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CONVOCATÒRIA DEL PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

 

El president del Consell del Districte de Gràcia, us convoca a la sessió plenària ordinària del 

Consell del Districte, que tindrà lloc el proper dia 5 de desembre, a les 18:30 hores, a la Sala 

d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia, d’acord amb el següent, 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

B. PART INFORMATIVA 

B.1 Despatx d’ofici 

B.2. Cartipàs 

B.3. Mesures de Govern 

B.3.1 Mesura de Govern Consell Escolar de Districte, Consell educatiu de Gràcia. 

 

B.4. Informes  

 

B.4.1. Informe del regidor 

B.4.2 Informe d’accessibilitat i inclusió al Districte de Gràcia 2016-2019 

       

 C. PART DECISÒRIA 

          C.1 Propostes d’acord 

C.1.1. INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la proposta de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 

per a l’any 2018. 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal Demòcrata 
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El Consell Plenari acorda: 

Que es tornin a col·locar, de forma immediata, les pancartes situades a la seu del Districte de 

Gràcia i a la torre del Campanar que demanaven l’alliberament dels presos polítics. 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

Que el govern del Districte estudiï la fórmula més adient per contribuir a resoldre la situació 

tan delicada que estan patint i patiran els propers mesos les entitats socials, cultural i d’altres 

del nostre districte arrel de l’aplicació de l’article 155 per part del govern d’Espanya en 

connivència amb el PSC-PSOE i Ciutadans. 

D.1.3 Del Grup Municipal de la CUP 

El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda impel·lir el Govern Municipal a unificar i 

racionalitzar els contractes menors referents a dinamització i activitats culturals al districte a fi 

de gestionar i assalariar les persones convenients de manera directa. 

D.1.4 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que los órganos de gobierno del Distrito insten a augmentar la partida en el presupuesto de 

Barcelona en general, y del Distrito de Gràcia en particular, dedicada al programa referido a la 

Dinamización de la economía de proximidad (subprograma 43341) 

D.1.5 Del Grup Municipal del PSC 

El Consell de Districte de Gràcia acorda: 

1. Iniciar el procés participatiu per a la reforma de l’Avinguda Vallcarca en la zona de la 

popularment anomenada “Rambla Verda” i crear una taula amb representants polítics 

i veïnals. 

2. Instar al govern municipal del Districte a informar de l’estat de l’estudi sobre el dipòsit 

pluvial i donar un mes de marge per explicar al veïnat en el marc d’aquesta taula les 

conseqüències que se’n derivin. 

D.1.6 Del Grup Municipal del PPC 

El Consell de Districte de Gràcia acorda: 

Que el Districte de Gràcia conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i la resta 

d’administracions competents faci una aposta per la mobilitat sostenible amb mesures com: 

- Creació d’una línia de subvencions per a particulars, autònoms i empreses que 

impulsin la compra de vehicles i motocicletes elèctriques, així com un augment 

dels punts de recàrrega elèctrica. 

- Millora de la eficiència en la gestió de la xarxa d’autobusos i metro. 

- Revisió de la implantació de la xarxa de carrils bici per tal que no causi més 

congestió del trànsit en aquells carrers on s’instal·len. 
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D.2. Precs  

D.2.1. Del Grup Municipal Demòcrata 

Que al mes de gener es convoqui una reunió ciutadana, oberta a tothom, per parlar sobre la 

neteja en general, i en particular, sobre la contaminació acústica produïda pels camions de les 

escombraries en horari nocturn. On els veïns puguin intervenir i on el Districte i el Servei de 

gestió de neteja i residus pugui respondre, exposar i recollir propostes. 

 

D.2.2. Del Grup Municipal Demòcrata 

Demanem al Govern del Districte que col·labori de forma activa amb el Govern Municipal en el 

desplegament de totes les gestions i els mecanismes necessaris per garantir el cobrament de 

les subvencions promeses a entitats socials, esportives, juvenils i de dones de Gràcia; que 

veuen perillar la seva activitat amb l’aplicació del l’article 155 al Govern de la Generalitat i el 

control de les seves finances. En primer lloc, realitzant un informe on es reculli el llistat 

d’entitats afectades a Gràcia; i, en segon terme, avançant, si és necessari i de manera 

provisional, aquests pagaments per garantir la continuïtat del teixit associatiu gracienc. 

 

D.2.3. Del Grup Municipal d’ERC 

Que el govern del Districte mantingui les pancartes i llaços demanant l’alliberament dels 

presos polítics fins que siguin efectivament lliures. 

D.2.4. Del Grup Municipal d’ERC 

Que el Districte planifiqui per als propers cursos noves Escoles Bressol per tal de cobrir la 

demanda, incloent-hi calendari i ubicacions. 

D.2.5 Del Grup Municipal de la CUP 

(Respecte a la intervenció urbanística a l’entorn de la Casa Vicens) Tot acceptant la gradualitat 

respecte els usos d’habitatge potencialment afectats, que el govern municipal al Districte de 

Gràcia emprengui la iniciativa per buscar mètodes actius d’adquisició de parcel·les a fi 

d’unificar les que tenen les qualificacions dites i generar un pol verd d’equipaments i 

patrimoni. 

D.2.6 Del Grup Municipal de la CUP 

Que el govern municipal endegui mesures d’adquisició actives de parc públic d’habitatge 

homogeni territorialment a fi d’intervenir el mercat immobiliari i assegurar el dret a 

l’habitatge. 
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D.2.7 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que creen pipicans de un tamaño adecuado en el barrio de Vallcarca. 

D.2.8 Del Grup Municipal del PSC 

Que coordinats amb l’associació Gats de Gràcia, l’Ajuntament de Barcelona instal·li o repari les 

reixes necessàries per tal del correcte aïllament de la colònia de gats Schönberg. 

D.2.9 Del Grup Municipal del PSC 

Que el Districte de Gràcia dignifiqui la placa que hi ha en record de l’Albert Mussons al carrer 

Sant Lluis, 62. 

D.2.10 Del Grup Municipal del PPC 

Que en el termini de tres mesos el Districte de Gràcia presenti un pla per tal de reubicar en els 

entorns del carrer Pi i Margall les places d’aparcament que es perdran amb la propera reforma 

d’aquest carrer. 

D.3 Preguntes  

D.3.1. Del Grup Municipal de Ciutadans 

¿Cuántas plazas de aparcamiento se han eliminado o está previsto que se eliminen en el 

período 2017-2018 con la implantación de los carriles bici en el Distrito de Gràcia? 

D.3.2. Del Grup Municipal del PPC 

Com valora el Districte de Gràcia cadascuna de les mesures de dinamització i promoció 

comercial realitzades al present mandat, amb especial atenció a les partides pressupostàries 

destinades, concepte i import en què s’han gastat, i quines mesures té previst implementar el 

Districte en el proper any? 

 

 

 

Barcelona, 29 de novembre de 2017 

 

                                                              

     

                                                                 Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 


