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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 3 de maig, 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. Mesures de Govern 

B.2.1. Mesura de Govern Desenvolupament socioeconòmic de proximitat i economia 

social i solidària 

B.3. Informes  

B.3.1 Informe del regidor. 

B.3.2. Modificació del Protocol Festiu de la Vila de Gràcia 

C. PART DECISÒRIA  

    C.1 Propostes d’acord 

C.1.1. APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a 

l’any 2018 a la senyora Sonia Klamburg i a la Federació de Colles de Sant Medir de 

conformitat amb el disposat a l’article 17 del Reglament d’honors i distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

 

C.1.2 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) 

de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità al barri 

de Vallcarca en l’àmbit situat a l’entorn de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca i els 

carrers de Gustavo A. Becquer i Farigola, d’iniciativa municipal. 

 

C.1.3. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) 

de la Carta Municipal de Barcelona la Modificació del Pla especial d’ordenació dels 

establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenir a la ciutat 

de Barcelona, d’iniciativa municipal. 
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D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1. Del Grup municipal Demòcrata 

-  El Consell del Districte de Gràcia acorda instar al Govern Municipal a: 

1. Exposar en els Consells de barri que se celebraran properament, com a punt a 

l’ordre del dia o bé a l’informe del regidor, el seu capteniment per tal de no acceptar 

les següents al·legacions: 

- Dotació pel Carrer Pi i Maragall. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. 

- Equipaments de la Quirón. La Salut. 

- Arranjaments de la Plaça Joanic i Plaça Manuel Torrente. Vila de Gràcia. 

- Poliesportiu a la Zona Nord. Vallcarca. 

- Institut Vallcarca – Redacció del projecte i construcció. 

- Escola nova al carrer Encarnació – Redacció del projecte i construcció. Vila de 

Gràcia. 

- Escola Bressol al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. 

 

2. Incorporar, en cas que els altres grups municipals ho desitgin, explicacions sobre les 

al·legacions presentades per aquests. En cas que el Consell de barri s’hagi celebrat, 

s’emplaça el Govern a fer-ho en els del darrer trimestre de l’any. 

D.1.2. Del Grup municipal d’ERC 

-  Que el Districte de Gràcia es faci càrrec de la rehabilitació, cura i protecció dels espais 

conservats del refugi antiaeri de la Guerra Civil de la Plaça de la Revolució i cerqui la millor 

fórmula per tal que es pugui visitar garantint-ne la seva conservació. 

 

D.1.3. Del Grup municipal de la CUP  

-    El consell plenari de Gràcia acorda que qualsevol intervenció urbanística o construcció 

d’infraestructures entre els susdits carrers ha de: 

1. Respectar el patrimoni històric, cultural i artístic-arquitectònic del barri, tot 

preservant-ne també la identitat pròpia a través de la conservació d’edificis i la 

seva integració amb places i zones enjardinades existents. 

2. Compaginar-se amb la pacificació de la xarxa viària del barri, fomentant una 

reapropiació de l’espai públic en detriment del cotxe i no dels elements 

arquitectònics i espai verd presents. 

3. Vetllar per evitar l’expulsió del veïnat de les mançanes afectades i zona 

circumdant, compaginant qualsevol millora urbanística amb un increment de parc 
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públic d’habitatge i mesures d’intervenció dels preus del lloguer i compra 

d’habitatge. 

 

D.1.4. Del Grup municipal del PSC  

- Que el govern del districte comenci a convocar les taules de debat sobre el model de 

Ràdio Gràcia, convidant a persones expertes en ràdios locals, els grups polítics i les 

persones del districte que tinguin interès en participar. 

 

D.1.5. Del Grup municipal del PPC 

- Que el govern del Districte de Gràcia compleixi amb allò que disposa l’Ordenança de 

Civisme de la Ciutat, per tal d’acabar amb les accions dutes a terme per associacions, 

entitats o persones a títol individual, que han augmentat considerablement als darrers 

mesos, consistents en realitzar pintades; penjar pancartes, cartells o altres objectes com 

els llaços grocs; i enganxar cartells a la via pública i als seus elements, per tal d’evitar la 

degradació de l’espai urbà.  

 

D.2. Precs 

D.2.1 Del Grup municipal Demòcrata 

- Que el Govern del Districte actuï decididament per combatre els nous problemes de 

convivència a la Plaça del Nord i que, de forma urgent, creï una Taula Ciutadana de 

Participació amb els veïns de la plaça. 

 

D.2.2 Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Govern presenti el Pla d’Equipaments del Districte actualitzat abans de licitar el 

projecte per a qualsevol nou equipament previst, per tal de treballar les demandes veïnals 

tenint en compte les realitats físiques d’equipaments, per tal d’assegurar la màxima 

equitat a l’hora d’assignar usos possibles nous equipaments. 

D.2.3 Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

-  Que el Govern del Districte dugui a terme aquest estiu un campanya per la tinença 

responsable de gossos en la línia de la que es va dur a terme l’estiu passat al Districte de 

Sant Andreu, per tal de reduir el màxim de problemes de males olors i de corrosió del 

mobiliari urbà que generen els orins dels gossos, i fer-la accessible amb diversos idiomes a 

visitants del Districte. 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 

resposta oral.  
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D.2.4. Del Grup municipal de la CUP  

- Que el govern apliqui experimentalment i gradual la recollida porta a porta al barri del 

Coll en paral·lel al procés de pacificació del mateix per tal de reforçar encara més la cohesió 

i qualitat de vida al barri. 

D.2.5. Del Grup municipal de la CUP 

- Que el govern intervingui per tal de frenar l’acció repressiva de la Guàrdia Urbana cap als 

moviments reivindicatius i revoqui la tramitació de multes posades amb objectius polítics. 

D.2.6 Del Grup municipal del PPC 

- Que convoqui el Conseller Rector de Radio Gràcia en el termini d’un mes, presentant un 

calendari de treball en relació a la proposta del proper plec de condicions que haurà de 

servir per atorgar la gestió de Radio Gràcia.  

D.4. Preguntes 

 

D.4.1 Del Grup municipal Demòcrata 

-  Quan té previst el Govern del Districte reunir-se amb els comerciants afectats per la 

reforma del Mercat de l’Abaceria i quines mesures contempla adoptar per reduir els seus 

futurs perjudicis?  

D.4.2 Del Grup municipal del PSC 

- Quina és la quantitat de pisos públics que ha construït aquest govern en aquest mandat 

a Gràcia? 

D.4.3 Del Grup municipal del PSC 

- Quantes escales mecàniques s’han construït aquest mandat en els barris de Vallcarca i 

els Penitents, La Salut i El Coll?  

D.4.4 Del Grup municipal del PPC 

- Quines noves mesures pensa portar a terme el govern municipal per mitigar els 

problemes de convivència en horari nocturn a les places del barri de Vila de Gràcia i que 

aquests no creixin ni tampoc s’estenguin cap a altres places del barri?  

D.5. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs. 

D.5.1 Del Grup municipal Demòcrata 

- Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment 
a la proposició acceptada al plenari de maig de 2017, amb el següent contingut: 
 
El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 
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1. Instar al Govern del Districte a impulsar i accelerar la construcció dels equipaments 

previstos a l’antiga Clínica Quirón. 
2. Que es presenti, en el termini d’un mes, el full de ruta previst per dur a terme la 

construcció dels equipaments projectats. 
3. Que es faci retorn de les aportacions veïnals al projecte, tot indicant aquelles que 

s’han tingut en compte i les que no. 
 

 

D.5.2 Del Grup municipal d’ERC 

- Que s’informi de l’estat d’execució del prec següent, acceptat al consell plenari el dia 

5 de juliol de 2017: 

Que el Govern del Districte actualitzi el Pla d’Aparcaments del Districte de Gràcia 

incloent-hi els aparcaments de motocicletes i l’oferta actual de places en superfície i 

soterrades, a més del nombre de places que es preveuen eliminar durant els propers 

dos anys. 

E. MOCIONS 

E.1. Del Grup municipal de Ciutadans 

 
- [Respecte a les escales mecàniques de Baixada de la Glòria] Que es presentin en el 

termini de un mes, mesures per solucionar el problema generat de forma intencionada o 

per averia mecànica. En el cas de que les aturades siguin degudes al desgast de les 

escales, que es presenti dintre del mateix període un pla per la seva substitució. 

 

F. DECLARACIONS INSTITUCIONALS   

 

 

 

Barcelona, 25 d’abril de 2018 

 

                                                              

     

                                                                 Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 


