
 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 1 / 5 

 

 

 

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 4 de juliol, 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. Informes  

B.3.1. Informe del regidor. 

 

C. PART DECISÒRIA  

       C.1 Propostes d’acord 

C.1.1. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) 

de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de 

l’equipament docent situat a l’Avinguda Vallcarca 200-222, d’iniciativa municipal. 

 

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

de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM en sòls de la UA5 i 

part de la UA3 de l’MPGM en l’àmbit de l’Avinguda de l’Hospital Militar-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, el Pla de Millora Urbana a l’àmbit situat al carrer de 

la Farigola núm. 21-25 i núm. 34-40, d’iniciativa municipal. 

 

C.1.4. 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 per a 

l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona; 

d’iniciativa municipal. 
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C.1.5. 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 per a la 

declaració de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis 

d’edificació; d’iniciativa municipal. 

 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1. Del Grup municipal Demòcrata 

El Consell Plenari del Districte de Gràcia insta al Govern Municipal a presentar, en el termini de 

3 mesos, una modificació del planejament urbanístic a l’entorn del Passatge de Conradí que, 

preservant el mateix passatge, doni resposta a les necessitats que el veïnat reclama de major 

dotació de zona verda, equipaments docents i equipaments esportius. 

D.1.2. Del Grup municipal d’ERC 

Que el Districte de Gràcia estudiï pel proper curs lectiu destinar nous espais al Camp d’en 

Grassot i Gràcia Nova, La Salut, El Coll i Els Penitents tant per donar servei en horari diürn com 

per obrir la possibilitat d’ampliar l’oferta nocturna puntual i la permanent. 

 

D.1.3. Del Grup municipal de la CUP 

El ple del Districte de Gràcia acorda: 

- Instar al govern municipal al districte de Gràcia a aturar la celebració de partits del 

mundial de futbol al Camp de l’Àliga, tot retirant-ne l’autorització i informant-ne les 

parts, i en qualsevol equipament, via, plaça, parc o jardí del districte de Gràcia. 

 

- Que el govern municipal al districte de Gràcia presenti informi en el termini d’un mes 

sobre: 

 

 Quins col·lectius i activitats han vist afectat el seu ús habitual de l’equipament. 

 Les despeses i ingressos que l’esdeveniment ha generat a les diverses parts. 

 Els incidents registrats durant les dites celebracions de partits. 

 

D.1.4. Del Grup municipal de C’s 

- Que es presenti en el termini d'un mes un informe als grups Municipals de les actuacions que 

està realitzant al Districte el servei d'Inserció social de l'Ajuntament per a famílies ROM (SISFA-

ROM), acompanyat d'un mapa dels assentaments, indicant el nombre de persones censades i 

si aquests assentaments es troben en propietats públiques o privades. 
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- En el termini de dos mesos convocar una reunió amb els Grups Municipals per analitzar els 

resultats de l'informe i els plans d'intervenció als assentaments del Districte. 

 

- Establir un compromís de reunions periòdiques per analitzar les accions realitzades fins al 

moment i les noves accions per ajudar a veïns i propietaris dels solars i immobles ocupats, així 

com les accions per ajudar a les persones que viuen als assentaments. 

 

D.1.5. Del Grup municipal del PSC 

El Consell de Districte de Gràcia acorda: 

Que s’acordin amb el teixit comercial del sector de la Travessera de Dalt i la Plaça Lesseps les 

mesures de dinamització, promoció i foment de l’activitat econòmica i turística adients per 

enfortir aquest, incloent entre aquestes el debat per a la modificació del Pla especial 

d’establiments de concurrència pública i altres activitats de Gràcia, amb l’objectiu de crear una 

zona específica a l’entorn de Travessera de Dalt i la plaça Lesseps, per tal de permetre la 

implantació de nova activitat econòmica i comercial i la reactivació de l’existent, amb l’objectiu 

de que aquesta zona sigui econòmica i turísticament més atractiva. 

 

D.1.6 Del Grup municipal del PP 

El Consell de Districte de Gràcia acorda: 

Que en el termini de quinze dies es convoqui una reunió amb comerciants, veïns i partits 

polítics per tal de detallar totes les mesures en relació a les obres del mercat de l’Abaceria, 

tant les referents a realització de les obres com les preses per mitigar els efectes que es 

causarà en els seus entorns. 

 

 

D.2. Precs 

D.2.1 Del Grup municipal Demòcrata 

Que el Govern s’impliqui activament en la lluita contra l’augment del sensellarisme a Gràcia i 

abordi la implementació immediata d’un Pla de Xoc dins l’àmbit competencial del Districte. 

 

D.2.2 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte apliqui les mesures adients per tal de reduir la velocitat dels 

vehicles al seu pas pel carrer Mare de Déu de la Salut, previ estudi o informe del departament 

que correspongui. 

 

D.2.3 Del Grup municipal de la CUP 

Que el govern presenti, abans de tres mesos un pla calendaritzat per a la incorporació dels 

centres esportius municipals del districte de Gràcia a la gestió pública directa amb l’annex d’un 
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informe jurídic sobre l’actual situació de contracte de gestió indirecta, un informe de les 

subvencions atorgades i un tercer sobre les possibilitats de subrogació del personal contractat 

actualment. 

 

D.2.4 Del Grup municipal de la CUP 

Que el govern municipal al districte de Gràcia asseguri la permanència del servei extraescolar 

del casal infantil (ludoteca) de l’escola Rius i Taulet, internalitzant-lo per tal d’assegurar-ne la 

millora i consolidació a mitjà i llarg terminis. 

 

D.2.5. Del Grup municipal de C’s 

Que s'apliqui de forma immediata en un pla de mesures per eradicar les accions dels grafiters a 

l'espai públic i es procedeixi a la neteja del mateix per evitar la imatge de degradació visual del 

Districte. 

D.2.6. Del Grup municipal del PP 

Que s’insti a la modificació del trajecte de l’autobús 114 per tal que arribi fins a la nova carpa 

provisional del Mercat de l’Abaceria. 

 

D.3. Preguntes 

 

D.3.1 Del Grup municipal Demòcrata  

Quines noves o reforçades mesures aplicarà el Districte, al llarg d’aquest estiu, per combatre 

els problemes de convivència que es generin a les places de la Vila de Gràcia? 

D.3.2 Del Grup municipal d’ERC 

Quines accions tenen previstes pels propers 12 mesos per tal de reduir o solucionar el 

problema de la manca de places a les escoles bressol municipals al Districte de Gràcia? 

D.3.3 Del Grup municipal de C’s 

Fins la recuperació del quiosc, pensen aplicar les ordenances municipals, que no permeten que 

es realitzin infraccions tipificades als articles 49 i 50 de les ordenances municipals, que es 

fonamenten en la salubritat, l’ús racional i ordenat de la via pública i la salvaguarda de la 

seguretat pública, així com vetllar per una competència lleial, prohibint als ocupants del quiosc 

la venda i manipulació d’aliments i begudes? 

D.3.4 Del Grup municipal del PSC 

Quins són els habitatges okupats il·legalment al Districte de Gràcia, indicant número total, 

distribució per barri i per tipus de propietat de l’habitatge (públic o privat)? 
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D.3.5 Del Grup municipal del PSC 

Quants assentaments i campaments (tan permanents com nocturns) hi ha al Districte de 

Gràcia, quina és la seva ubicació i el nombre de persones que allà es troben? 

 

D.3.6 Del Grup municipal del PP 

Van sol·licitar i se’ls hi ha va concedir permís municipal per escrit als organitzadors de la Festa 

Major de Primavera per realitzar aquesta activitat?, i en cas de resposta negativa, quines 

mesures sancionadores s’han obert per part del Govern del Districte? 

 

D.4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs. 

D.4.1 Del Grup municipal Demòcrata 

Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment al 

prec acceptat al plenari de març de 2017, i amb seguiment posterior de maig de 2017, amb el 

següent contingut: 

- Que es procedeixi a una reforma exhaustiva dels Jardins de Manuel Torrente per 

arranjar l’espai i millorar-ne les instal·lacions de desaigüe. 

 

D.4.2 Del Grup municipal del PSC 

Que s’informi el grau de compliment del prec acceptat el passat 7 de març de 2018 on es 

demanava el següent: 

- Que el govern municipal del districte es comprometi a contestar, en el termini màxim 

d’un mes, els precs i preguntes per escrit a l’oposició. 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS  

 

 

Barcelona, 26 de juny de 2018 

 

                                                                 

 

         Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 


