup Municipal PP.
D.3.4.1.Quina és la opinió del govern del Districte sobre l’increment
descontrolat de la presència del venda ambulant il·legal, anomenada top
manta, en els principals carrers del centre de Barcelona i que pertanyen al
nostre Districte?
D.3.4.2.Quines mesures o accions pensa portar a terme el govern del Districte
de l’Eixample per pal·liar, a nivell de petit i mitjà comerç i, especialment , a
nivell d’eixos comercials, els efectes negatius derivats de l’anomenat “procés”?
D.2.5. Grup Municipal PSC.
De quina manera, i quines inversions son previstes per diversificar l’economia
de la ciutat ara que la EMA és segur que s’instal·larà a Amsterdam? El govern
de la ciutat ha delegat en les bases de Barcelona en Comú l’estratègia per
diversificar l’estructura econòmica de Barcelona?
D.4 Seguiment de proposició aprovada el passat 4 de juliol de 2017
D.4.1. Grup Municipal CUP-PA.
1. Que des del plenari de l’Eixample es promogui el dret a un habitatge digne i
adequat, que permeti afrontar una expectativa de vida estable a la ciutat de
Barcelona.
2. Que s’augmenti de forma urgent el parc d’habitatge socials a l’Eixample,
per satisfer les necessitats de la seva població.
3. Que el Districte posi en marxa una Oficina d’Habitatge pels seus barris.
4. Que el Districte es posicioni a favor de les demandes de les veïnes i que
utilitzi tots els mecanismes al seu abast per garantir que puguin quedar-se a
casa seva.
5. Que, en aquest senti, des del Districte no s’atorguin o es retirin llicències
d’obres en aquells casos on s’acreditin males pràctiques des de la propietat
envers els en aquells casos on s’acreditin males pràctiques des de la
propietat envers els llogaters com a mesura per fer front a l’assetjament
immobiliari.
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS
E.1. Grup Municipal CUP-PA.
Per la llibertat immediata i l’absolució dels presos polítics del procés
independentista.
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
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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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