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ACTA DEL PLENARI Núm. 13 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

5 de juliol de 2017 

 

   

Presidida per l’Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, president del Consell Municipal del Districte, se 

celebra la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte de Gràcia, corresponent a la data 

dalt indicada. 

   

Hi són presents els consellers i conselleres: 

 

Grup Municipal de Barcelona en Comú: 

Sra. Judith Calabria i Cortecans 

Sr. Robert Soro García 

Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo 

Sra. Clara Furriols Espona 

Sra. Marta Duñach Masjuan 

 

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

Sra. Berta Clemente Net 

Sr. Esteve Suñé Daniel 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

Sra. Sílvia Manzano Quintana 

Sr. Jordi Daura Molins 

  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 

Sra. Alba Metge i Climent 

Sra. Núria Pi i Martínez 

 

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular: 

Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert 

Sr. Quim Serra Toro 

  

Grup Municipal de Ciutadans: 

Sr. Luis Calonge Coch 

 

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 

Sr. Alberto Lacasta Huelin 

 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 

Sr. Miguel Raposo Riesco 
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Sr. Miguel Raposo Riesco 

 

 

Inici de la sessió a les 18.41 hores 
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ORDRE DEL DIA 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Saluda els assistents, els dona la benvinguda i demana 

disculpes pel retard en l’inici de la sessió, provocat pel fet que la Junta de Portaveus prèvia s’ha 

allargat a causa de les modificacions a l’ordre del dia. 

 

Tot seguit, especifica aquestes modificacions: en primer lloc, el Sr. Eduard Ballester, en 

representació de l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH), ha 

sol·licitat intervenir en el punt C.1.1, referent al Pla urbanístic de l’edifici de l’escola Vida 

Montserrat. El Sr. Ballester tindrà la paraula durant dos minuts. En segon lloc, s’incorporen a 

l’ordre del dia una declaració institucional de suport al referèndum d’autodeterminació al 

Kurdistan iraquià, una altra sobre la lluita contra l’LGTBIfòbia, i una tercera sobre la rescissió 

del contracte de rehabilitació. En tercer lloc, la proposta de declaració institucional sobre les 

polítiques d’habitatge a Gràcia, que no ha tingut els suports necessaris per esdevenir 

declaració institucional, s’incorpora com a proposició amb contingut de declaració institucional. 

Recorda que la diferència entre declaració institucional i proposició amb contingut de declaració 

institucional és que la primera es llegeix i és de consens, mentre que la segona és debatuda i 

votada pels grups. 

 

 

A. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

Es dona per llegida i s’aprova. 

 

 

B. PART INFORMATIVA 

 

B.1 Despatx d’ofici 

 

Es dona per informat. 

 

B.2. Mesures de Govern 

 

B.2.1. Mesura de Govern Gràcia Districte educatiu. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Saluda tothom i explica que la finalitat de la mesura és refermar 

el compromís del Govern amb una educació pública comunitària de qualitat i de proximitat, així 

com donar visibilitat a les actuacions en matèria educativa que s’estan duent a terme i les que 

es preveuen fins al final del mandat, d’acord amb el que figura al Pla d’actuació del districte i 

dins del marc competencial del Districte. 

 

A continuació, n’exposa els tres eixos principals. 
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1. Suport a la planificació educativa. D’acord amb la planificació del Consorci, es vol disposar 

d’una oferta de places públiques per a totes les famílies que ho sol·licitin. Per això, el Districte 

posa a disposició del Consorci solars adients per a la construcció d’una nova escola que 

començarà al setembre en un solar provisional i hi proposa un solar definitiu; proposa un solar 

adient per a l’institut Vallcarca que ja ha estat acceptat pel Consorci; busca altres solars i 

ubicacions per a nous equipaments si la planificació educativa així ho requereix; busca ubicació 

per a una nova escola bressol a la Vila de Gràcia amb l’objectiu d’incrementar l’oferta de places 

públiques d’aquesta etapa educativa, i s’implica en el seguiment de tot el procés amb el 

Consorci. 

 

2. Millora dels entorns i de la xarxa de camins escolars i potenciació de l’ús comunitari dels 

patis. En primer lloc, es continua treballant per millorar i pacificar els entorns dels centres, fent 

èmfasi en els aspectes urbanístics, millorant-ne la seguretat per possibilitar una autonomia més 

gran dels nens i les nenes en el seu camí a l’escola. Es treballa conjuntament amb les diferents 

comunitats educatives, i l’objectiu al final del mandat és que totes les escoles públiques i la 

meitat de les concertades tinguin un camí escolar iniciat o acabat. 

 

En segon lloc, es volen oferir alternatives de lleure en espais segurs i de proximitat, per la qual 

cosa s’incrementa el nombre de patis oberts durant el curs, tot donant cobertura a la Vila de 

Gràcia i treballant per un altre pati més a la zona de Vila de Gràcia, Camp d’en Grassot i Gràcia 

Nova, i es garanteix que durant les vacances escolars d’estiu, de Nadal i de Setmana Santa hi 

hagi dos patis oberts al districte, un a la zona nord i un a la zona sud. 

 

3. Participació de l’alumnat i de la comunitat educativa. Les actuacions previstes que fan 

referència a l’alumnat són: continuar i incrementar l’audiència pública i promoure el 

coneixement del funcionament del districte; millorar i ampliar la col·laboració amb el Centre de 

Recursos Pedagògics en totes les activitats que impliquen participació dels alumnes i de les 

escoles; implicar els centres educatius i l’alumnat en activitats culturals del districte, com el Dia 

Mundial del Teatre; donar a conèixer els fets històrics més importants a la Vila, com ara la 

Revolta de les Quintes; continuar el Pla de coeducació del districte i difondre’n els materials 

elaborats, i crear una xarxa d’escoles coeducatives a Gràcia. Pel que fa a la participació de la 

resta de la comunitat educativa, es vol aprofitar l’elaboració d’un nou reglament del Consell 

Escolar per dotar-se d’un marc de funcionament més adient i que fomenti la creació de grups 

de treball i fòrums de discussió que dinamitzin la vida educativa dels barris i del districte. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Saluda els assistents i manifesta la convicció del seu grup que cal 

potenciar les escoles bressol. Assenyala que actualment el 53% dels nens de 0-3 anys no va a 

l’escola, ja sigui per decisió de la família o perquè el model no els ho permet i, per tant, els 

resta oportunitats. 

 

Subratlla que cal evitar la rivalitat entre escola pública i concertada, i garantir la màxima qualitat 

en totes dues, així com la igualtat d’oportunitats, i assenyala que el Grup de BC 
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sistemàticament ha rebutjat les propostes del seu grup per cobrir les necessitats que l’escola 

publica no aconsegueix cobrir. 

 

Expressa el seu acord amb els camins escolars, però no entén que la mesura es plantegi 

arribar només a la meitat de les escoles concertades i no a totes, com en el cas de les 

públiques, i que, per tant, no es garanteixin els mateixos drets per a tots els estudiants. 

 

Celebra que augmenti el nombre de patis oberts, però vol saber si l’horari d’obertura proposat 

serà suficient i si es valora la possibilitat d’ampliar-lo. 

 

Pel que fa a la participació de la comunitat educativa, pregunta quins reptes es plantegen i en 

relació amb quines necessitats, i observa que del redactat es desprèn que al Govern no li 

agrada el model educatiu i en vol imposar el propi sense tenir en compte la qualitat. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Qualifica de positives la majoria de les mesures, però troba 

contradictori que el Govern afirmi que aposta per la universalitat de l’educació 0-5 i, en canvi, 

no desenvolupi mesures que facilitin aquesta universalització. Posa de manifest que l’obsessió 

del Govern per internalitzar les escoles bressol Enxaneta i Caspolino ha fet que aquestes siguin 

més cares —el cost és aproximadament de mig milió més— i que a l’estiu estiguin tancades 

dos mesos en lloc d’un, de manera que es dificulta la conciliació dels progenitors. Explicita que 

caldria implementar mesures que afavorissin aquesta conciliació. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Saluda tothom i indica que el seu grup, que posa èmfasi en la 

necessitat d’incrementar l’oferta pública a tot el districte i especialment a la zona de la Vila, 

valora positivament la mesura. Tanmateix, entén que hi ha un problema amb els solars: la 

composició actual dels barris dificulta molt que el Districte compleixi la seva funció de trobar 

ubicació per a les escoles i els instituts nous necessaris. 

 

D’altra banda, subratlla que la zona de Gràcia Nova és la més necessitada pel que fa a patis 

oberts, ja que és l’únic barri del districte que no té ni jardins, ni parcs, ni places públiques. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Indica que el seu grup valora positivament la mesura, si bé hi vol fer 

algunes observacions. 

 

En primer lloc, comenta que si bé la cobertura de la demanda ha augmentat, n’hi continua 

havent un 50% sense cobrir. A més, per al curs de lactants, només poden sol·licitar plaça en 

una escola bressol pública les famílies amb infants que han nascut el primer terç de l’any, de 

manera que el percentatge de demanda no coberta seria superior. Assenyala que, segons les 

dades facilitades per l’Ajuntament a la darrera sessió del Consell Escolar Municipal, la 

demanda total d’escola bressol no coberta (lactants, caminants i grans) és del 40%, la qual 

cosa significa que en aquest moment al districte hi hauria d’haver dotze escoles bressol, quatre 

més de les que hi ha. 
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En segon lloc, celebra que es busqui ubicació per a una nova escola bressol a la Vila —una 

nova escola bressol sempre és benvinguda—, però recorda que actualment n’hi ha quatre a la 

Vila, dues a Vallcarca-Penitents, una al Coll i una a la Salut, i cap al Camp d’en Grassot-Gràcia 

Nova, de manera que hi ha barris on seria igual de necessària o més. 

 

En tercer lloc, comparteix la necessitat d’ampliar l’oferta d’educació primària i secundària, però 

lamenta que l’informe no inclogui la formació de persones adultes, l’Escola Oficial d’Idiomes —

al districte no n’hi ha—, ni els ensenyaments públics d’art, música o dansa, entre d’altres, 

també sense presència al districte. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

Comença la intervenció valorant la mesura, així com la predisposició de la consellera Duñach, 

que es va posar en contacte amb tots els grups per treballar-la, i agraeix que la mesura reculli 

diverses aportacions fetes pel seu grup en el marc de les converses mantingudes. 

 

Explicita que el seu grup no comparteix totes les línies d’actuació del Districte en matèria 

educativa, per exemple, no està d’acord que s’obrin escoles en barracons sense que hi hagi els 

solars definitius, però valora l’important repte comunitari que planteja la mesura, molt 

interessant, molt necessari i molt adient al districte de Gràcia, on la col·laboració entre escoles, 

entitats de cultura i veïnat és molt important. 

 

Valora també el fet que la mesura, adreçada a centres públics i concertats, sigui inclusiva tant 

amb la diversitat ideològica del Consell Plenari com amb la realitat existent, així com els tres 

eixos principals, que comparteix —recorda que iniciatives com els patis oberts i els camins 

escolars provenen del mandat anterior—, si bé els desenvoluparia de manera diferent. 

 

Indica que el seu grup va proposar, entre altres coses, que es prioritzessin els camins escolars 

més necessaris des del punt de vista de la seguretat, com ara els del barri del Coll, i que dintre 

del punt referit al treball amb la Federació de Colles de Cultura —el mandat passat s’havia fet 

una mesura de govern en aquest sentit, liderada pel conseller Rodoreda— es tractés el tema 

de la Revolta de les Quintes. 

 

Per acabar, afirma que el seu grup col·laborarà activament amb la mesura, que fa que el 

districte sigui educatiu i més potent des del punt de vista comunitari. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Agraeix els comentaris i les valoracions positives, i posa en relleu 

el consens que ha generat la mesura, consens important perquè l’educació creixi. 

 

A continuació, remarca que les escoles bressol, clau per a la igualtat d’oportunitats, són una 

prioritat per al Govern municipal, i recorda que l’Ajuntament hi aporta gran part del finançament 

i no en rep per part d’altres poders públics com n’havia rebut abans, de manera que l’esforç que 

ha de fer és molt gran. 
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Coincideix que la qüestió dels solars és important — assegura que si se’n troba un en qualsevol 

dels barris, es tindrà en compte— i que cal treballar conjuntament per incrementar les places 

públiques, sempre tenint en compte les competències del Districte, que no inclouen adults, FP 

ni idiomes.  

 

Respecte de la crítica sobre l’objectiu d’arribar només a la meitat de les escoles concertades 

pel que fa a camins escolars, explica que es treballa amb totes les escoles que s’han sumat a 

la iniciativa, i que l’objectiu vol ser un objectiu realista que es pugui complir. 

 

En darrer lloc, indica que el seguiment d’aquesta mesura es farà en el marc del Consell Escolar 

i d’aquest plenari quan es rendeixin comptes. 

 

 

B.2.2. Mesura de Govern Millora de l’oferta d’aparcaments de bicis al Districte de 

Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Saluda tothom i explicita que la millora de l’oferta d’aparcament 

de bicicletes és una de les línies d’actuació del Districte d’aquest mandat i s’hi vol contribuir 

mitjançant aquesta mesura i les actuacions que se’n deriven. Afegeix que el foment de la 

bicicleta és un dels principals objectius de mobilitat, ja que és beneficiosa per a la salut de les 

persones i contribueix a reduir les emissions de CO2 i la contaminació acústica, i assenyala que 

Gràcia és un districte amable amb la bicicleta, per la qual cosa se n’hi fa un ús important, tant 

per part dels residents com dels veïns d’altres districtes que van a Gràcia per feina o de visita. 

 

Posa de manifest que cal reservar espais segurs per a l’estacionament de bicicletes en els 

punts d’origen i de destinació dels desplaçaments, i que quan l’oferta d’aparcaments és inferior 

a la demanda, s’acostuma a produir una elevada ocupació dels aparcabicis existents i la 

presència de bicicletes fixades en l’arbrat i a diversos elements del mobiliari urbà, com ara 

fanals i senyals de trànsit. Aquestes pràctiques obstaculitzen la circulació dels vianants per 

l’espai públic, generen conflictes amb aquests i fan que augmentin els robatoris, situacions que 

poden desincentivar l’ús de la bicicleta. 

 

Amb l’objectiu d’analitzar els aparcaments per a bicicletes disponibles a Gràcia i identificar les 

zones amb més mancances en aquest sentit i, per tant, amb més risc de conflicte en l’espai 

públic, el 2016 el Districte va encarregar a l’empresa Bike Mobility un estudi de la situació de la 

demanda i l’oferta d’aparcaments de bicicletes, així com de l’ús que se’n fa. 

 

Exposa algunes de les dades de l’estudi, la totalitat de les quals es troba a la mesura de 

govern: l’oferta actual d’aparcament en superfície és de 2.095 places, repartides en 

183 ubicacions, i el 89% de les places en superfície es troben per sota de la travessera de Dalt, 

que actua com a frontera natural en zones de pendent adequades a la circulació amb bicicleta 

mecànica i amb zones amb un pendent superior. 
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Indica que les dades s’han mapificat i s’ha pogut comprovar on hi ha més dèficit tant pel que fa 

a l’ús residencial (el de les persones que aparquen les bicicletes durant la nit) com pel que fa a 

l’ús comercial (l’ús més diürn). D’altra banda, s’ha comprovat que 111 equipaments públics de 

201 (més del 50%) no disposen de cobertura d’aparcaments per a bicicletes. 

 

Informa que, després de treballar des de la Direcció de Llicències de l’Espai Públic amb la 

col·laboració de la Coordinació i la Direcció de Mobilitat de ciutat i l’acompanyament dels 

tècnics de barri de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, es va encarregar un nou 

estudi a Bike Mobility, aquest cop perquè elaborés una proposta de possibles ubicacions, que 

seran estudiades per la Comissió de Mobilitat del districte, així com en els diferents consells de 

barri quan el volum així ho requereixi, i en les comissions d’Urbanisme i Comerç del Coll, i es 

prioritzaran en funció de les possibilitats pressupostàries, tenint especial cura amb els centres 

educatius i els punts de connexió amb el transport públic. 

 

Explica que els dispositius estaran formats per elements ancorats a terra i materials resistents a 

la intempèrie, i permetran l’estacionament segur de les bicicletes. Afegeix que es vol facilitar 

l’intercanvi modal, especialment entre els models no motoritzats i amb el transport públic, i que, 

atès que es volen prioritzar sobretot els desplaçaments a peu, els aparcaments per a bicicletes 

s’ubicaran preferiblement a la calçada per tal d’alliberar les voreres. 

 

Assenyala que aquesta mesura no inclou els aparcaments associats a la xarxa de carril bici, ja 

inclosos en el mapa que elabora Mobilitat de la xarxa de carrils bici de la ciutat, però aquestes 

ubicacions es tindran en compte per evitar doblar l’oferta d’aparcament on no sigui necessari. 

 

A continuació, exposa que l’estudi del 2016 va costar 5.600 euros; el 2017 s’ha pagat l’estudi 

amb la proposta d’actuació (6.300 euros); al districte s’executaran 25 aparcaments de bicicletes 

amb una mitjana de 5 us per ubicació, que implica 10 places d’aparcaments, que suposa 250 

places noves només aquest any, i el 2018 s’executaran 50 aparcaments nous (500 places), de 

manera que en dos anys la capacitat d’aparcament de bicicletes al districte haurà augmentat 

amb 750 places. 

 

Per acabar, indica que el seguiment del compliment de la mesura, així com el procés 

participatiu per definir les actuacions a realitzar i validar les propostes de l’estudi, es duran a 

terme mitjançant la Comissió de Mobilitat del Districte i per la Comissió d’Urbanisme i Comerç 

del Coll. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Recorda que el seu grup no va donar suport al Pla de mobilitat 

urbana, que entén que partia d’una premissa errònia, ja que té en compte les dades de 

mobilitat del 2011, en què, a causa de la intensitat de la crisi econòmica, circulaven molts 

menys cotxes dels que hauria estat normal, de manera que tots els càlculs fets a partir 

d’aquestes dades no serien acurats. D’altra banda, considera que si, tal com diu la mesura, 

Gràcia és un districte especialment pedalable, potser no era necessari implantar carrils bici en 

els principals eixos de circulació del districte. 
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Observa que la mesura, més que una mesura de govern, sembla una mera diagnosi, i que el 

problema que algunes persones deixin la bici on no deuen requeriria més una tasca de 

pedagogia que l’augment del nombre de places d’aparcament. 

 

En darrer lloc, comenta que es podrien haver concretat les ubicacions dels nous aparcaments 

perquè els grups no haguessin d’esperar a la Comissió de Mobilitat per començar-los a valorar. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta l’acord del seu grup amb la mesura, que troba coherent 

amb l’objectiu que persegueix i que el seu grup comparteix (afavorir l’ús de la bici i evitar 

robatoris). 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Expressa l’acord del seu grup —a favor del model de mobilitat que 

promou la bicicleta, sobretot si es connecta amb el transport públic i el desplaçament a peu— 

amb la mesura, que troba correcta tant en termes de mobilitat com en termes mediambientals. 

Afegeix que la CUP, a diferència del PP, sí que creu que cal limitar i desincentivar l’ús del 

vehicle privat de motor, per la qual cosa considera molt encertat que els aparcaments per a 

bicicletes es facin a l’asfalt i no a la vorera. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Saluda tothom, comenta que és evident que calen mesures 

d’ordenació de les bicicletes, i recorda que el seu grup fa uns anys ja va demanar un pla de 

vehicles de dues rodes, que, si bé alleugereixen el trànsit i faciliten la mobilitat, també generen 

problemes relacionats amb l’estacionament i l’incompliment de normatives. 

 

Per això, agraeix la mesura presentada, que considera que recull moltes dades interessants —

si bé podria aprofundir encara més—, és positiva i està ben lligada, i celebra que inclogui el 

pressupost, el calendari —tot i que molt obert— i com se’n farà el seguiment, tres elements que 

el seu grup demana en totes les mesures. Agraeix també que es facilités la informació al seu 

grup quan la va demanar, i qualifica l’estudi de força complet. 

 

Conclou que la mesura és un bon punt d’inici per solucionar la problemàtica de les bicis mal 

aparcades, que caldrà reduir dràsticament un cop hi hagi suficients espais regulats per 

estacionar-les. 

 

Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Expressa 

l’acord del seu grup amb la mesura, de la qual fa un balanç positiu, així com amb qualsevol 

mesura que faciliti la mobilitat, en aquest cas d’un vehicle sostenible com la bicicleta. Coincideix 

amb el Grup del PP que la mesura de govern en realitat és bàsicament una diagnosi de la 

situació, però entén que és una diagnosi encertada. 

 

Tanmateix, assenyala que té dubtes sobretot pel que fa a la conveniència d’implementar els 

aparcaments abans que es posi en marxa el nou sistema de carrils bici. D’altra banda, 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 11 / 70 

 

manifesta preocupació per l’afectació que podria tenir la mesura sobre el vehicle privat, sobretot 

en barris amb poques places d’aparcament. 

 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Agraeix el suport mostrat per molts dels grups, i comenta que els 

eixos de la xarxa de carrils bici estan inclosos en un pla que ja s’ha presentat a la Comissió de 

Mobilitat del districte, i es farà una sessió per parlar de les propostes definitives d’aquests 

carrils. 

 

Puntualitza que la xarxa de carrils bici implica grans trajectes i una velocitat superior en 

comparació amb les possibilitats que ofereix el districte quant a pedalabilitat, i explica que, atès 

que és la Comissió de Mobilitat qui ha de definir les ubicacions dels aparcaments, no s’ha 

considerat oportú incloure-les dins la mesura. Recorda, però, que la proposta es presentarà a la 

Comissió de Mobilitat, on tant els grups com els veïns poden participar, i assenyala que es 

prioritzen els equipaments públics i els llocs on hi ha transport públic. 

 

Per acabar, comenta que el Pla de motos és independent d’aquesta mesura. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Pren la paraula per aclarir al representant de la CUP que no ha 

parlat d’afavorir el transport privar, sinó del fet que les dades de què es parteix no són 

correctes, i que hi ha més vehicles dels que es diu al Pla de mobilitat. 

 

Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Comenta que 

el seu grup pren nota de les explicacions del Govern i esperarà a la Comissió de Mobilitat per 

estudiar aquests temes. 

 

 

B.3. Informes  

 

B.3.1. Informe del regidor: balanç de mig mandat. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Recorda que, atès que en aquesta ocasió, a l’informe 

sobre les activitats realitzades des de l’última sessió del Plenari s’afegeix l’informe sobre el 

balanç de la primera meitat del mandat, s’han augmentat els temps tant dels portaveus com del 

regidor per poder fer un debat tan complet i enriquidor com sigui possible. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Saluda tothom i anuncia que dedicarà la primera intervenció a 

l’informe sobre les activitats realitzades des de la darrera sessió del Plenari, i la segona, al 

balanç dels dos primers anys de mandat. 

 

Posa de manifest que el document que s’havia de fer servir com a butlletí del Plenari s’ha 

modernitzat (Gràcia informació) i incorpora, tal com demanaven els grups, l’ordre del dia per 

facilitar el seguiment de la sessió. 
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D’altra banda, recorda que demà a les 18.30 h es reuneix el Consell Ciutadà del Districte, 

l’òrgan consultiu de màxima representació del districte, i aquesta sessió es dedicarà al nou 

reglament de participació ciutadana, actualment en fase d’al·legacions. S’hi presentarà el treball 

que s’ha fet conjuntament amb grups polítics i entitats. 

 

A continuació, exposa algunes de les accions dutes a terme en el marc del Bicentenari, que va 

arrancar amb molta força al maig, durarà un any i tindrà la màxima expressió a l’agost, a la 

Festa Major: es va retre un homenatge amb catifes florals i es va engalanar la plaça Virreina i la 

plaça de la Vila el 3 de juny; es va recuperar un ball d’envelat el 9 de juny amb peces de dansa 

del coreògraf d’esbart Salvador Mel; s’han inaugurat dues exposicions, la primera de les quals 

va ser «Guarnir el món de festa. Espai urbà i espai humà», i des del districte s’ha volgut fer una 

petita col·laboració en aquest art efímer de què es gaudeix durant la Festa Major de la Vila de 

Gràcia. Comenta que també s’aprofitarà que calia repintar la façana per gaudir, durant la Festa 

Major, d’una pintura mural que retrà homenatge a tots els carrers de la Vila de Gràcia, que es 

guarneixen amb molta passió i amb molt d’entusiasme. 

 

Subratlla que s’han finalitzat les obres de travessera de Dalt, iniciades el mandat passat i que 

milloren la connexió entre barris, i comenta que es va celebrar la finalització d’aquestes obres 

amb una festa popular amb les associacions de veïns i de comerciants. 

 

Esmenta les festes majors que s’han celebrat: Festa Major de la Teixonera, Mas Falcó i 

Penitents (del 21 de maig al 18 de juny), Festa Major del Coll (del 2 al 18 de juny), amb la Festa 

Verda, un espai de referència que es va consolidant i que enguany ha incorporat noves entitats 

i tot el teixit comercial, i Festa Major del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova (del 23 de juny al 3 

de juliol), i els aniversaris: els Foguerons, el 30è aniversari del Tradicionàrius, que va fer l’últim 

concert per Sant Joan a la plaça del Sol i ha pogut gaudir durant aquests sis mesos d’activitats 

amb més de 16.000 espectadors, el 25è aniversari dels Capgrossos de Gràcia, que es va 

commemorar amb una cercavila per als més petits el 20 de maig, i el 20è aniversari de la Diada 

Castellera, el 21 de maig, en què van participar els Xiquets de Tarragona, els Nens del Vendrell 

i els Capgrossos de Mataró. 

 

Tot seguit, anuncia algunes activitats pròximes (la Festa Major de Gràcia, amb un bipregó el 14 

d’agost i fins al 21 d’agost; la Festa Major de la Salut, del 6 a l’11 de setembre, i la de Vallcarca 

i Penitents, del 7 a l’11 de setembre) i recorda que les properes setmanes se celebraran les 

comissions, l’Audiència Pública i els consells plenaris. 

 

A continuació, destaca alguns elements rellevants d’algunes actuacions. 

 

En primer lloc, explicita que Vallcarca es troba en un procés de transformació urbanística 

perquè tenia un planejament antic que conduïa el barri pràcticament a ser un barri dormitori i 

sense comerç. Assenyala que els veïns van ser els primers a demanar un altre barri, i per això 

durant el 2014 es van celebrar unes jornades que van donar lloc a un diagnòstic. Aquest es va 
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convertir en un concurs d’idees al qual es van presentar més de vint grups d’arquitectes. 

Comenta que totes les propostes reflectien un urbanisme més humà i sostenible, i la proposta 

guanyadora incorpora, a més, un tractament hídric i un tractament energètic en tot el paisatge 

urbà, i que Vallcarca serà una zona on es disposarà de molt habitatge públic i es podrà garantir 

l’accés a l’habitatge amb molta força. Explica que fins a finals de desembre, mitjançant un 

procés participatiu obert en què participaran veïns, veïnes, entitats i tots els grups polítics, es 

concretaran els quatre models premiats per al projecte executiu, un procés llarg atès que 

requerirà una modificació del planejament. 

 

En segon lloc, indica que es va acabar la prova pilot de la pacificació del carrer Gran de Gràcia, 

pacificació que es realitza un dissabte al mes a la tarda i que es vol consolidar i ampliar a dates 

assenyalades, com ara Sant Jordi o alguns dies de la Festa Major, ja que s’ha vist que ha 

aportat una millora i un millor aprofitament de l’espai públic, i tant comerciants com veïns i 

veïnes han valorat molt positivament l’experiència. Comenta que, tot i que es tracta d’un eix 

viari important i que cal fer-ne la pacificació d’una manera controlada, les hores en què s’ha 

provat no hi ha hagut greus afectacions del trànsit. 

 

En tercer lloc, exposa que s’ha finalitzat la retirada de les 163 plaques franquistes que encara 

estaven en l’espai públic del districte. Comenta que s’ha procedit a retirar-les tot donant 

compliment a la Llei de memòria històrica aprovada pel Parlament de Catalunya, s’ha tornat a 

la normalitat democràtica i s’ha fet honor a la memòria de les víctimes del feixisme i a tota la 

ciutadania, ja que mantenir aquestes plaques a l’espai públic era una incoherència. 

 

En quart lloc, subratlla que el Plenari ha reivindicat amb força l’Institut Vallcarca, i es va establir 

una reunió que va impulsar la coordinadora d’AMPA de Gràcia amb els diferents grups del 

Parlament per demanar que s’incorporés en el següent pressupost de la Generalitat el 

pressupost per construir aquest institut. Considera que la petició va tenir bona rebuda i que, si 

bé enguany no es van aconseguir els vots necessaris, esperen que els propers pressupostos 

de la Generalitat sí que permetin disposar d’aquest institut. 

 

En cinquè i darrer lloc, esmenta el procés de pressupostos participatius, en què es va obrir una 

part del pressupost a projectes que proposessin els veïns i les veïnes. Anuncia que dos 

d’aquests projectes ja estan en marxa. El primer és un laboratori d’arts escèniques per a joves 

d’entre 12 i 18 anys (el Cercle Catòlic de Gràcia dinamitza tallers setmanals als barris del Coll, 

la Salut, Vallcarca i Penitents als quals ja s’han apuntat 44 persones), i el segon van ser rutes 

de foment de l’economia social i solidària —Gràcia és un dels districtes pioners en aquest 

àmbit— que van ser un èxit. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Pregunta si els grups també han de dedicar la primera intervenció 

únicament a l’informe sobre les actuacions des del darrer Plenari. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Respon que cadascú pot fer-ho com consideri oportú. 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Comença la intervenció posant de manifest que els problemes de 

convivència a les places s’han intensificat. Celebra que se’n faci pedagogia i s’adoptin mesures 

dissuasives com ara l’avançament del reg o la presència policial per recordar a la ciutadania les 

normes de convivència. Assenyala, però, que els veïns demanen al Govern que sigui més 

taxatiu, i aquest no en fa cas. Subratlla que si es renuncia a la via punitiva —l’alcaldessa ja va 

dir el 2015 que l’Ordenança de civisme era massa dura— es transmet el missatge que tot està 

permès i que infringir les normes de civisme no té conseqüències. D’altra banda, no troba 

adient que com a resposta als veïns que es queixen per la situació que pateixen es digui que hi 

ha altres zones on el problema és encara pitjor. 

 

En segon lloc, observa que aquest mandat és el primer de la democràcia en què no hi ha ni pla 

d’actuació municipal ni pla d’actuació del districte, com a conseqüència de l’escassa o nul·la 

voluntat de diàleg del Govern, que sembla que continuarà durant tot el mandat. Tanmateix, 

agraeix la voluntat del regidor d’intentar un canvi en aquest sentit. Entén que la voluntat 

mostrada pel regidor és sincera, però resulta ineficient perquè no pot estar en el dia a dia del 

districte i perquè alguns membres del seu partit no mostren la mateixa actitud. 

 

En tercer lloc, afirma que el Govern fa servir la tàctica populista de buscar un enemic per 

culpar-lo de tot —en aquest cas, el turisme— i d’esmentar una solució simple per a problemes 

complexos. Entén que, amb la gran campanya mediàtica que fa anys que es fa contra el 

turisme, és lògic que en les enquestes es valori negativament. Subratlla que el que cal fer és 

gestionar el turisme d’una manera adequada perquè generi riquesa, en lloc de prohibir 

contínuament i aconseguir que Barcelona es vegi arreu com una ciutat que rebutja el turisme. 

 

Recorda que, atès que el Govern culpa el turisme dels problemes de convivència i d’accés a 

l’habitatge, va limitar els pisos turístics i va vetar els hotels, cosa que comportarà costos per als 

ciutadans pels litigis amb els promotors que han reclamat. Observa que el Govern, ara que ha 

vist que el que va fer no va servir de res perquè el preu de la venda i del lloguer d’habitatges 

continua pujant, culpa la Llei d’arrendaments urbans i la Generalitat. 

 

Lamenta que, per culpa del Govern, Barcelona perdés l’aportació al PIB de la ciutat que hauria 

estat la inversió de l’hotel de luxe a l’edifici del Deutsche Bank, que finalment es destinarà a 

pisos de luxe, i lamenta també el que ha succeït amb el Taller Masriera i amb els Lluïsos de 

Gràcia. 

 

Observa que el fet que els preus de l’habitatge hagin augmentat en fins a un 36% amb un 

govern que es va presentar a les eleccions amb un programa pràcticament monotemàtic sobre 

accés a l’habitatge demostra que o bé aquest govern és molt incompetent o bé va enganyar els 

barcelonins prometent solucions miraculoses que quedaven fora del seu abast. Explicita que 

totes dues opcions són igual de dolentes per als ciutadans. 
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En quart lloc, indica que el Pla d’usos, que havia d’equilibrar els usos residencials, comercials i 

turístics del districte, limita exageradament els comerços de pública concurrència i, per tant, la 

llibertat i l’activitat comercial. 

 

No entén que s’afirmi que les terrasses dels establiments de restauració no ajuden a dinamitzar 

els carrers, ja que aquestes afavoreixen el flux de gent i la visibilitat comercial de la zona, amb 

la qual cosa es reactiva l’economia. Comenta que potser el Govern prefereix cedir l’espai als 

manters, que no paguen per ocupar l’espai públic i fan competència deslleial als comerços que 

sí que compleixen les normes. 

 

Posa de manifest que es va estar a punt de perdre l’oportunitat de tenir un mercat 

econòmicament potent a l’Abaceria per voler fer cas a determinades plataformes ciutadanes, i 

que el que s’ha aconseguit és endarrerir com a mínim dos anys la finalització del projecte. 

Demana que es facin tots els possibles per avançar en aquesta tramitació. 

 

Considera que les accions del Govern estan portant la ciutat a l’empobriment econòmic, ja que 

es posen traves a tot allò que genera riquesa per a la ciutat i no se’n proposen alternatives. 

 

En cinquè lloc, afirma que la instal·lació d’una superilla al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 

generaria un caos enorme. 

 

En sisè lloc, lamenta que l’equip de govern, que quan era a l’oposició considerava vergonyós 

que hi hagués centres educatius en barracons, ara trobi bé que s’inaugurin nous centres en 

barracons. Celebra, en canvi, que es construeixi l’institut a Vallcarca, on ara mateix els 

estudiants s’han de desplaçar a altres districtes, però afirma que el Govern ha actuat amb 

opacitat, sense informar sobre les possibles ubicacions de l’institut. Subratlla que el seu grup ha 

demostrat el seu suport a aquest institut tant a la negociació pressupostària al Parlament com 

al darrer Plenari, en què va donar suport a la declaració presentada pel Grup de BC. 

 

En setè lloc, afirma que la participació no està sent un punt fort del mandat com s’anunciava 

que seria: la participació a la plataforma de Decidim Barcelona va ser un fracàs (molta 

publicitat, molta despesa i poca participació ciutadana) i l’Ajuntament no va desenvolupar les 

propostes més votades. Entén que amb aquesta plataforma es va voler justificar que el PAD no 

tirés endavant: es van fer servir la participació i la ciutadania per retreure a l’oposició la manca 

d’acord, quan la manca de voluntat de diàleg la té el Govern, que prefereix treballar imposant 

els seus criteris. 

 

També considera que la coproducció de projectes al districte duta a terme uns mesos enrere va 

ser un altre fracàs estrepitós: a penes un centenar de persones van votar els projectes en unes 

reunions amb una afluència bastant escassa. 

 

Remarca que quan es fa bandera d’un tema —en aquest cas, de la participació— cal respondre 

dels resultats, tant si són bons com si no. 
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En vuitè lloc, critica que BC hagi endarrerit l’esperada reforma de Vallcarca, i que el projecte 

guanyador —sembla que vulgui recrear una horta murciana— no tingui en compte que 

Barcelona és una gran ciutat i no una zona rural. 

 

Manifesta especial preocupació pel tram entre l’avinguda Vallcarca i el carrer Bolívar, on caldria 

executar immediatament el pla previst de manera que esdevingués una zona verda, reclamada 

pels veïns des de fa molts anys. Comenta que potser el replantejament d’aquesta zona vol 

afavorir els interessos d’algunes entitats que volen ubicar-hi l’epicentre del moviment ocupa. 

 

Pel que fa als corredors verds de la reforma de Pi i Margall, assenyala que seria estrany que el 

Govern no desenvolupés un projecte que ja incorpora la zona verda des de fa molts anys. 

 

En novè lloc, posa de manifest que alguns dels clubs esportius més emblemàtics tenen 

problemes amb les instal·lacions, i que les mesures anunciades pel Govern són insuficients. 

 

Explicita que la pèrdua de la gestió dels espais priva les entitats d’uns ingressos que ajudaven 

els clubs a mantenir-se i a abaratir les quotes. Entén que els ajuts de l’Ajuntament són 

temporals i poc eficaços econòmicament, i que la solució seria que els espais fossin gestionats 

pels clubs que hi donen l’ús principal, sense deixar de garantir en el moment de la concessió el 

principi de lliure concurrència de qualsevol entitat. Interpreta que el fet de no tenir conselleria 

d’esports ajuda que apareguin aquests problemes i demostra que el Govern no dona 

importància a l’esport, com tampoc n’hi dona a la joventut, que tampoc no té conselleria. 

 

D’altra banda, indica que cal ajudar clubs com el Club de Bàsquet del Coll, el Pedagogium, 

l’Europa o els Lluïsos, per evitar que es repeteixin casos com el del Club d’Hoquei de Claret, 

que ha anunciat que si vol continuar creixent ha de marxar de Gràcia. 

 

En desè lloc, expressa la preocupació del seu grup pel tractament que dona l’Ajuntament als 

moviments alternatius i ocupes: els dona facilitats i no actua davant d’incompliments de 

normatives ni dels problemes que generen als veïns que sí que les compleixen.  

 

Recorda que l’any passat el seu grup va presentar una proposició —el Govern no hi va donar 

suport— perquè en la Festa Major no es permetés la instal·lació en espais que requereixen un 

permís a entitats que no disposessin d’aquest permís —aquests, a més, de vegades no 

mostren cap interès per demanar-lo. 

 

D’altra banda, exposa que el Govern ha cedit a aquests col·lectius l’antiga comissaria de 

Lesseps i ha atorgat una subvenció de 40.000 € al CJB per promocionar entre els joves 

l’ocupació de pisos com a mètode vàlid i legal per a l’emancipació, fets que demostren que el 

Govern premia l’ocupació il·legal d’espais i les coaccions i amenaces a les administracions. 
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En darrer lloc, manifesta el desig que la segona meitat del mandat sigui millor que la primera, 

per a la qual cosa cal que el Govern canviï d’actitud: cal que deixi de municipalitzar els èxits i 

externalitzar els problemes que són fruit de la seva mala gestió o de les seves negligències, i 

cal també que el regidor es reuneixi amb tots els veïns i entitats que vulguin parlar amb ell —

n’hi ha que fa mesos que esperen—, sense delegar en un altre representant de l’Ajuntament o 

treballador del Districte. Observa que durant el mandat passat, els partits de l’esquerra sovint 

afirmaven que a Gràcia hi havia un regidor fantasma, i demana que no es doni lloc a allò que 

abans es criticava. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Considera que el format de la intervenció del regidor ha estat 

confús, ja que no ha quedat clar si feia el balanç de mandat o no. Tanmateix, pel que fa al 

contingut d’aquesta intervenció, felicita el regidor per la finalització de les obres de la travessera 

de Dalt, que ha quedat molt bé, i comenta que caldrà estudiar el projecte de l’avinguda 

Vallcarca, que no preveu un vial enjardinat, principal preocupació del seu grup. 

 

Pel que fa al balanç dels dos primers anys de mandat, com a comentari general observa que, 

atesa l’actitud del Govern davant el turisme, el transport privat i l’habitatge, sembla que aquest 

no tingui un model per a una ciutat gran o que vol ser gran. 

 

Respecte del turisme, explica que el Govern el culpa de tots els problemes de la ciutat, actitud 

que es reflecteix en diferents mitjans de comunicació. 

 

En primer lloc, es culpa el turisme de l’augment dels preus de lloguer dels habitatges, quan les 

zones més turístiques no coincideixen amb les zones on més estan pujant aquests preus. 

Comenta que si el lloguer ha augmentat ha estat principalment a causa de la millora de 

l’activitat econòmica, com conclouen nombrosos estudis. 

 

En segon lloc, es culpa el turisme dels problemes de soroll i brutícia. En aquest sentit, convida 

els membres del Govern a anar a la plaça del Sol per comprovar que les persones que hi fan 

botellón no són majoritàriament turistes. 

 

Reconeix que la presència de turistes al carrer pot generar problemes, igual que la presència 

de persones que no són turistes, però demana al Govern que reconegui que el turisme genera 

riquesa i el vegi com a font d’oportunitats, i que implementi mesures com ara que la totalitat de 

la taxa turística recaptada a Barcelona es quedi a la ciutat. D’altra banda, observa que les 

visites al Parc Güell —majoritàriament de turistes— generen 12 milions d’euros nets, diners que 

poden servir, per exemple, per finançar el Bicing. 

 

Subratlla que alhora que s’atribueix al turisme la responsabilitat d’un seguit de problemes que 

no són responsabilitat seva, no es dona solució a aquests problemes. 
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Respecte del transport privat, afirma que el Govern el culpa, entre altres coses, de la 

contaminació i del fet que la gent no faci exercici, el vol eliminar i per això fa servir els carrils 

bici i els plans d’aparcament no per millorar la mobilitat, sinó per impedir el transport privat. 

 

Demana que no es criminalitzi aquest mode de transport —quan la gent l’utilitza és perquè el 

necessita—, i comenta que la Sra. Mercedes Vidal, cada cop que assisteix a un acte a Horta-

Guinardó, a la sortida agafa un taxi. 

 

Aclareix que el seu grup està a favor dels carrils bici, però subratlla que cal implementar-los 

amb coherència i sentit. 

 

Exposa que, segons estudis de la consultoria internacional INRIX, experta en estudis de 

mobilitat, Barcelona és la tercera ciutat espanyola pel que fa al temps que es perd en 

embussos (12%). Entén que un dels objectius dels gestors de la ciutat hauria de ser disminuir 

aquest percentatge, però, en canvi, mesures com el carril únic del passeig de Sant Joan, on 

conviuen motos, cotxes, autobusos i furgonetes de repartiment, generen encara més 

embussos, com també ho fa la supressió d’aparcaments sense oferir alternatives. Concreta 

que, si bé en les obres de la travessera de Dalt es va preveure —probablement per part de 

l’equip de govern anterior— un aparcament per absorbir els aparcaments en superfície que es 

perdien, sembla que no s’ha fet el mateix en el cas de la via que comunica Alfons X amb 

Joanic. Demana que es confirmi si s’ha previst com es facilitarà l’aparcament en aquest cas. 

D’altra banda, observa que el carril bici entre Alfons X i la plaça Comín sembla que s’hagi 

plantejat sense haver fet els estudis de mobilitat adients, ja que es planteja en una zona amb 

desnivells excessius. 

 

Subratlla que les mesures del Govern sembla que no tinguin en compte que a les grans ciutats 

la gent es mou i cal facilitar aquesta mobilitat, no entorpir-la. 

 

Per acabar, respecte de l’aparent voluntat de regular qui pot viure a Barcelona i qui no, remarca 

que les ciutats grans són espais especialment lliures i aquestes coses no es poden regular, 

com tampoc no es pot regular qui viu a cada barri. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Recorda que a la Junta de Portaveus hi va haver debat sobre si el 

balanç referit a les actuacions fetes des del darrer Plenari i el balanç dels dos primers anys de 

mandat es tractarien en un únic punt, i pregunta al regidor si es considera que ja s’ha fet la 

valoració de la primera meitat del mandat. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Respon que, tal com ha explicat, per ordenar el debat ha 

dedicat la primera intervenció al balanç referit a les actuacions fetes des del darrer Plenari i en 

dedicarà la segona al balanç de la primera meitat del mandat. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Anuncia que, en aquest cas, i atès que ell pensava fer una 

intervenció conjunta, intervindrà quan el regidor hagi fet la segona intervenció. 
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Intervé la Sra. Metge (ERC). Indica que ella també intervindrà quan el regidor hagi fet el 

balanç de mandat, però manifesta sorpresa pel fet que primer es digui que dos temes s’ajunten 

en un únic punt per una qüestió de límits de mesures i informes i ara es digui que aquests 

temes es tractaran separadament. 

 

D’altra banda, lamenta que es culpi l’oposició de la durada de la sessió, provocada pel fet que 

es vol fer un balanç de la primera meitat del mandat. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Explicita que tant el regidor com la resta de portaveus 

decideixen com distribueixen el temps d’intervenció en aquest punt. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Anuncia 

que ella també intervindrà després que el regidor hagi fet el balanç de mandat, i observa que 

aquest balanç és prou important per dedicar-hi temps al Plenari. 

 

D’altra banda, comenta que en altres districtes s’havien lliurat informes als grups abans de la 

sessió, informes que faciliten la concisió en les intervencions dels grups. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Explica que va pensar que el debat seria més ordenat si 

dedicava la primera intervenció a una qüestió i la segona, a l’altra, i indica que per al Govern no 

representa cap problema que es dediqui un temps ampli a aquestes qüestions, sinó al contrari. 

 

Puntualitza que el seu balanç no parlarà de Barcelona, sinó de Gràcia —que també és una 

gran ciutat, amb 120.000 habitants— i del Pla d’actuació del districte, que es va presentar i, 

d’alguna manera, treballar amb les diferents formacions polítiques. 

 

Posa de manifest que en el procés participatiu del PAD, en què van participar unes 

1.735 persones, es van recollir 741 propostes de la ciutadania i se’n van aprovar 514, de 

manera que el Pla inclou un 70% de les propostes rebudes. 

 

Subratlla que decidim.barcelona ha esdevingut l’eina de participació digital de referència per a 

Local Red, el consorci que aglutina totes les administracions públiques i municipals del país, 

cosa que acredita que és una bona eina. 

 

Recorda que, a més de propostes ciutadanes, es van incorporar al PAD mesures 

transaccionades del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, d’ERC i de la CUP. 

 

Exposa que el document final consta de 4 eixos de treball, 20 línies estratègiques, 

85 actuacions i 224 projectes. D’aquests, se n’ha executat el 44% i se n’han finalitzat 71. Valora 

positivament aquestes dades, i observa que per avaluar el fet que a mitjan mandat no s’hagi 

arribat al 50% d’execució cal tenir en compte que normalment durant els primers mesos de 

mandat es dediquen a la participació i la definició de projectes. 
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Tot seguit, informa de les accions realitzades en diferents àmbits d’actuació. 

 

1. Educació pública i de qualitat. Subratlla que el que hi havia abans a Gràcia eren educadores 

d’escola bressol que cobraven 15.000 euros de retribució anual, mentre que una educadora 

d’escola bressol de l’Ajuntament en cobra 29.000. Remarca que per parlar de condicions 

laborals i de conciliació familiar, cal començar pels mateixos treballadors i treballadores de 

l’Ajuntament, que ha de ser modèlic quan parla d’ocupació i no pot apostar per models que 

precaritzen. Explicita que per aquest motiu es va decidir tenir una escola pública d’educació 

bressol de qualitat per a totes les famílies que en formen part. 

 

2. Salut. Destaca l’impuls i la finalització de l’adequació del CAP Vila de Gràcia-Cibeles —l’obra 

estava paralitzada des del 2012—, que ara presenta unes condicions òptimes, necessàries en 

qualsevol equipament de salut i de proximitat, i està actualitzat i ben equipat. Comenta que 

l’espai incorpora el tractament de salut mental, i subratlla que avui el districte té equipaments 

d’atenció primària, salut comunitària i salut de proximitat de primer ordre. 

 

Esmenta l’ampliació del CUAP de Gràcia, que obre fins a les dotze de la nit i es treballa perquè 

obri les 24 hores, i les taules comunitàries del Coll, Vallcarca i Penitents, mitjançant les quals 

s’ha impulsat un treball molt interessant en el marc de la salut comunitària amb unes guies 

d’activitats saludables i la implementació de l’escola de salut per a gent gran, on es fan tallers 

amb voluntaris. Indica que atenció primària i salut comunitària es retroalimenten i permeten 

avançar en l’àmbit de la salut, com també ho permeten mesures com el programa esportiu i 

saludable d’activitats als parcs. 

 

Com a projectes en marxa, esmenta la definició dels nous usos de l’Hospital de l’Esperança, 

l’aprofundiment en l’àmbit de la salut comunitària i la consecució d’un CUAP de Gràcia obert les 

24 hores. 

 

3. Drets socials i servei a les persones. Es van dotar d’equipaments de primer ordre els centres 

de Serveis Socials la Salut - el Coll - Vallcarca i els Penitents i Camp d’en Grassot i Gràcia 

Nova, les ubicacions prèvies dels quals no eren òptimes per atendre les persones, com tampoc 

ho eren les instal·lacions. 

 

A proposta de la CUP, es va fer un pla de xoc per a les emergències socials, que posa en relleu 

totes les actuacions que es fan tant a Barcelona en general com a Gràcia en concret en àmbits 

com l’alimentació, la pobresa energètica, l’habitatge i l’ocupació. 

 

Enguany s’ha activat un punt d’atenció a la pobresa energètica, que està tenint molt bona 

rebuda, on ja s’han atès 360 persones amb dificultats per pagar els rebuts de la llum, l’aigua o 

el gas, o amb problemes per mantenir l’habitatge en unes condicions tèrmiques saludables. 
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S’ha impulsat la creació d’un rebost solidari, un punt DISA (distribució solidaria d’aliments), 

arran d’una proposta ciutadana a «Gràcia, participa» que va ser recollida per la CUP, el 

PDeCAT-Unió-Demòcrates i ERC, i ha estat coordinada per Drets Socials. 

 

Es treballa en la determinació dels usos provisionals de l’Espai Quirón. Actualment s’està en la 

fase de disseny del projecte, un projecte que avança al ritme previst, impulsat pel Patronat de 

l’Habitatge i que preveu un casal de barri, un casal de gent gran, un casal de joves i el servei 

d’àpats en companyia. 

 

S’ha ampliat la graella d’activitats de gent gran a La Violeta, i s’ha creat un espai d’extensió 

universitària arran d’una iniciativa compartida entre els tècnics de Districte i els veïns i les 

veïnes. En el primer trimestre hi va haver 147 persones inscrites. 

 

El projecte Radars, pràcticament impulsat per voluntaris i voluntàries, va néixer al Camp d’en 

Grassot i Gràcia Nova i enguany s’amplia i tindrà presència a tots els barris de Gràcia. El 

projecte acompanya persones grans que es troben en situacions de solitud. 

 

S’han promocionat activitats inclusives, tant a les festes majors, on la referència com a 

activitats inclusives cada cop és més important, com en les activitats quotidianes. Es treballa 

amb persones que tenen discapacitat o diversitat funcional, i la resposta per part de les entitats 

i els impulsors de les festes majors és totalment gratificant. També s’ha treballat amb gossos 

terapèutics i altres projectes similars. 

 

4. Equitat de gènere i diversitat sexual. S’està impulsant una línia de treball relacionada amb les 

agressions i la violència masclista, mitjançant campanyes que s’han fet molt visibles per 

exemple a través dels gots de les festes majors, que inclouen missatges com «no és no» o «no 

volem cap agressió sexista a la Vila de Gràcia». D’altra banda, es treballen els protocols 

d’aquest àmbit. 

 

S’està desenvolupant el llibre Dones de pes per posar en valor el pes històric que han tingut en 

el districte moltes referents que segurament han quedat oblidades, i posar en relleu el paper de 

les dones. 

 

Arran d’una proposta del Consell de Dones i amb l’acord del Plenari, s’ha obert la plaça de les 

Dones del 36. 

 

En el marc dels pressupostos participatius, van aparèixer projectes com ara «Cuidem les 

cuidadores», que ha de permetre fer una diagnosi de les necessitats de les cuidadores, que de 

vegades queden descuidades. 

 

En darrer lloc, es va proposar fer tallers d’apoderament de dones, així com passejades que 

permetessin veure que en l’espai públic i l’urbanisme existeixen mirades diferents i incorporar 
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en l’urbanisme la perspectiva de gènere. Aquesta perspectiva ja forma part d’alguns projectes, 

com ara la diagnosi de Pi i Margall, que incorpora la mirada de les dones per planificar el carrer. 

 

5. Joves. S’ofereix suport als esplais i als grups d’escoltes pel que fa als locals, tot donant 

resposta a una demanda freqüent als consells de barri. Es treballa amb aquests grups i amb les 

escoles per trobar espais transitoris i, d’alguna manera, en tots els casos s’estan trobant les 

vies del futur i les noves ubicacions. Celebra que en el futur hi haurà espais dignes per a 

l’educació en el món del lleure. 

 

S’ha generat un projecte d’emprenedoria a l’Espai Jove de Fontana, i l’espai a l’antiga 

comissaria de Nil Fabra, potenciat per l’Associació de Joves de Gràcia, serà un espai de 

referència per al jovent en un lloc on abans no n’hi havia. També es treballa per disposar d’un 

espai per al jovent a Camp d’en Grassot, on tampoc no n’hi havia. 

 

6. Esports. S’ha donat suport a tots els clubs esportius del districte de Gràcia mitjançant 

mesures com les subvencions. Les aportacions al teixit esportiu s’han multiplicat per tres durant 

aquest mandat (han passat de 100.000 euros a 300.000), amb la qual cosa es contribueix a fer 

la millor gestió esportiva possible i a fomentar el teixit esportiu de base i de proximitat. 

 

Davant els canvis en els titulars de les instal·lacions esportives, a través de la figura de l’usuari 

preferent es facilita que les entitats que històricament han desenvolupat un paper esportiu 

rellevant en una instal·lació esportiva en tinguin un ús preferent. 

 

S’està fent un mapa d’equipaments esportius que permetrà determinar quins equipaments fan 

falta al districte i executar un pla d’equipaments esportius, i s’estan revisant els plecs de les 

licitacions de les instal·lacions esportives, ja que la legislació actual no evita, per exemple, el 

monopoli, i que una entitat guanyi reiteradament diferents plecs. Els nous plecs han de protegir 

les entitats de proximitat, que potser no disposen dels mateixos recursos o no es poden 

presentar en les mateixes condicions als concursos. Amb aquest objectiu, s’ha activat un grup 

de treball en què es participa conjuntament amb altres entitats que formen part del Consorci 

d’Esports. 

 

7. Memòria històrica i història local. S’han retirat les plaques franquistes i s’ha canviat el nom de 

la plaça de Joan Carles I pel nom popular de plaça de Cinc d’Oros, una reivindicació històrica a 

Gràcia. D’altra banda, la Comissió de Nomenclàtor treballa en altres canvis de noms, com ara 

el del carrer de Secretari Coloma. 

 

S’han impulsat projectes de memòria oral a l’espai del Coll-La Bruguera, el Casal de Barri 

Cardener i La Sedeta, i l’antic Consolat de Dinamarca, que havia pertangut a la família Canals i 

Junyer, esdevindrà un nou espai de barri, de recuperació i de vinculació amb la memòria del 

districte. 
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8. Cultura. A banda del bicentenari, enguany hi ha hagut molts aniversaris relacionats amb 

l’àmbit cultural. D’altra banda, s’ha obert el debat del protocol festiu, que calia actualitzar ja que 

era vigent fins al 2011, i es va incorporar específicament l’àmbit de cultura en el procés de 

pressupostos participatius. 

 

S’ha activat el laboratori d’arts escèniques a la Salut, el Coll, Vallcarca i Penitents, i aviat 

veuran la llum el projecte de sistema d’intercanvi de recursos entre entitats i el projecte «Fes 

barri, mostra d’arts en viu», i s’ha participat en activitats com ara Gràcia Riu o Gràcia Llegeix. 

 

9. Comerç i economia social i solidària. S’han presentat mesures de foment del comerç a la Vila 

de Gràcia, on es disposa d’una nova federació que aglutina desenes d’entitats comercials a la 

Vila. Per al Govern ha estat molt important acompanyar en el procés de naixement i creixement 

d’aquesta federació. 

 

S’ha posat especial atenció als barris del nord amb el programa «Coll amunt!», on s’ha duplicat 

el nombre de comerços associats i s’ha fomentat l’associacionisme comercial, cosa que, 

d’alguna manera, fomenta la capacitat d’impacte d’aquests teixits. 

 

Es treballa en el projecte del Mercat de l’Abaceria, que va ser aprovat per una àmplia majoria 

(més del 90% dels paradistes va celebrar el projecte, que veurà la llum en aquest mandat). 

Després de l’estiu estaran en marxa totes les construccions del mercat provisional. 

 

S’ha impulsat l’ateneu de fabricació, i es farà un mapa de les iniciatives d’economia social i 

solidària del districte. 

 

10. Dret al barri o la vida del barri. Assenyala que va ser en la darrera audiència pública del 

mandat de Cs on es va posar sobre la taula el tema de turisme, i indica que el Govern no parla 

de turismofòbia, sinó que escolta activament els veïns i les veïnes quan exposen els problemes 

que els preocupen, i posa l’accent en la gentrificació i la pujada dels lloguers. 

 

Recorda que la competència d’habitatge és bàsicament de l’Estat espanyol i de la Generalitat, 

si bé l’Ajuntament, dins les seves competències, hi dona la màxima importància i empra totes 

les eines al seu abast per millorar la situació. Per exemple, pel que fa als habitatges d’ús turístic 

il·legal —un terç dels habitatges d’ús turístic de Gràcia, 500 de 1.500, són il·legals—, es va fer 

un cens d’habitatges buits i es van començar inspeccions de pisos per aconseguir que aquests 

passessin a mans de veïns. El cens va posar de manifest l’existència de pràcticament un 8,5% 

d’habitatges buits. Arran d’això, s’han obert 478 expedients, i es treballa per donar ús a aquests 

habitatges. 

 

Es fomenten els habitatges dotacionals (habitatges a l’espai Quirón i habitatges de protecció 

oficial a la carretera de Sant Cugat). A Vallcarca hi ha aproximadament 10.000 m
2
 d’habitatge 

públic, una aposta forta en aquest àmbit. Tanmateix, hi ha dificultats per trobar habitatge públic, 

i cal prestar una atenció especial a Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot. 
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Pel que fa a inspeccions dels habitatges d’ús turístic, el 2016 es van obrir 396 expedients, dels 

quals 152 van acabar associats a un procediment sancionador, i enguany se n’han obert 135, 

dels quals 89 van associats a un procediment sancionador. Subratlla que l’objectiu és que els 

500 habitatges d’ús turístic il·legal passin al parc de lloguer per a tota la ciutadania. 

 

11. Convivència i seguretat. El juny de 2016 es va presentar un pla de places i convivència, en 

el marc del qual es van crear tres taules ciutadanes a les places Sol, Virreina i Diamant, i 

enguany se n’hi afegirà la de la plaça del Poble Romaní. 

 

S’ha endegat el pla de neteja integral «Ens posem a punt» i s’han fet canvis en el pla de neteja: 

la neteja s’avança una hora (passa de les dues a la una), cosa que fa que la reducció del soroll 

es produeixi abans; les llaunes es recullen de manera manual en lloc de recollir-se amb 

mànegues, i es fomenta el buidat de les papereres. 

 

S’ha incorporat presència fixa de Guàrdia Urbana, element que també contribueix a la reducció 

del soroll. Hi ha hagut un augment de dos agents més, de manera que n’hi haurà vuit que faran 

vigilància activa tant per temes de civisme com per evitar molèsties per soroll. 

 

Quatre promotors s’encarreguen de dur a terme una campanya d’oci nocturn en què avisen els 

locals i els usuaris que han de complir la normativa vigent. Es va començar amb quatre i 

enguany n’hi haurà vuit. 

 

Pel que fa als possibles conflictes de convivència, s’ha ampliat l’equip de mediació: hi ha hagut 

un increment de les hores del 25% i a partir d’ara l’equip treballarà de l’abril a l’octubre en lloc 

de fer-ho únicament a l’estiu. El calendari de la Guàrdia Urbana també s’amplia (abans era 

agost-setembre, i ara, maig-octubre). Destaca altres elements com el servei de llicències, els 

inspectors, el projecte «Juguem a la plaça» i l’ampliació dels horaris de quioscos, i comenta 

que es tracta d’un pla viu sobre el qual s’espera rebre propostes per part dels grups (els veïns 

n’han fet moltes, i una gran part s’han incorporant i s’estan treballant). 

 

12. Mobilitat. La xarxa ortogonal d’autobús es troba en la darrera fase, i es calcula que ha de 

permetre augmentar la capacitat i la mobilitat del transport públic un 10%. 

 

Puntualitza que el Govern no està en contra del vehicle privat, sinó que el preocupa la 

contaminació de l’aire, amb uns nivells que sobrepassem els límits permesos per la legislació i 

tenen un gran impacte en la salut. Subratlla que l’objectiu és garantir una mobilitat sostenible, 

per la qual cosa cal actuar en diferents direccions, per exemple, pacificant algunes zones. 

 

13. Recuperació de l’espai públic. S’ha treballat a la travessera de Dalt; s’han activat Príncep 

d’Astúries, Legalitat i Alegre; s’estan fent actuacions a l’entorn del Parc Güell; està previst 

actuar a Maignon, Jaume Cascalls, Albacete, Camèlies, Cardener, Encarnació i la plaça dels 
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Mons, i pel que fa a pacificació, s’ha treballat a Luis Antúnez, Quevedo, Alba, Neptú, Santa 

Àgata, Banyoles, Monistrol, Tordera, Torrent d’en Vidalet, Ca l’Alegre de Dalt i Taxdirt. 

 

S’ha treballat també el projecte de Vallcarca, i la plataforma Decidim Barcelona ha esdevingut 

un espai de referència pel que fa a projectes de participació. 

 

Clou la intervenció remarcant que si s’ha pogut aconseguir un grau d’execució tan alt del Pla 

d’actuació del districte ha estat gràcies a l’esforç —en molts casos, sobreesforç— de tots els 

treballadors i les treballadores municipals, que han contribuït a dibuixar un districte que es 

preocupa per la contaminació, per l’habitatge, per la pujada dels preus del lloguer, per l’espai 

públic, per l’educació, pels espais de salut i pels centres socials. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Fa algunes observacions sobre algunes de les coses comentades 

pel Sr. Badia. 

 

En primer lloc, expressa l’opinió del seu grup que amb els canvis de noms de carrers s’està 

duent a terme un exercici de memòria històrica selectiva: s’estan eliminant els noms que no 

coincideixen amb la ideologia del Govern o amb la seva manera d’entendre la ciutat, amb la 

qual cosa es trenca la pluralitat i el respecte envers tots els ciutadans. 

 

En segon lloc, celebra que s’introdueixin canvis en els plecs de condicions referits a la gestió 

esportiva, però subratlla que cal fer-ho sense deixar de respectar el principi de lliure 

concurrència. D’altra banda, observa que per a algunes entitats ja és tard. 

 

En tercer lloc, manifesta el seu acord que cal que perseguir els pisos turístics il·legals, però 

lamenta que es culpi els pisos turístics de l’augment de preus en l’habitatge. 

 

En quart i darrer lloc, comenta que, evidentment, tothom vol reduir la contaminació, però 

demana realisme pel que fa al vehicle privat, al qual la ciutadania té dret, i assenyala que per 

reduir el seu ús cal ampliar el transport públic i apostar pel vehicle elèctric. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Afirma que el Govern rebutja el vehicle privat, probablement 

perquè rebutja qualsevol cosa que sigui privada. Entén que d’aquí a uns anys i gràcies als 

avenços tecnològics pel que fa a vehicles elèctrics, s’hauran solucionat molts dels problemes 

de contaminació, i que aquests problemes no se solucionaran amb carrils bici —en una ciutat 

gran hi ha trajectes que no es poden fer en bici. 

 

D’altra banda, demana que s’inclogui el castellà —més de la meitat de la població és 

castellanoparlant— en les comunicacions oficials, ja que ara mateix persones com ell se senten 

ciutadans de segona per parlar aquesta llengua. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Comença la intervenció comentant que el seu grup esperava que 

BC, un cop dins l’Ajuntament, actués d’una altra manera davant els límits legals, competencials 
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i pressupostaris, uns límits que el PSC ja se sabia que acceptava com a límits vàlids. Afirma 

que el que planteja el Govern no és un programa de ruptura sinó un programa de reformes dins 

l’statu quo, que es concreta en un model de ciutat, la marca Barcelona, que no és més que la 

mercantilització i privatització absoluta de tot. Afegeix que això s’emmarca dins d’una dinàmica 

general de terciarització i turistificació de l’economia i en el fet que Barcelona està esdevenint 

—sobretot quant a mercat immobiliari— una reserva del capital internacional, cosa contra la 

qual no es pot fer res amb simples reformes dins del marc de la Unió Europea i de l’Estat, i 

sense fer-hi cap mena de crítica, i subratlla que els conflictes de convivència no venen pas de 

l’incivisme d’un veïnat totalment descontrolat, sinó de la tensió entre l’ús privat i l’ús col·lectiu 

de l’espai públic. Remarca que la precarització laboral va molt associada a la terciarització i la 

turistificació de l’economia, com demostra el fet que els sectors del turisme i la restauració són 

els que pitjors condicions laborals tenen: una persona del sector industrial a Barcelona cobra 

uns 40.000 euros bruts l’any de mitjana, mentre que una persona del sector turístic en cobra 

una mitjana de 15.000. D’altra banda, assenyala com a conseqüència de la terciarització i la 

turistificació l’encariment general dels preus, que es fa molt intensiu i visible en l’habitatge: els 

desnonaments s’han duplicat entre el 2016 i el 2017, i ara, quan ja no queda ningú amb 

hipoteca per desnonar, es fan fora tots els llogaters. Entén que no es vol tocar el mercat ni la 

propietat, i que, com a conseqüència, s’està expulsant el veïnat, hi ha substitució de població, i 

també pèrdua de la població total. Observa que Gràcia, enmig del passeig de Gràcia, el Parc 

Güell i la Sagrada Família, és un corredor turístic i, per tant, una zona molt suculenta per al 

negoci, fet que està destruint tot el teixit secundari del barri i genera encariment de preus, 

precarització laboral i privatització de l’espai públic. 

 

Exposa que Gràcia té una població que oscil·la, entre la que entra i la que marxa, al voltant de 

les 2.500 persones l’any, a banda d’una pèrdua del total de població d’entre 500 i 

1.000 persones l’any. La majoria de gent que entra, procedeix de barris amb rendes més 

elevades que poden fer front a l’encariment dels preus, mentre que la gent que marxa es 

dispersa des del casc antic de Gràcia cap al barris contigus (Gràcia Nova), i d’allà passen al 

Guinardó. Darrerament, però, la gent més jove que s’està independitzant ja no va al Guinardó, 

perquè també s’ha encarit massa, i passa directament al Clot i a Camp de l’Arpa, des d’on, 

alhora, passen al Turó de la Peira i, d’aquí, a altres indrets de Nou Barris, on la gent es queda 

al carrer perquè no hi ha cap barri més barat. 

 

Acusa el Govern de dur a terme un reformisme inútil. Per exemple, el PEUAT i el Pla estratègic 

de turisme no només no han aconseguit fer decréixer el sector turístic i substituir-lo per d’altres 

de més productius, sinó que el procés de creació d’allotjaments turístics s’ha continuat 

accelerant i en els propers quatre anys podrien arribar gairebé a quadruplicar-se. 

 

Respecte al Pla de terrasses, afirma que no té cap mena de sentit incrementar el nombre de 

terrasses en un pla que teòricament és regulador a una plaça com la plaça del Sol. D’altra 

banda, indica que si bé el Pla d’usos regula el tipus de comerç, no crea un decreixement actiu i 

una substitució pels sectors més productius. 
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Quant al mercat de l’Abaceria, explicita que el seu grup discrepa del model que s’ha incorporat 

de supermercat a l’interior, ja que genera un treball més precari. D’altra banda, el preocupa que 

el Govern concebi els equipaments municipals com un lloc on treure un rendiment econòmic i 

no un rendiment en termes d’ús. 

 

Pel que fa a la superilla, observa que podria tenir un impacte no desitjat si no s’acompanya 

d’una bona dotació de pisos públics a la zona, ja que l’efecte crida per una millora de la qualitat 

de vida podria expulsar-ne el veïnat de tota la vida. 

 

Explicita que la CUP aposta per la municipalització de serveis i la internalització de la plantilla 

(internalització com a funcionaris, no com a personal laboral), i assenyala que a Barcelona hi ha 

800 contractes externalitzats que afecten 15.000 treballadors, mentre que totes les 

internalitzacions que ha fet l’Ajuntament durant els dos primers anys de mandat han estat 

únicament de 4 serveis d’aquests 800 i només han afectat 100 persones de 15.000. 

 

Critica la política laboral que ha endegat el Govern, especialment per l’atac fulminant contra les 

vagues: fa dos dies, en una entrevista, la mateixa Colau deia que calia contenir-les, i en el cas 

de Telefónica, just a l’inici del mandat es va oferir una negociació que va acabar amb 

punyalada. En el cas de TMB —aprofita per sumar-se a la petició de dimissió de Mercedes 

Vidal— actua com una patronal mig gàngster contra els mateixos treballadors, cap als quals 

desvia tota la culpabilitat, i hi posa en contra tota la gent treballadora que va a treballar, quan 

s’hi hauria de solidaritzar perquè tothom tingués unes condicions laborals més dignes. 

 

Assegura que darrere l’acció de govern hi ha falsa participació, contractes amb sospita de 

fragmentació i assignacions a empreses properes i amigues, i que els processos participatius 

en general no han estat gaire representatius, bàsicament perquè no es generen les condicions 

materials perquè hi hagi una democràcia directa real, i s’obvien biaixos que es generen en tots 

els processos participatius per qüestions de classe, de racisme o de masclisme. D’altra banda, 

entén que la reforma dels processos participatius no ha estat una reforma autèntica, sinó una 

legitimació de l’acció de govern. 

 

Pel que fa a la gestió cívica, indica que caldria optar per la gestió directa amb personal propi de 

l’Ajuntament, com és el cas, per exemple, de La Sedeta. En el cas dels equipaments esportius, 

assenyala que hi hauria d’haver un ús preferent per part dels clubs arrelats, però és l’ens públic 

qui n’hauria de ser el gestor, per evitar problemes com els que han sorgit. 

 

Esmenta les intervencions racistes de la Guàrdia Urbana, amb el suport de campanyes 

institucionals per exemple contra els manters, que obvien les condicions materials de vida 

d’aquestes persones, i esmenta també una qüestió que ha afectat el Grup Municipal de la CUP, 

un muntatge policial que ha caigut en el no-res, amb una falsa acusació i diverses intimidacions 

per part de sindicats de Guàrdia Urbana a persones del seu entorn polític que el Govern, en 

certa manera, ha obviat. 
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Afirma que tot plegat s’emmarca en un discurs que estigmatitza la pobresa —també 

s’estigmatitza absolutament Nou Barris i no es tenen en compte les desigualtats internes del 

barri— en lloc d’apoderar la classe treballadora perquè realment pugui fer polítiques de ruptura 

a favor seu. 

 

Lamenta que es creïn falsos discursos de confrontació (els de la Guerra de Successió contra 

els de la Guerra Civil, els patriotes contra els socials, etc.) amb burdes simplificacions del 

passat, i que en qüestions com els canvis de nom s’actuï amb covardia: per exemple, es podria 

haver optat per dir «plaça de la República» a la plaça Jaume I, però l’opció es va obviar —no es 

pot tocar la monarquia— i el nom es va posar a la plaça Llucmajor. Amb aquest canvi, a més, 

se suprimia un nom que fa referència als Països Catalans. 

 

Opina que el discurs del Govern busca mantenir l’statu quo i anar contra l’únic discurs de 

ruptura que realment funciona, el de la inextricabilitat de les lluites social i nacional. 

 

Assenyala que hi ha una assumpció de l’opressió nacional com quelcom neutre, una reducció 

del seu potencial revolucionari i, en definitiva, un espanyolisme camuflat i una defensa de 

l’statu quo. Manifesta preocupació pels objectius ocults del Govern, l’aferrament al poder i la 

creació d’una xarxa clientelar en la línia del que ha estat Barcelona els darrers trenta anys, amb 

subvencions a dit a El Periódico, a La Vanguardia i a l’escola d’estiu d’ICV-EUiA, a la qual se li 

finança el 100% de l’activitat, o amb subvencions via factura a entitats. Observa que, en el fons, 

es manté l’eix de poder PSC-ICV-EUiA, com demostra l’existència a tot arreu de nombrosos 

càrrecs del PSC i d’ICV-EUiA (també de CiU). En aquest context, entén que el Sr. Pisarello 

parlés d’un canvi a deu anys vista i que el Sr. Viejo entengués Gràcia més com un trampolí cap 

a la fama que com una cosa per prendre’s seriosament. 

 

Indica que, per aconseguir la transformació del model socioeconòmic, caldria una intervenció 

pública directa, uns serveis públics forts i amb unes municipalitzacions esteses al conjunt dels 

contractes externalitzats. Això a Gràcia es concreta, en primer lloc, amb el centre de dia, la 

creació dels nous IES, CEIP i escola bressol, i assegurant que els nous CAP que es creïn en el 

futur es mantinguin dins l’ICS. També caldria reduir els sectors més precaris (turisme i 

restauració), i la intervenció pública també en el turisme —es podria procedir a la 

municipalització d’alguns allotjaments— i en la distribució de productes bàsics. Recorda que el 

seu grup va demanar fer un economat en el mercat per dinamitzar-lo. 

 

D’altra banda, comenta que és necessària la participació activa en el procés d’autodeterminació 

com a moment d’apoderament popular, així com una intervenció amb la tendència a la 

supressió del mercat immobiliari i el no pagament del deute, una qüestió que alguns grups 

inclouen en el programa d’algunes de les eleccions a què es presenten amb altres sigles. 

 

Assenyala que cal l’obertura d’espais a Gràcia Nova —es va proposar la creació d’una àrea de 

tempteig i retracte per incrementar el parc d’habitatge públic dins l’entramat del casc antic— i 

una regulació encara més estricta de la restauració i del turisme. Recorda que el seu grup 
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també va proposar la reactivació de tallers municipals en alguns carrers on aquests encara no 

han estat substituïts per locals de restauració, com ara al carrer Montmany. 

 

Per acabar, exposa allò que ha aconseguit la CUP durant els dos primers anys d’aquest 

mandat, si bé el grup entén que a la institució ve més per impugnar-la que per participar-ne i 

que la feina és l’organització popular: en primer lloc, ha aconseguit centrar el tema de la 

gentrificació en el discurs; en segon lloc, no sacralitzar la institució; en tercer lloc, s’han 

desenvolupat iniciatives seves, com el cens d’habitatges buits, la supressió de les plaques 

franquistes —abans que les volgués retirar l’Ajuntament, ja les havia retirat bona part del jovent 

organitzat del barri, en aquest cas, independentista— o el protocol de les festes majors contra 

les agressions masclistes, una proposta de l’Assemblea de Dones de Gràcia que el seu grup va 

canalitzar. Posa de manifest que, de la mateixa manera que l’Assemblea de Dones de Gràcia 

ha aconseguit aquest protocol, el moviment popular ha aconseguit altres coses, com ara amb 

l’ocupació de La Janhela, gràcies a la qual un edifici que hauria estat objecte de l’especulació a 

travessera de Gràcia segurament acabarà tenint una funció social. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Aclareix que ha preferit intervenir un cop fet el balanç dels dos 

primers anys de mandat perquè el seu grup entenia que calia fer aquesta valoració global, però 

puntualitza que això no vol dir que en els darrers dos mesos no hagi succeït també tot allò que 

ha succeït al llarg d’aquests dos primers anys. 

 

Posa de manifest que el Govern es va presentar a les eleccions com a alternativa a l’statu quo, 

com l’única opció per canviar les coses a l’Administració municipal i, en canvi, en lloc de 

desencallar les dinàmiques enquistades, en alguns casos fins i tot les ha intensificat. 

 

Subratlla que el preu del lloguer continua pujant exponencialment i la situació a Gràcia està 

ofegant el veïnat, que es veu obligat a marxar, i bona part del comerç, que ha de tancar el 

negoci i és substituït per comerç destinat no als veïns sinó als passavolants. 

 

Pel que fa als problemes de soroll, especialment intensos a la Vila de Gràcia, considera greu 

que en dos anys no s’hi hagi fet pràcticament res més que unes reunions sobre tres places, 

sobretot tenint en compte que la situació ve de lluny. Remarca que les solucions són 

multifactorials i han d’incloure Guàrdia Urbana i agents cívics, però també urbanisme i serveis 

socials, i explicita que cal passar de les avaluacions, que ja estan fetes, a les accions, que cal 

emprendre amb decisió. 

 

Comenta que en l’àmbit educatiu s’ha fet alguna actuació però insuficient, i que és curiós que 

quan els membres del Govern parlen del CAP Vila de Gràcia diguin que han estat ells qui han 

desencallat la situació després de molts anys, deixant de banda que al Consorci Sanitari també 

hi ha la Generalitat i, en canvi, quan parlen de l’Institut Vallcarca, parlin com si l’Ajuntament no 

formés part del Consorci d’Educació. 
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Posa en qüestió la descentralització duta a terme pel Govern, ja que no acostuma a organitzar 

activitats del districte als barris del Coll, Vallcarca o la Salut, ni a assistir a les activitats que s’hi 

organitzen, i no vol permetre que un barri sol prengui una decisió directa, sinó que ho ha de 

decidir tot el districte. D’altra banda, comenta que les normes reguladores de la participació 

ciutadana de CiU fins i tot eren més ambicioses que les seves, i que els pressupostos 

participatius en realitat únicament incloïen projectes molt tancats i decidits amb una participació 

molt minsa. 

 

Respecte a la gestió d’equipaments esportius, afirma que Gràcia ha estat víctima de la manca 

de previsió del Govern Colau en uns concursos que han portat i estan portant molts problemes 

a clubs molt rellevants del districte que treballen durament i no són tinguts en compte. 

 

Critica que no es vulgui reprendre la Taula del Parc Güell malgrat els problemes dels autobusos 

regulars que s’hi apropen, els busos de barri, els taxis que hi estacionen i s’aturen allà on volen 

o les cues de gent que es formen a les hores en què l’accés no és restringit, problemes que 

també fa temps que duren. D’altra banda, troba incoherent que es manifesti preocupació pel 

turisme —i, fins i tot, gairebé es criminalitzi— i alhora s’ignori uns promotors que sembla que 

volien fer bé la feina i han treballat un pla de mobilitat a l’entorn de la Casa Vicenç. 

 

Critica també la manca de cerca de consensos i de previsió en les actuacions referides a 

mobilitat en general —per exemple, els carrils bici implantats, que han sorprès veïns i 

comerciants—, i demana al Govern que apliqui mesures preventives en lloc de reactives. 

 

Destaca que el Govern afirmi que ha estat ell qui ha finalitzat les obres de travessera de Dalt, i 

que parli d’un nou espai per a tot el jovent del districte quan el que han fet és cedir a una 

ocupació, i manifesta el desig que l’equipament sigui realment per a tot el jovent de Gràcia i 

que, a més, el Govern tingui alternatives per a les altres entitats de la zona de Lesseps i del 

nord de la Vila que també estaven interessades en aquest espai. 

 

Per acabar, sense entrar a parlar de qüestions com la plaça del Sol, la plaça de la Vila o la 

plaça del Poble Romaní, assenyala que moltes entitats i associacions no se senten escoltades 

ni tingudes en compte, com tampoc els grups senten que el Govern estableixi amb ells una 

comunicació fluïda. Espera que el petit canvi observat en aquest sentit les darreres setmanes 

es mantingui i augmenti, i que durant la segona meitat del mandat el Govern rectifiqui i comenci 

a fer més coses i menys titulars. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Saluda 

tothom i subratlla que el seu grup vol proposar una alternativa ferma, possible, realista i vàlida a 

un govern que és incapaç d’establir el diàleg amb les altres forces polítiques i que, després de 

prometre per campanya que posaria fi a tots els problemes, ara no assumeix cap 

responsabilitat i culpa de tot la Generalitat. Per exemple, quan governava l’alcalde Trias, es 

culpava CiU dels desnonaments; ara, en canvi, el Govern no assumeix cap compromís en 

aquest àmbit tot i tenir la Llei d’habitatge, una eina que abans no existia. 
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Afirma que el Govern ha demostrat que no té un projecte sòlid ni dota la maquinària del 

Districte de l’impuls i el lideratge polític necessaris, cosa que genera desconfiança. 

 

Comenta que algunes de les actuacions esmentades (CAP Cibeles, centre de serveis socials 

del Camp d’en Grassot o el projecte d’emprenedoria de La Fontana) venen de mandats 

anteriors, i que el Govern, quan es vol debatre alguna qüestió a les comissions consultives, de 

vegades respon que se’n parlarà al Plenari. Remarca que aquesta resposta demostra el que 

pensa el Govern sobre el debat d’idees i la participació, i observa que la manca d’acords no és 

fruit de la manca de temps sinó de la manca de voluntat. Espera que el PSC aviat exerceixi una 

influència positiva en el Govern en aquest sentit. 

 

A continuació, destaca cinc àmbits on s’ha vist clarament la manca d’impuls del Govern i la 

seva actitud excloent. 

 

En primer lloc, pel que fa al comerç, indica que durant el mandat anterior, el Govern tenia molt 

clar que la defensa del petit comerç —i de la proximitat, la creativitat, el tracte personal i els 

valors que promulga— havia de ser un dels pilars de les polítiques de l’Ajuntament, per la seva 

capacitat com a motor econòmic i com a generador de benestar social i d’integració. Subratlla 

que el petit comerç és un conjunt de petites identitats i de petites històries personals i de barri 

que no s’han de perdre. El Govern actual, però, ha mostrat molt poca complicitat amb les 

entitats de comerç, per exemple menyspreant els paradistes del Mercat de l’Abaceria, als quals 

el Govern va enfrontar amb col·lectius veïnals vinculats a les posicions de BC. Assenyala que 

la reforma del mercat, imprescindible, arribarà pràcticament dos anys més tard del que estava 

previst (coincidint amb l’entrada al govern del PSC), i esmenta la restricció del comerç i 

l’emprenedoria a la travessera de Dalt amb el nou Pla d’usos. 

 

Comenta que el seu grup presentarà una proposta per unir l’àmbit social i l’àmbit del comerç 

per poder dinamitzar els carrers de la vila, ja que sense promoció econòmica no hi ha política 

social. 

 

En segon lloc, pel que fa a l’entramat esportiu a Gràcia, lamenta el retrocés que ha patit els 

darrers dos anys, com a conseqüència de la manca d’interès del Govern, per al qual l’esport no 

és una prioritat, tot i ser sinònim de salut, d’integració, de motor econòmic i d’identitat 

gracienca. 

 

Com a element més greu en aquest àmbit, esmenta la pèrdua de gestió del Camp de l’Àliga per 

part de l’Europa, del Pavelló Josep Comelles per part del Club de Bàsquet Pedagogium, o del 

pavelló esportiu del Coll per part del Club de Bàsquet del Coll, un conjunt de fets que 

perjudiquen greument la tasca que realitzen aquests clubs, símbol i pilar de l’esport de Gràcia. 

Subratlla que això ha passat pel mal acompanyament a les entitats, que no han rebut cap 

suport per part de l’Administració —en altres districtes es busquen alternatives legals que 

possibiliten una gestió cívica de les instal·lacions. 
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En tercer lloc, respecte a la inseguretat, el soroll i l’incivisme, diu al Govern que aquests 

problemes només es poden solucionar amb presència policial i suport ferm i públic a la Guàrdia 

Urbana i als Mossos d’Esquadra —diu al regidor que els dispositius de l’anterior mandat ja eren 

de maig a octubre—, i exposa que, segons les dades de les forces de l’ordre, a Gràcia les 

queixes per molèsties a l’espai públic relacionades amb l’incivisme estan augmentant, i, 

paral·lelament, el Govern es planteja fer menys restrictiva l’Ordenança de civisme, una eina 

que permet combatre aquests problemes. 

 

Posa de manifest que els veïns demanen un pla de xoc, i insta el Govern a estudiar mesures 

urbanístiques entre tots i a fer servir les eines disponibles, com ara l’Ordenança de civisme, i no 

atendre només les places en conflicte, sinó actuar amb mesures preventives. En aquest sentit, 

exposa la situació de la plaça de les Dones del 36, en què la pissarra per als nens està 

inservible per grafits i els jocs infantils estan plens d’excrements de gos. Demana al Govern que 

parli amb els veïns i que, si aposta per l’obertura de la plaça, no la condemni a la degradació 

absoluta. D’altra banda, comenta que els veïns de la plaça de la Vila també comencen a dir que 

a les nits, sobretot dels caps de setmana, comença a haver-hi problemes. 

 

Remarca que només acompanyant la pedagogia i la mediació amb sancions es pot garantir el 

descans veïnal. En aquest sentit, celebra que el Govern donés suport a Barcelona a la 

proposició del seu grup, i espera que les bones intencions es materialitzin en fets, cosa que de 

moment no ha succeït. 

 

En quart lloc, pel que fa a educació, critica que s’obrin escoles sense ubicació definitiva i sense 

pressupost per fer-les, i manifesta el desig que el que va passar amb Univers no es repeteixi 

amb l’escola Gràcia, que s’establirà en barracons. 

 

En cinquè lloc, pel que fa a projectes de diferents barris, comença assenyalant que el concurs 

d’idees convocat a Vallcarca, en principi positiu, està servint d’excusa per no fer res en tot el 

mandat. Lamenta que no es treballi fermament per executar el PGM de l’avinguda Vallcarca i 

aconseguir la rambla verda, i afirma que la proposta guanyadora té moltes mancances: una 

zona de Barcelona no pot esdevenir un bolet enmig d’un barri sense cap mena de cohesió 

urbanística amb la resta de la ciutat. 

 

Quant al barri de la Salut, celebra que per fi s’hagi inaugurat la travessera de Dalt, però observa 

que encara queda força feina als Jardins de Menéndez y Pelayo, que els veïns demanen que 

estiguin tancats, o als equipaments de la Quirón, que fa dos anys que esperen i, pel que es va 

dir al Consell de Barri de la Salut, encara hauran d’esperar fins al 2019, de manera que s’haurà 

perdut tot un mandat. No entén que un projecte d’aquestes característiques s’hagi aturat, ni que 

el Govern faci el discurs que fa sobre habitatge i després aturi durant tot un mandat una obra 

eminentment social. 
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Manifesta preocupació pel fet que, com han alertat els veïns de la Salut, els treballadors del 

metro diguin a la gent que pregunta pel Parc Güell que la millor opció és baixar a Vallcarca, i 

respecte a la reforma del carrer Maignon, informa els grups de l’oposició, per si hi volen assistir, 

com farà el seu grup, que el dia 11 a les deu del matí —una hora molt poc adient per als 

veïns— s’ha convocat els veïns del carrer a una reunió referent a la reforma. 

 

Assenyala que al barri del Coll hi ha necessitats de mobilitat i de reactivació econòmica, i a la 

Vila de Gràcia, necessitats de convivència, i comenta que caldria recuperar projectes com el de 

l’afectació de la rambla del Prat. 

 

Respecte a Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, recorda que en el mandat anterior s’hi van fer 

força millores, com ara la de la plaça de la Sedeta o els equipaments per a famílies i 

adolescents, i quant a les actuacions del mandat actual, celebra la voluntat de diàleg del 

Govern pel que fa a la reforma de Pi i Margall, però manifesta preocupació per la superilla que 

es vol implantar. 

 

Clou la intervenció remarcant que el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates continuarà explicant a 

tots els barris i fins al 2019 que és alternativa, i treballarà amb els veïns i les veïnes parlant de 

com veu Gràcia i, sobretot, de com la somia, ja que el que diferencia un gestor d’un polític és 

que el gestor gestiona i, per tant, té una missió, mentre que el polític somia, projecta i té una 

visió, visió que el Govern no ha inclòs en el seu balanç. Aprofita per desitjar bona Festa Major a 

tothom. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Observa que moltes de les declaracions emeses en les 

intervencions dels grups ja estaven escrites en els guions de les intervencions, de manera que 

no s’adeqüen ni al que ha explicat —de fet, sembla que els grups no hagin sentit la seva 

intervenció— ni al que està passant. Afegeix que les visions catastrofistes sobre Gràcia tampoc 

no s’ajusten a la realitat, de manera que serà difícil entendre’s en aquest sentit. 

 

Tanmateix, afirma que existeixen molts punts de trobada i que per exemple alguns dels 

aspectes comentats per la CUP s’estan treballant conjuntament. Recorda que quan ha destacat 

mesures ha anat esmentat els grups que les havien impulsat, i posa en valor les dotze plaques 

que no va retirar el Districte, sinó que ja havien estat retirades per part de veïns i veïnes. 

 

Pel que fa a l’àmbit de ciutat i a la idea de ser transgressors, posa en dubte si la referència 

d’aquesta setmana d’expropiar la Catedral de Barcelona és el model que es projecta, però diu 

que, en tot cas, cal sensatesa i fer propostes que es puguin treballar àmpliament i amb la 

màxima correcció possible. 

 

Diu al Grup d’ERC que el Govern no té cap problema a reconèixer quan la col·laboració amb la 

Generalitat és bona, com ho és en el cas del conseller Comín i el pla de salut que s’ha acordat 

amb contribucions d’ambdues administracions, en el cas de la línia 9 o en el cas de la Model. 

Observa, però, que el reconeixement de les coses que funcionen no impedeix exposar les que 
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no. Per això, cal reclamar el 100% de taxa turística, reivindicar l’Institut Vallcarca, dir que dels 

180 milions que s’inverteixen a la ciutat de Barcelona en habitatge, 160 els posa l’Ajuntament i 

només 20 la Generalitat, i reclamar el finançament de la Generalitat de les escoles bressol, 

entre altres coses. 

 

Explica que si avui no s’ha presentat el projecte del Parc Güell, un projecte molt treballat, és 

perquè s’encetarà després de l’estiu, moment en què es convocaran tots els espais de 

discussió amb els partits, les entitats veïnals i el veïnat per debatre sobre el futur del parc. 

 

Diu al Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates que, tal com demostren les dades del Consell 

General del Poder Judicial, els desnonaments a Barcelona han disminuït. Afegeix que la 

intervenció de l’Ajuntament en els desnonaments ha crescut en un 131% gràcies a la UCER i al 

SIPHO, dues unitats creades en aquest mandat que han permès intervenir molt més per 

aconseguir la baixada dels desnonaments. D’altra banda, indica que la inversió mitjana anual 

ha passat de 95 milions d’euros a 165. Per acabar, valora l’aprovació del Pla de l’habitatge, 

treballat conjuntament amb el PDeCAT-Unió-Demòcrates i amb Cs i que recull feina feta i posa 

nova feina sobre la taula. 

 

Observa que una cosa és projectar i una altra pressupostar, i subratlla que ni l’antiga Quirón ni 

el Mercat de l’Abaceria es van dotar de pressupost en l’anterior mandat, de manera que qui ha 

prioritzat i impulsat aquests dos equipaments, tot passant dels somnis als fets, ha estat el 

Govern actual. Posa de manifest que són processos on interactuen molts actors, i afirma que el 

calendari no s’ha retardat per incompetència del Govern, sinó perquè aquest ha generat uns 

debats que han permès introduir matisos en els projectes. 

 

Per acabar, celebra que s’hagi manifestat que l’actitud i la col·laboració del Govern han millorat 

darrerament, i comenta que és una feina que fa temps que es fa. Observa que les dues 

mesures presentades avui han estat recollides gratament per tots els grups, i assegura que el 

Govern vol continuar treballant amb els braços oberts i aconseguir, en el que queda de mandat, 

tirar endavant molts projectes amb les aportacions de tots els grups. 

 

Intervé algú sense micròfon. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Explica que el regidor pot gestionar el seu temps 

d’intervenció com consideri oportú, i que no es tractava de dos punts sinó d’un de sol. Afegeix 

que si es considera que aquest punt ha de tenir un altre tipus d’ordenament, se’n pot parlar a la 

Junta de Portaveus. 

 

 

C. PART DECISÒRIA 

 

C.1 Propostes d’acord 
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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 i ampliació de l’edifici 

de l’escola Vida Montserrat, situat al carrer de Siracusa, núm. 53, promogut per Fundació 

ACIDH, aprovat inicialment per la Comissió de Govern en data 27 d’abril de 2017, 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Enuncia la proposta i informa que després de la 

intervenció del Sr. Soro intervindrà el Sr. Eduard Ballester, que ha demanat la paraula per 

parlar en representació de l’ACIDH. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Saluda tothom i dona les gràcies a les persones del públic que 

continuen a la sala. 

 

Tot seguit, afirma que per millorar el servei del col·legi Vida Montserrat i optimitzar-ne els 

recursos de manteniment i la prestació de serveis cal un pla especial urbanístic que possibiliti 

l’ampliació de l’edifici. 

 

Explica que el Pla planteja ocupar la zona que actualment són terres, situada a la planta baixa, 

i créixer una planta per sota, una actuació que no fa augmentar el volum. Indica que s’esgoten 

les possibilitats d’ordenació vigent a l’entorn del carrer Siracusa —actualment es pot edificar en 

planta baixa, més una planta en aquest nombre de plantes que s’hi proposa—, s’amplia una 

planta reculada de les façanes, en la part de l’edifici existent, com a mínim, amb un mínim 

impacte cap a l’entorn, i es crea una façana a la plaça del Poble Romaní, que integrarà l’actual 

conjunt de manera més harmònica. D’altra banda, es millora l’accés dels alumnes a partir 

d’aquest punt i es respecten les façanes de l’edifici dels carrers Siracusa i Milà i Fontanals, per 

conservar-ne el valor arquitectònic amb unes intervencions molt acurades. 

 

Intervé el Sr. Ballester (representant de l’ACIDH). Saluda tothom i dona les gràcies perquè 

se li hagi concedit la paraula. 

 

A continuació, posa de manifest el repte que té l’ACIDH, que treballa amb un col·lectiu molt 

específic, invisible, que és el de les persones que es troben entre la capacitat i la discapacitat, 

anomenades «persones amb intel·ligència límit». Explica que aquestes persones, com que no 

tenen trets físics que les identifiquin, passen totalment desapercebudes, i això fa que siguin 

invisibles i en dificulta molt més la integració i la normalització tant en l’àmbit laboral com en el 

social. Com a conseqüència, aquestes persones, sovint etiquetades com a poc útils, tenen 

moltes dificultats d’adaptació, de gestió de la pròpia llibertat i de resolució de conflictes, i tot 

això fa que sigui un col·lectiu molt fràgil, molt vulnerable i amb un risc d’exclusió social en una 

ciutat altament competitiva. 

 

Comenta que, encara que no hi ha xifres oficials, es calcula que a les presons hi ha un 40% de 

persones amb aquesta intel·ligència límit, i que entre els rodamons, també n’hi ha un 40-45%. 
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Tot seguit, explica que l’ACIDH és un projecte social amb dues formes jurídiques: una fundació, 

que també disposa d’una fundació tutelar, i una associació, de la qual ell és el gerent i que és 

l’encarregada de gestionar els recursos. 

 

Per acabar, comenta que l’ACIDH, en què participen col·laboradors, socis, donants i voluntaris, 

somia ampliar l’edifici per poder donar cabuda a més de les 649 persones que s’atenen 

actualment —es calcula que un 1-1,5% de la població pateix aquesta intel·ligència límit, tot i 

que, malauradament, no estan diagnosticades— i oferir més recursos a totes aquestes 

persones. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Agraeix la tasca de l’ACIDH, manifesta el desig que pugui atendre 

més persones i oferir-los un millor servei, i vota a favor de la proposició. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el suport del seu grup i agraeix la feina de l’ACIDH. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Indica que el seu grup no vol afavorir el sector privat en l’àmbit 

social i formatiu, ja que considera que sempre perjudica la qualitat i els recursos del sector 

públic. D’altra banda, entén que cal una reflexió sobre la dependència que té la societat 

d’aquesta mena d’institucions, encara que siguin declarades d’interès públic. Per aquests 

motius, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Felicita l’ACIDH per la feina que duu a terme i manifesta el vot 

favorable del seu grup. 

 

D’altra banda, comenta que li ha semblat francament lleig que el regidor, al principi de la 

darrera intervenció del punt anterior, hagi acusat els grups de no haver-lo escoltat prou i hagi 

parlat del problema de portar les intervencions preparades. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Expressa el 

vot favorable del seu grup, que se suma a les felicitacions a l’ACIDH per la feina que fa amb les 

persones amb intel·ligència límit, una feina força coneguda pel seu grup, que defensa 

fèrriament la tasca que duen a terme el tercer sector, les entitats i el teixit associatiu civil pel 

que fa a tasques socials, i condemna totalment les paraules absurdes de la CUP, que no tenen 

en compte que la gent ha tirat endavant molts projectes quan les institucions públiques no han 

actuat. Subratlla que sempre que es pugui s’ha de donar suport a tota la bona feina que fan les 

entitats del tercer sector. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Manifesta perplexitat per les paraules de la CUP, i diu que les 

institucions públiques haurien d’aprendre de les experiències d’aquestes entitats. 
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D’altra banda, indica que fa poc més d’un any ell personalment, la consellera Àngels Tomàs i 

els equips tècnics del districte es van reunir amb l’ACIDH i en van conèixer el projecte. Els va 

agradar moltíssim la manera com es desenvolupa el projecte, així com la il·lusió amb què s’hi 

treballa, i van començar a veure el projecte que necessitava aquesta posada al dia de l’edifici. 

Per això, el seu grup donarà suport a la proposició. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Expressa el desig que el somni que expressava el 

portaveu d’ACIDH es faci realitat. 

 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de BC, Demòcrata, ERC, Ciutadans, 

PSC i PP i l’abstenció de la CUP. 

 

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

Carta Municipal de Barcelona Informe sobre la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla 

General Metropolità, que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, aprovat per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en data 17 de maig de 

2017. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Enuncia la proposta. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que el Pla de mobilitat urbana incloïa l’estudi de la revisió de 

les normes urbanístiques i l’adaptació de la ràtio d’estacionament d’edificis a la realitat del 

territori amb els objectius de potenciar més el canvi modal cap al transport públic, limitar la 

congestió, abaratir els costos de construcció i reduir l’índex de motorització. 

 

Observa que amb la limitació o reducció dels mínims de places a construir en les noves 

edificacions, residències i oficines, es tendeix a reduir la presència de turismes a la ciutat i 

s’afavoreix l’abaratiment del cost dels edificis, i observa que també cal replantejar els mínims i 

els màxims d’altres usos, com ara dels centres comercials. 

 

D’altra banda, assenyala que des que la ciutat va decidir apostar per soterrar els cotxes i 

alliberar-los de la calçada, l’any 1992, les places d’aparcament soterrat han passat de 343.000 

(dades del 1991) a 640.500 (2010), i subratlla que hi ha un gran consens que cal un canvi 

important en la cultura de la mobilitat. Puntualitza que no es tracta d’anar en contra del cotxe, 

sinó de deixar de prioritzar-lo, com estableixen els objectius del Pla de mobilitat urbana. 

 

Per acabar, recorda que la nova normativa entén com a màxims de places a construir el que 

abans s’entenia com a mínims; es flexibilitza l’aplicació de la norma a partir de les necessitats 

territorials, i es flexibilitzen també els usos de les places d’aparcament amb més espai per a 

motos i per a bicicletes. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa l’opinió del seu grup que la mesura és totalment 

contrària a la realitat, ja que no té en compte les diferències entre zones de la ciutat pel que fa 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 38 / 70 

 

al nombre d’aparcaments. En aquest sentit, esmenta un treball sobre el subsol de Barcelona 

presentat a finals del 2015 per la UPC que posa de manifest que al subsol de Gràcia 

pràcticament no hi ha aparcaments ni infraestructures. 

 

Explicita que, com a conseqüència de la manca d’aparcament soterrani al districte, els preus 

són dels més elevats de la ciutat, i el problema augmentarà si es redueixen els aparcaments en 

superfície, ja que quan l’oferta no cobreix la demanda, es paga més pel mateix bé, cosa que 

genera una distorsió en el mercat, de manera que l’aplicació de la nova normativa suposaria 

una bombolla de preus que segurament afectaria tant la venda de places de pàrquing com el 

lloguer. 

 

Critica que l’alcaldessa Colau persegueixi sistemàticament el vehicle privat i l’intenti eliminar 

dels carrers en lloc d’apostar per mesures més coherents com ara la millora del transport públic 

(autobusos de gran capacitat, increment de les flotes, etc.) i el foment del vehicle elèctric, la 

solució al greu problema de la contaminació. 

 

Conclou que, per evitar que el Govern, un cop més, generi problemes on no n’hi havia, caldria 

deixar sense efecte aquesta normativa. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta l’acord del seu grup amb el fet que era necessari 

adaptar una normativa del 1992, bàsicament per augmentar les dimensions mínimes de les 

places d’aparcament en bateria, augmentar la dotació d’aparcament per a motocicletes i 

augmentar els punts de recàrrega elèctrica de les places. 

 

Tanmateix, el seu grup s’abstindrà en aquesta proposició, principalment pels màxims de 

referència, perquè la proposta no està prou definida i no té en compte les necessitats de cada 

barri. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Manifesta el vot favorable del seu grup, que entén, però, que la 

iniciativa hauria d’haver arribat fa anys. 

 

Subratlla que el creixement desmesurat dels aparcaments els darrers anys ha incentivat l’ús del 

vehicle privat, i que aquesta mesura ha de posar fre a aquesta tendència i, per tant, generar 

millores tant de mobilitat com mediambientals. Remarca que cal evitar relaxar-se en les accions 

de limitació de l’ús del vehicle privat de motor, àmbit en què encara queda molta feina per fer. 

 

D’altra banda, remarca que per tenir un transport públic potent cal garantir unes bones 

condicions laborals per als seus treballadors i treballadores. En aquest sentit, el seu grup no 

entén la posició del Govern davant les vagues de transports de Barcelona, pròpia de la pitjor 

dreta que ha tingut l’Ajuntament. 
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Intervé la Sra. Metge (ERC). Manifesta l’abstenció del seu grup, que en l’àmbit de ciutat 

presentarà al·legacions, ja que considera que calen informes, dades i plans com els que 

demanarà en un prec més tard. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Manifesta el 

vot contrari del seu grup, que coincideix que la mesura no té en compte la realitat de cada barri, 

i considera que els informes en què es basa la mesura són molt poc rigorosos i, sobretot, que la 

mesura va en contra de l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic, ja que la reducció de 

places en el subsol provocarà més densitat i pressió a la via pública. 

 

D’altra banda, troba absurd que la mesura estableixi la necessitat de demanar un informe privat 

en el cas de voler més places, en lloc de demanar-lo en el cas contrari. 

 

En darrer lloc, assenyala que si bé és cert que calen alternatives al vehicle privat i potenciar el 

transport públic, també cal tenir en compte que molta classe treballadora, fins i tot votants de 

BC, necessiten el vehicle privat per entrar i sortir de la ciutat i per moure-s’hi. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Repeteix —entén, per algunes intervencions, que alguns no l’han 

sentit— que l’aplicació de la norma s’adaptaria a les necessitats territorials. 

 

D’altra banda, explica que la norma prevista es pot modificar sempre que es faci un pla especial 

que justifiqui la necessitat d’augment de places, a diferència d’ara, que el promotor ha de 

justificar que no ha de construir l’aparcament perquè en el seu entorn ja hi ha les places 

necessàries. 

 

Per acabar, diu al Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates que no entén com hauria portat a terme 

el pla de mobilitat urbana que va aprovar, ja que ara vota en contra de totes les actuacions 

incloses en aquell pla. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot contrari del seu grup, que entén que el pas de 

mínims de places a màxims provoca una reducció de l’oferta. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Observa que si realment es vol singularitzar cada barri, l’informe 

presentat hauria d’haver inclòs aquesta singularització en lloc de tractar la ciutat com un tot, 

tractament que no permet l’avaluació acurada per part dels grups. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Diu al 

Sr. Soro que no recorri a un pla de mobilitat que en molts sentits ja ha quedat desfasat, i que 

quan agafen les idees del Pla de mobilitat també tergiversen la mesura en si. 
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S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de BC, PSC i CUP, el vot contrari dels grups 

municipals Demòcrata i PP i l’abstenció d’ERC i Ciutadans. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

 

D.1.1 Del Grup municipal Demòcrata 

1. Instar al Govern del Districte a aplicar el projecte Social Street. Un projecte que concentra 

botigues d’economia social en un mateix carrer per donar impuls comercial a la zona i fomentar 

l’establiment d’aquest tipus de negocis. 

2. Que el Govern del Districte traslladi aquest acord a les àrees de l’Ajuntament que poden 

impulsar, a nivell pressupostari, un nou projecte actualitzat en faci un retorn a la primera 

Comissió de Serveis Socials del Districte de la tardor. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Subratlla que 

la proposta, constructiva i innovadora per a Gràcia, combina dos elements cabdals per al 

progrés del districte: la dinamització comercial i la integració social. 

 

Explica que el projecte de social street es basa en la iniciativa londinenca d’èxit de charity 

shops, que revitalitza carrers amb locals buits ubicant-hi comerços d’economia social. 

Assenyala que a finals del mandat anterior el seu grup va començar a treballar una primera 

versió del projecte: la iniciativa sortia de l’àrea social i es va definir també a Gràcia perquè 

diversos carrers del districte es van considerar idonis per aplicar-hi el projecte. 

 

Manifesta la convicció que aquesta iniciativa afavoriria el districte, ja que permetria potenciar el 

vessant comercial i econòmic d’associacions, entitats del tercer sector, ONG i cooperatives i 

augmentar els ingressos destinats als seus objectius socials. D’altra banda, s’evitaria la 

depauperació de carrers i se’n revitalitzaria la vida comercial. 

 

Indica que la mesura es vehicularia a través d’ajudes fiscals o avantatges en la incorporació 

d’aquestes entitats al local, amb el pagament del preu del lloguer o obres d’adequació per 

facilitar-los l’entrada. 

 

Per acabar, agraeix la bona voluntat negociadora del Govern, que ha presentat esmenes a la 

proposició que s’hi han incorporat, referents, entre altres coses, al fet que els diners dels ajuts 

puguin procedir d’altres àrees de l’Ajuntament, no únicament del Districte, que pot no tenir prou 

capacitat. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Manifesta el vot favorable del seu grup, que en gran part 

comparteix la diagnosi que fa la proposició i troba bastant encertat que s’hagi triat el carrer Milà 

i Fontanals, amb bastants locals buits i dificultats perquè els negocis s’hi estableixin, per 

revitalitzar-lo. D’altra banda, entén que la proposta complementaria l’oferta comercial del 
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districte alhora que donaria a entitats amb fins socials l’oportunitat de tirar endavant un projecte 

de negoci i ampliar la seva activitat social. Observa, però, que potser convindria aprofitar 

aquesta iniciativa per plantejar alguna reforma al carrer que hi donés un aspecte renovat i en 

millorés la imatge comercial, cosa que ajudaria a assolir l’objectiu que persegueix la proposta. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el vot favorable del seu grup, que, molt conscient de 

l’elevat percentatge de locals en planta baixa buits en molts barris del districte (al Coll i a 

Vallcarca, del 15-20%), planteja que la proposta s’apliqui també a aquestes zones. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta incomoditat davant el concepte de «charity shops», ja 

que la caritat no va en la línia d’intervenció econòmica del seu grup, que entén que el tercer 

sector no ha de suplir una tasca que hauria de fer l’ens públic, i que no s’han de generar 

exempcions fiscals i subvencions per potenciar el vessant comercial del tercer sector quan 

segurament aquesta tasca no l’ha de fer ell. 

 

D’altra banda, considera que per reactivar el carrer caldria potenciar sectors econòmics que 

generin millors condicions de contractació i que oferissin productes de primera necessitat per al 

veïnat —generalment aquestes botigues no ofereixen aquests productes. 

 

Per les raons exposades, votarà en contra de la proposició. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup, que entén la mesura com a 

estratègia de dinamització econòmica i social que ajuda a fer barri i a fer ciutat. Tanmateix, 

comenta que el model del seu grup és més de mixtura d’usos que de zones temàtiques. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Agraeix l’esforç del grup proposant per arribar a un acord i posa 

en valor les propostes que serveixen per sumar i intentar a arribar a acords que afavoreixin els 

graciencs i les gracienques, la vida comercial i les entitats socials. 

 

Explica que tal com estava plantejat el projecte de social street, no encaixava en les 

possibilitats pressupostàries d’aquest mandat, per la qual cosa agraeix la possibilitat que ha 

ofert el grup proposant d’incloure l’adequació del projecte, que requerirà acords de ciutat, 

sobretot pressupostaris. 

 

Assenyala que el projecte s’estudiarà i s’adaptarà a la nova realitat del districte, i s’informarà els 

òrgans competents de la seva evolució. 

 

A continuació, aclareix que el retorn no es farà a la Comissió de Serveis Socials, i que la 

iniciativa no s’ha de desenvolupar necessàriament en el carrer que s’ha esmentat, sinó que en 

la definició del projecte es veurà quin és el carrer més idoni per fer-ho. 
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Per acabar, explicita el vot favorable del seu grup, convençut que la mesura pot ajudar a pal·liar 

els dèficits comercials d’algunes zones fent-les més atractives i permetent alhora la 

visualització dels comerços d’economia social i col·laborativa. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Expressa el vot favorable del seu grup i comenta que el Govern 

del districte ja està impulsant nombroses actuacions de foment d’iniciatives d’economia social i 

solidària, així com projectes emprenedors i d’innovació socioeconòmica. Recorda que dels 

pressupostos participatius van sorgir dos projectes d’economia social i solidària que ja s’han 

començat a impulsar al juny. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Agraeix els 

vots favorables i confirma que, amb les esmenes incorporades, no es concreta el carrer en què 

s’actuarà, sinó que caldrà estudiar-ho i definir-ho. Agraeix també que ja s’estiguin duent a terme 

iniciatives en el mateix sentit, i espera que aquest nou projecte sigui un exemple per a altres 

ciutats del país. 

 

D’altra banda, assegura que el seu grup oferirà tot el suport a ciutat per assolir els acords 

pressupostaris i de recursos necessaris. 

 

En darrer lloc, lamenta la posició de la CUP. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Comenta que la llengua catalana és prou maca, potent i completa per 

no haver de recórrer a l’anglicisme per expressar el concepte a què es refereix la proposició. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Hi està 

d’acord, però explica que s’ha fet servir la denominació anglesa perquè és el nom que ja tenia 

el projecte, si bé es pot canviar. 

 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals Demòcrata, BC, ERC, Ciutadans, PSC i 

PP i el vot contrari de la CUP. 

 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

Que el projecte definitiu de la reforma del carrer Pi i Margall es triï d’entre les diverses opcions 

amb una consulta políticament vinculant entre el veïnat. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Exposa que al darrer Consell de Barri del Camp d’en Grassot i 

Gràcia Nova es van presentar diverses opcions per a la reforma del carrer Pi i Margall, una 

reforma reivindicada des de fa molts anys pel seu grup, que comparteix les línies bàsiques de 

la reforma (carrils bici segregats, corredor verd, espai per a vianants de tot tipus i accessibilitat). 

Tanmateix, considera que el veïnat no ha estat prou consultat, motiu pel qual proposa donar-hi 

veu un cop estiguin definides les opcions de reforma perquè sigui aquest qui decideixi quina ha 

de ser la reforma del carrer. 
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Per això, proposa que aquesta decisió es prengui mitjançant una consulta —recorda que el 

Grup de BC defensa les consultes—, i assenyala que caldria prendre cada cop més decisions 

mitjançant democràcia directa. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot favorable del seu grup, que troba encertat que es 

faci una consulta perquè siguin els veïns els qui decideixin, procediment que entra dins les 

competències municipals. Entén, però, que perquè la consulta fos vinculant hauria de tenir un 

mínim de participació. En cas contrari, el resultat hauria ser orientatiu però no vinculant. D’altra 

banda, considera que caldria especificar la població que tindria dret a vot, que opina que 

podrien ser els veïns dels barris involucrats (el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i el Baix 

Guinardó). 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el vot contrari del seu grup, que troba bé la proposta 

però no està d’acord amb les consultes políticament vinculants. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Expressa el vot favorable del seu grup, que no pot oposar-se al 

fet que sigui el veïnat qui decideixi mitjançant una consulta vinculant el futur del carrer Pi i 

Margall. Considera, però, que caldria concretar alguns criteris de la consulta, com ara un mínim 

de participació, una definició del cens, que considerés el veïnat segons el principi «una 

persona, un vot» i que inclogués una fase d’informació de l’impacte de la reforma en tots els 

àmbits. 

 

D’altra banda, assenyala que, si bé la reforma és una millora objectiva en termes d’espai públic, 

medi ambient i mobilitat, podria ser la primera palada per enterrar una zona de Gràcia que ha 

mantingut la vida veïnal davant la perversió i turistificació del casc antic. 

 

Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Saluda 

tothom i explicita que el context actual és el d’una democràcia representativa: la ciutadania 

cada quatre anys vota uns intermediaris, regidors i regidores, perquè durant el mandat prenguin 

decisions en representació de la ciutadania. Aquesta democràcia representativa es combina 

amb la participació veïnal en audiències públiques i consells, la participació ciutadana va 

creixent al llarg dels anys, i cada cop més la ciutadania demana una democràcia directa, poder 

expressar la seva opinió i votar sobre casos concrets. 

 

Indica que el seu grup, molt d’acord amb la democràcia directa i amb el fet de crear consultes 

sobre punts que afecten el dia a dia dels veïns, votarà a favor de la proposició. Observa, però, 

que caldria sortir dels processos participatius guiats i condicionats que s’han vist darrerament al 

districte. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Exposa que durant els mesos de maig i juny s’ha consultat els 

veïns i veïnes del carrer Pi i Margall i dels entorns: el 9 de maig es van fer tres sessions amb 
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col·lectius, equipaments, comerços i veïnat; entre el 3 i el 5 de maig es va fer un treball de 

camp consultant els vianants del carrer (unes 103 persones van ser consultades al 94% de la 

zona); l’1 de juny, en un punt específic al Consell de Barri del Camp d’en Grassot, es va 

presentar una diagnosi i tres propostes possibles de remodelació, i el 13 de juny una 

assemblea a l’escola Pau Casals en què van participar més de 100 veïns i veïnes va treballar i 

avaluar les diferents propostes. 

 

Subratlla que des del primer moment s’està duent a terme un procés participatiu, ja que es 

treballa conjuntament amb el veïnat, el comerç del carrer i els equipaments de l’entorn, i se’n 

recullen les aportacions i preferències. Assenyala que al web d’Ecologia Urbana hi ha una 

diagnosi força completa a disposició de tothom, i comenta que fins ara no es coneixia 

exactament l’opinió dels grups sobre aquesta qüestió. 

 

Indica, però, que el seu grup no pot votar favorablement a la proposta perquè encara no se sap 

què es podrà presentar al veïnat, ja que encara s’hi està treballant. Per això, s’hi abstindrà. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Agraeix els vots favorables. 

 

A continuació, comenta que els detalls sobre la consulta (esmentats pel PP i per la CUP) els 

hauria de concretar el Govern després de treballar i pactar amb la resta de grups i amb el 

veïnat. 

 

Pel que fa a les consultes políticament vinculants, explicita que el seu grup i Cs tenen punts de 

vista diferents. 

 

Quant a l’abstenció del Govern, entén que significa que permet que s’aprovi la proposició però 

no la durà a terme, com ha succeït en altres ocasions. Espera equivocar-se i que el Govern, 

encara que posteriorment s’atribueixi la idea, faci una consulta políticament vinculant sobre la 

decisió final de Pi i Margall. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Diu a la Sra. Metge que hi va haver una reunió amb els grups 

municipals per presentar-los el projecte, a banda de la resta d’actes que ha esmentat. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Respon que gràcies i que n’està informada, i insisteix que 

l’abstenció del Govern significa que no donarà compliment a la proposició que s’ha aprovat. 

 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals d’ERC, Demòcrata, CUP i PP, el vot 

contrari de Ciutadans i l’abstenció de BC i PSC. 

 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

(Atès que s’ha anunciat un referèndum d’autodeterminació per al dia 1 d’octubre de 2017)  

1. Que el Districte de Gràcia posi a disposició tot el seu aparell i infraestructura per tal de 

garantir i facilitar al màxim el bon desplegament de la jornada de votació. 
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2. Refermar públicament el seu compromís amb el dret d’autodeterminació. 

3. Comunicar aquest fet a l’Ajuntament de Barcelona i a la resta de districtes i demanar-los el 

mateix grau de compromís envers el referèndum d’autodeterminació. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Enuncia la proposició, i subratlla que un referèndum és la màxima 

expressió de democràcia, i que el dret a l’autodeterminació és un dret inalienable i molt 

reivindicat per part del poble català. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Remarca que aquest referèndum, que obvia les resolucions del 

Tribunal Constitucional i del Consell de Garanties Estatutàries i busca trencar la convivència al 

país, és il·legal i contrari a les lleis i a la democràcia. 

 

Afirma que, en realitat, la proposició no parla d’autodeterminació sinó de secessió, i que la CUP 

sovint recorre a citacions de textos de l’ONU quan el seu secretari general ja va dir que 

Catalunya no es troba entre els territoris amb dret a l’autodeterminació, i tampoc no fa cas de la 

Comissió de Venècia, les declaracions de la qual tergiversa segons la seva conveniència. 

D’altra banda, troba curiós es faci servir com a aval l’editorial de The New York Times que 

instava el Govern espanyol a permetre la celebració del referèndum, ja que segur que Estats 

Units negaria aquest referèndum a Texas o a Califòrnia. 

 

Puntualitza que, sí bé els conceptes de democràcia i de referèndum són positius, la CUP els 

canvia el significat, ja que sense respecte a la llei i a l’estat de dret, la democràcia no existeix i 

els referèndums són plebiscits propis de dictadors. 

 

Per acabar, subratlla que les institucions han de respectar l’estat de dret i no fer cas dels qui 

opten per la imposició argumentant que se’ls ha negat el diàleg quan en realitat el que 

plantejaven eren ultimàtums i cap possibilitat de presentar alternatives. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta el respecte del seu grup a la Constitució i a l’Estatut 

d’autonomia, i recorda a la CUP que tots dos van ser aprovats per majoria. D’altra banda, 

lamenta la situació en què la proposició vol posar els funcionaris, ja que aquests poden ser 

inhabilitats si no compleixen la legalitat vigent, com és la seva obligació. Explicita el seu vot 

contrari. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup i nega que els funcionaris 

poguessin tenir problemes a causa de la consulta, que assegura, tot transmetent un missatge 

de la Generalitat, que se celebrarà. Indica que els funcionaris que participen en unes votacions 

ho fan de manera voluntària, i subratlla que amb aquest referèndum es decidirà lliurement entre 

tots i totes si es vol mantenir l’statu quo o donar un gir al present per tenir opcions de millorar el 

futur. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Indica 

que el seu grup voldria que el vot en aquesta proposició fos nominal. 
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Intervé el Sr. Ardanuy (president). Assenyala que, en aquest cas, quan finalitzin les 

intervencions, demanarà als grups si donen suport a la votació nominal, tal com estableix el 

ROM. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

Comença explicant que el seu grup ha demanat el vot nominal perquè, encara que tots els 

membres estiguin a favor de l’autodeterminació, dintre del grup hi ha visions diferents, fet que 

no els afebleix, sinó que els enforteix, i subratlla que no tenen cap por a dir que volen el vot 

nominal perquè cadascú pugui expressar-se lliurement. 

 

Tot seguit, afirma que el dia 1 es farà un referèndum legal, efectiu i vinculant, ja que, com diu el 

president Puigdemont, «no hi ha prou estat per aturar tanta democràcia», i subratlla que el 

Plenari de Gràcia, especialment el Govern municipal, no poden ser aliens a aquesta 

reivindicació i a aquest moment històric, en què Barcelona, capital de Catalunya, ha d’estar al 

capdavant del país i Gràcia també ha de ser capdavantera, com ho ha estat sempre. 

 

Explicita el suport del seu grup al referèndum, i demana que no s’infongui por als funcionaris, 

als pensionistes ni a la ciutadania en general, ja que fer servir la por és propi de partits no 

democràtics i ens trasllada a èpoques més fosques de la història. 

 

Afirma que han acabat les ambigüitats i els càlculs polítics, i que estem davant d’una revolució 

democràtica avalada per una gran part de la ciutadania, de manera que els representants 

polítics han de situar-s’hi al capdavant per garantir que es pugui votar, ja que dir que no a una 

votació és dir que no a la democràcia. 

 

En darrer lloc, recorda que ahir el president va explicar els detalls del referèndum, i demana al 

Plenari que doni suport a la proposició de la CUP. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Avança el seu vot contrari, motivat pel fet que el seu grup no és 

partidari de cap camí fora de la legalitat, menys encara si es comprometen les institucions i els 

empleats públics. Aclareix, però, que els plantejaments del PSC respecte a la situació política 

que es viu avui a Catalunya estan molt allunyats dels del PP. 

 

Afirma que la solució no vindrà ni sense la llei ni només amb la llei, com tampoc dels que 

busquen dreceres i volen traspassar als alcaldes i als funcionaris les conseqüències d’una altra 

consulta il·legal, ni dels que creuen que parlant contínuament de la Constitució però sense fer 

res tot s’arreglarà. 

 

Subratlla que el seu grup fa temps que treballa per una sortida dialogada, per reobrir el debat 

sobre una reforma de la Constitució en clau federal i perquè els catalans puguin votar un nou 

acord de convivència que reconegui Catalunya com a nació, que sigui més respectuós amb les 

seves competències i el seu autogovern, i estableixi les bases d’un nou model de finançament 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 47 / 70 

 

més transparent i més just. Remarca que això és aportar solucions, mentre que tota la resta 

només genera confrontació entre bàndols, que en ocasions sembla que sigui el que interessa. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Posa èmfasi en el fet que el seu grup està totalment compromès 

amb el dret a decidir del poble català i, per tant, amb el dret a l’autodeterminació. Assenyala 

que BC, igual que el 80% de la població catalana, està a favor de la realització d’un 

referèndum. Manifesta la convicció que la celebració d’un referèndum efectiu que apel·li a les 

majories socials del país amb plenes garanties democràtiques i reconeixement internacional 

seria l’instrument més útil per donar una sortida favorable al conflicte nacional existent, i 

observa que BC és l’única força que mai ha donat per perdut el referèndum, ja que mai ha 

abandonat la reivindicació de l’exercici pràctic del dret a decidir. Afegeix que el seu grup ha 

treballat, treballa i treballarà per aconseguir les aliances necessàries per dur a terme un 

referèndum efectiu, i ha teixit aliances a Catalunya, a l’Estat i a Europa. 

 

Explicita que la responsabilitat d’organitzar la convocatòria de l’1 d’octubre és del Govern de la 

Generalitat, que disposa dels recursos necessaris per fer-ho, i indica que tant l’Ajuntament de 

Barcelona com el Districte de Gràcia estaran atents analitzant totes les característiques i les 

garanties de la convocatòria i actuaran amb responsabilitat, sempre protegint els drets 

democràtics de tothom i sense posar en risc els drets laborals dels treballadors públics. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Nega que el Grup de la CUP hagi fet apel·lacions a l’ONU, i 

comenta que no aprofundirà en qüestions relacionades amb campanyes d’intoxicació sobre la 

gent que viu amb por, el clima de confrontació o la divisió en la societat, com tampoc en 

qüestions relacionades amb els treballadors públics, que ja van quedar bastant resoltes ahir, i 

puntualitza que si algú ha viscut amb por, clima de confrontació i divisió a la societat, 

segurament ha estat la gent que ha estat reprimida per reivindicar el dret a l’autodeterminació o 

pel sol fet de ser independentista. Afegeix que la setmana passada va fer anys de l’operació a 

Barcelona amb casos de tortura per part de l’Estat espanyol, una intervenció totalment a dit 

contra l’independentisme. 

 

D’altra banda, assenyala que la concepció de l’estat de dret del seu grup és diferent de la del 

PP o la de Cs. Indica que la CUP parteix de la famosa frase que diu que «el dret és la voluntat 

de la classe dominant feta llei», i no comparteix en absolut el model d’estat actual, un model 

pactat amb el feixisme, la democràcia liberal que hi ha actualment a l’Estat espanyol, que el seu 

grup anomena Règim del 78. 

 

Per acabar, insta el Govern de la ciutat a apostar per una opció real de ruptura, i subratlla que 

tots els avenços socials, nacionals i de gènere han anat sempre engranats al país, de manera 

que el suport total a l’autodeterminació no pot ser altra cosa que el suport total a un avenç 

també en clau social i de gènere. 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Comenta que la CUP prefereix cremar lleis a fer-ne de noves, i 

pregunta si algú pensa que democràcia és destituir un conseller perquè discrepa del president 

Puigdemont o vetar subvencions als mitjans de comunicació que estan en contra del procés. 

 

A continuació, esmenta la Lliga Nord —diu que a la taula hi ha algun partit molt amic de la 

Lliga— i la proclamació d’independència de Padània que va fer Umberto Bossi, i planteja si 

algú vol que Catalunya arribi a una situació així. Entén que no és aquesta la imatge que es vol 

transmetre a Espanya, un país seriós i democràtic. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Observa que la citació que ha fet el representant de la CUP 

significa que aquest grup no creu en el dret ni en les normes —sempre ho ha manifestat, per 

tant, no se’l pot acusar d’hipocresia—, i comenta que els companys de recorregut de la CUP 

haurien de ser conscients del que aquest grup ha declarat. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Diu al Sr. Calonge que gràcies per l’avís però que el seu grup ja 

havia entès perfectament el representant de la CUP. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

Comenta que la resposta a les amenaces ha de ser la democràcia, i que no té res a dir de la 

Lliga Nord. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Subratlla que tota mobilització democràtica que vagi encaminada 

a exercir el dret a decidir acosta a l’escenari democràtic i mereix tot el suport del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Pregunta a cadascun dels grups si aprova el sistema de 

vot nominal sol·licitat pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates. S’aprova per unanimitat. Tot 

seguit, recull els vots respecte a la proposició de la CUP: 

 

Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert: a favor 

 

Sra. Judith Calabria Cortecans: abstenció 

 

Sr. Luis Calonge Coch: en contra 

 

Sra. Berta Clemente Net: a favor 

 

Sr. Jordi Daura Molins: abstenció 

 

Sra. Marta Duñach Masjuan: abstenció 

 

Sra. Clara Furriols Espona: abstenció 

 

Sr. Alberto Lacasta Huelin: en contra 
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Sra. Sílvia Manzano Quintana: a favor 

 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez: a favor 

 

Sra. Alba Metge i Climent: a favor 

 

Sra. Núria Pi i Martínez: a favor 

 

Sr. Miguel Raposo Riesco: en contra 

 

Sr. Quim Serra Toro: a favor 

 

Sr. Robert Soro García: abstenció 

 

Sr. Esteve Suñé Daniel: a favor 

 

Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo: abstenció 

 

S’aprova amb 8 vots a favor, 3 en contra i 6 abstencions. 

 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que l’equip de Govern del Districte doni les instruccions necessàries per a que siguin 

col·locades, abans de la fi de l’estiu, cadires o bancs en el parc de l’inici de l’Avinguda 

Vallcarca, delimitat per la pròpia Avinguda Vallcarca i els carrers Velàzquez, Ballester i 

Avinguda República Argentina. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Enuncia la proposició, modesta, i posa de manifest que les 

cadires i els bancs que s’han de col·locar, que han estat reclamats diverses vegades, ja estan 

comprats. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot favorable del seu grup, i diu al Sr. Calonge que la 

proposició podria haver estat més ambiciosa i haver demanat, per exemple, que es posessin 

bancs també a La Casita Blanca o que es condicionés algun espai verd de l’avinguda de 

Vallcarca. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Qualifica la proposició d’absolutament apolítica, ja que la dotació 

de bancs és necessària, especialment en barris amb envelliment alt, i correspon als serveis 

tècnics concretar-ne la ubicació per evitar descompensació entre zones i barreres 

arquitectòniques al pas i a la vida veïnal, i manifesta que no entén què pot motivar un grup per 

presentar aquesta mena de proposicions al Ple. 
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D’altra banda, demana que quan els serveis tècnics percebin una manca de seients, s’opti 

sempre per bancs i no per cadires, que no permeten el diàleg entre el veïnat. 

 

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Manifesta sorpresa pel fet que el Grup de Cs, més que una 

proposició, hagi presentat un seguiment d’un prec del Grup d’ERC acceptat a l’octubre que 

demanava bancs i cadires per a tot el districte, especialment per a les zones més costerudes. 

Com que la proposició forma part d’aquest prec, el seu grup hi votarà a favor. 

 

Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Expressa el 

vot favorable del seu grup, que demana, però, que les proposicions es treballin més perquè 

siguin més completes d’acord amb les necessitats dels barris. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Comenta que per a properes proposicions plantejaria una proposta 

de canvi de color dels pals grocs del mateix espai, per exemple. 

 

Tot seguit, exposa que, tot donant compliment al prec d’ERC, a finals del 2016 es van adquirir 

bancs i cadires per instal·lar-los a diferents indrets del districte —fins a finals de 2016 no hi 

havia hagut la dotació econòmica per a manteniment de la via pública a Gràcia— i es preveu 

instal·lar-los durant l’estiu on s’han demanat i on els departaments tècnics consideren necessari 

(entre d’altres, es col·locaran les tres cadires que ja s’havien acordat amb els representants 

veïnals de l’Associació de Veïns Gràcia Nord-Vallcarca). 

 

Assenyala que es demanarà als serveis tècnics que ens mapifiquin la situació dels bancs per 

poder compartir la informació amb ERC i, per acabar, manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Agraeix els vots favorables i respon a les crítiques dient que les 

proposicions també poden referir-se a elements petits que milloren la vida dels barri i que els 

veïns agraeixen. Manifesta l’opinió que aquestes proposicions, encara que semblin poc 

treballades, són importants perquè es vegi que hi ha petites accions que es duen a terme. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Demana que els seients que s’instal·lin no siguin els paral·lelepípedes 

de formigó amb cadira groga, summament incòmodes. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Diu a la Sra. Pi que a la seva esquerra té l’equip de govern 

responsable d’aquell model d’urbanització. 

 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals de Ciutadans, BC, Demòcrata, ERC, PSC i 

PP i l’abstenció de la CUP. 
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D.1.5 Del Grup municipal del PPC 

1. Crear una taula de treball amb entitats, comerciants i partits polítics per tal de tractar i 

explicar els canvis de mobilitat efectuats a Camp d’en Grassot, als carrers Travessera de 

Gràcia i Passeig Sant Joan. 

2. Que dins d’aquesta taula es puguin acordar possibles modificacions, incloent també la 

reversió a la situació anterior dels canvis ja realitzats a aquesta zona. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Esmenta alguns dels canvis que s’han produït en la mobilitat de 

Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, com ara el semàfor a l’inici del carrer Escorial o el carril bici 

de travessera de Gràcia i la supressió del 50% dels carrils en un tram d’aquesta via, i posa de 

manifest els rumors sobre el trasllat de la ruta d’autobusos del carrer Còrsega i sobre la 

superilla. 

 

El seu grup considera que, atès que alguns d’aquests canvis no han estat ben rebuts pel 

veïnat, caldria, tal com demana la proposició, crear una taula de treball que avalués els canvis i 

decidís quins cal mantenir i quins no. Comenta que haurien de formar part d’aquesta taula tant 

els veïns i els comerciants, els principals afectats, com els partits polítics —observa que en 

algunes ocasions el Govern no ha considerat grata la presència dels partits en alguns òrgans 

de participació. 

 

Assenyala que aquesta taula s’hauria d’haver creat des d’un principi, i que no entén que el 

Govern de vegades dugui a terme un excés de participació que pot arribar a ser contraproduent 

i altres vegades actuï amb total opacitat. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Manifesta l’opinió del seu grup que, si bé no és dolent que es 

creïn taules per treballar la mobilitat als barris, en aquest cas els canvis no són objectivament 

dolents. D’altra banda, no comparteix que els comerciants hagin de tenir poder decisori, i 

aquesta proposició respon a una demanda concreta de sectors comercials minoritaris. 

 

Observa que un espai com el que planteja la proposició s’hauria d’articular com una 

assemblea veïnal, i que la proposició no té en compte que la xarxa de mobilitat cal canviar-la a 

escala més gran, i caldria reunir altres assemblees de veïns en altres barris. 

 

Per les raons exposades, el seu grup votarà en contra de la proposició. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup, que dona suport a 

qualsevol mesura que fomenti la informació, el debat i l’intercanvi d’impressions, i entén que la 

zona a què fa referència la proposició està rebent, com comentava el conseller del PP, molta 

pressió a causa de rumors de superilles mal implementades, de modificacions de carrils 

bici, etc. 
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Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Manifesta el 

vot favorable del seu grup, que anteriorment s’ha reunit diversos cops amb els veïns i les 

entitats del barri i ha exposat al Consell Plenari de Gràcia els problemes de mobilitat del Camp 

d’en Grassot. Celebra que avui altres grups comparteixin la seva posició. 

 

D’altra banda, critica la manca de diàleg generalitzada del Govern, que provoca que les 

solucions als problemes dels veïns es retardin. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot contrari del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Subratlla que els darrers mesos, al barri del Camp d’en Grassot i 

Gràcia Nova únicament s’han dut a terme dos canvis de sentit, un a la cruïlla travessera de 

Gràcia – passeig de Sant Joan (no es pot fer un gir que fins ara es feia), al Camp d’en Grassot, 

i a Legalitat, per facilitar la implantació del camí escolar a l’escola Pau Casals. 

 

Assenyala que aquests temes s’han tractat en diferents espais de participació, com són la 

Comissió de Mobilitat i el Consell de Barri, i la informació s’ha compartit també amb el grup de 

treball de les obres Legalitat, Alegre de Dalt – Providència, en el qual hi ha hagut les AMPA, 

veïns i equipaments. 

 

Indica que la qüestió referent a travessera de Gràcia – passeig de Sant Joan s’ha tractat en 

reunió amb l’Associació de Veïns i dels Amics i Amigues del Passeig de Sant Joan, així com en 

una posterior assemblea oberta de veïns i també oberta a tot el veïnat de la zona en el marc de 

la ubicació provisional del Mercat de l’Abaceria. 

 

Insisteix que els canvis en la mobilitat s’han explicat i compartit en diferents moments amb el 

veïnat i les entitats, com també amb els partits polítics si han assistit a les reunions. 

 

A continuació, posa de manifest que, atès que al districte ja existeixen força espais de 

participació, no considera necessari crear-ne un de nou per tractar temes que es poden tractar 

en espais territorials i temàtics que es reuneixen regularment. 

 

Remarca que, com ja s’ha explicat, el carril bici del passeig de Sant Joan ha de baixar a la 

vorera —no pot continuar pel mig, entre altres coses perquè hi va el provisional de l’Abaceria, 

fet celebrat pels grups que ho van proposar—, i nega que hi hagi superilles previstes. 

 

Per les raons exposades, el seu grup votarà en contra de la proposició. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Agraeix els vots favorables i, d’altra banda, diu a la consellera de 

BC que sembla que els veïns no han estat correctament informats, ja que troben encertada la 

mesura proposada pel PP. 
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Afirma que els veïns no tenen clar, entre altres coses, si el carril bici és provisional o definitiu, i 

observa que el passeig central del passeig de Sant Joan és prou ampli perquè hi passi el carril 

bici sense generar molèsties. 

 

Observa que si el Govern estigués segur que els veïns estan d’acord amb la seva actuació, no 

tindria cap inconvenient que es creés la taula de treball, que, d’altra banda, entén que no es 

crearà ja que la proposició ha estat aprovada sense el suport del Govern. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Manifesta sorpresa davant la intervenció del Govern, i remarca 

que el seu grup vota a favor de la proposició perquè valora positivament qualsevol grup de 

treball, reunió informativa o debat, independentment que estigui a favor o en contra de 

determinades mesures. 

 

Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Observa que 

els veïns continuen queixant-se, per la qual cosa convindria crear una taula que permetés el 

debat. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Informa que a la Comissió de Mobilitat ja es tracten totes 

aquestes qüestions, i convida els grups polítics a assistir-hi i fer-hi els plantejaments que 

considerin oportuns. D’altra banda, recorda que la Comissió està oberta a tot el veïnat, que 

també hi pot participar, de manera que la taula que es demana que es creï ja està creada. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Subratlla que hi ha una associació de veïns, d’amics i amigues del 

passeig de Sant Joan especialment afectada per una part dels problemes esmentats, i que 

segurament hi ha veïns i veïnes que no s’han tingut en compte, però que és amb ells amb qui 

s’ha reunit el Govern i és en assemblees que han convocat aquests veïns on s’ha treballat. 

 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals del PP, Demòcrata, ERC i Ciutadans i el vot 

en contra dels grups municipals de BC, PSC i CUP. 

 

D.2. Proposicions/declaracions de grup amb contingut de Declaració Institucional. 

 

1. Instar al govern del l’Estat a derogar les modificacions de la Llei d’Arrendaments Urbans de 

2013 que són clarament restrictives pels drets dels arrendaments i recuperar, així, els 

contractes de 5 anys enlloc de 3. 

2. Instar al govern de l’Estat a limitar les pujades de preu entre contracte i contracte de lloguer 

d’acord als preus de referència de la zona, a l’estat de l’habitatge, a la inversió feta i 

característiques de l’indret on s’ubica l’habitatge. 

3. Instar al govern de l’Estat a eliminar els privilegis fiscals dels fons d’inversió i SOCIMI’s 

(Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària) o vincular-los a la promoció del lloguer 

assequible, de tal manera que es posi fre a les inversions especulatives que expulsen veïnes i 

veïns dels seus barris. 

4. Instar al govern de la Generalitat a introduir l’índex de preus de referència en la futura Llei 
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d’Arrendaments Urbans que té previst presentar a partir de setembre. 

5. Instar a que la Generalitat faci servir aquest índex com a eina que permeti limitar els preus 

dels lloguers i no només com a instrument de transparència. 

6. Instar a la Generalitat a que l’esforç de les famílies per a pagar el lloguer s’inclogui com a un 

indicador indispensable vinculat a l’índex, de tal manera que es puguin articular polítiques 

d’habitatge encaminades a regular els preus del lloguer, tot tenint en compte els ingressos 

familiars. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Recorda que aquesta proposició amb contingut de 

declaració institucional primerament havia estat plantejada com a declaració institucional pel 

grup proposant, a qui dona la paraula. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Assenyala que a Barcelona més del 31% dels habitatges són de 

lloguer, situació que afecta aproximadament mig milió de persones, i Barcelona és la ciutat de 

l’Estat espanyol on les famílies han de fer un esforç més gran per pagar el lloguer. 

 

Posa de manifest que a Barcelona s’estan produint moltes compres de finques senceres amb 

ànim especulatiu per part d’inversors que converteixen els habitatges en un luxe i fan fora els 

veïns i les veïnes, i que la pujada indiscriminada dels preus de lloguer —també afecta l’àrea 

metropolitana i altres poblacions de Catalunya— a la ciutat de Barcelona oscil·la entre el 8 i 

el 18%. 

 

Exposa algunes de les mesures preses per l’Ajuntament de Barcelona per millorar la situació: 

creació de la UCER, el CIFO, mobilització del parc públic d’habitatge assequible cap a la borsa 

de lloguer amb l’elaboració d’un cens d’habitatges buits, implementació de clàusules 

antielitització en les subvencions municipals per a la rehabilitació, increment del parc públic 

d’habitatge (es preveu construir 8.854 pisos d’ús social fins al 2025), increment de la inversió 

del Pla pel dret a l’habitatge en un 77% més de l’anterior pla, reforç de les oficines d’habitatge i 

aprovació del PEUAT per posar fre a la proliferació d’allotjaments turístics i garantir el dret a 

l’habitatge. Recorda, però, que malgrat els esforços de l’Ajuntament, les competències 

municipals són limitades. 

 

Subratlla que calen respostes normatives i pressupostàries, i per això el seu grup presenta 

aquesta proposició, que enuncia. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Qualifica de curiós que el Govern cada cop participi més en la part 

d’impuls i control, cosa que demostra que els seus membres normalment estan més còmodes 

«darrera la pancarta» que davant. D’altra banda, remarca que el Grup de BC sempre culpa algú 

altre dels problemes. En aquest cas, primer culpava del problema de l’habitatge els pisos 

turístics i els hotels, i ara, la Llei d’arrendaments urbans. 

 

Dit això, manifesta el vot contrari del seu grup. 
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Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa l’opinió que el Govern, amb aquesta proposició, s’ha 

ficat en un embolic: va fer bandera del fet que controlaria els preus del lloguer i ara sembla que 

s’adoni de sobte que no hi té instruments, quan des d’un principi ja sabia quines eren les 

competències de cada organisme. D’altra banda, entén que tampoc no fa allò que sí que podria 

fer. Per això, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Indica que el seu grup comparteix en bona part l’anàlisi que es fa 

de totes les problemàtiques d’habitatge, però hi afegeix un element més estructural: Barcelona i 

tot el país estan esdevenint una reserva de capital internacional, i aquesta és la base del 

problema i, en part, el que fa néixer una mica coixa la proposició, que no deixa de ser la 

manifestació d’un desig, ja que demana coses que no es poden canviar en els termes en què 

es planteja. Especifica que és surrealista pretendre que el Govern del PP, amb la vinculació 

evident que té amb el capital bancari que té inversions fortes en matèria immobiliària, reguli en 

un sentit determinat. Assenyala, però, que troba positives les mesures relacionades amb la 

regulació de preus, encara que en serien necessàries d’altres, i comparteix sobretot la part de 

la proposició dirigida a la Generalitat. 

 

Per acabar, comenta que caldria que l’Ajuntament pressionés per evidenciar el conflicte 

existent i, consegüentment, forçar un canvi que difícilment arribarà per vies declaratives. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Afirma que el text original de la proposició comença alabant el 

Govern, acaba dient que tota la culpa la tenen els altres, i en cap moment no s’esmenta una de 

les causes principals de la situació actual de l’habitatge a la ciutat: les polítiques que s’hi han 

fet els darrers 38 anys, quan governaven els grups d’algunes de les persones que avui 

governen. Assegura que l’actual mancança de sol públic és fruit d’aquestes polítiques, i indica 

que encara avui un 20% dels habitatges que es construeixen en sol públic no són destinats a 

augmentar el parc públic de lloguer. 

 

Posa de manifest que el cens d’habitatges buits encara no s’ha presentat, i recorda que el seu 

grup va demanar al Govern que, tenint en compte el superàvit de la ciutat, destinés una part del 

pressupost a la recuperació de sol privat, i per això va afegir una esmena per fer zones de 

tempteig i retracte. 

 

D’altra banda, observa que les competències de la Generalitat també són limitades i que, com 

s’ha dit, la LAU és competència de l’Estat central, que sovint tomba lleis aprovades per la 

Generalitat. Per això, convida tothom a sumar-se a la construcció d’una nova república 

catalana. 

 

Clou la intervenció expressant l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

Resumeix el que hi ha darrere d’aquesta proposició: hi ha un problema de preus de lloguer i de 

manca d’habitatge públic i el Govern assegura que el solucionarà, però després no ho fa tot i 
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tenir eines que abans no existien, com ara la Llei d’habitatge, i l’únic que fa és culpar els altres 

del problema (durant el mandat passat culpava l’Ajuntament, i ara, la Generalitat i l’Estat), en 

lloc d’actuar per solucionar-lo. 

 

Subratlla que la ciutat té un dèficit estructural d’habitatges de titularitat pública, i que durant 

32 anys, els grups que governen actualment, que són els mateixos que governaven aleshores, 

malgrat els canvis de nom, no van fer absolutament res. 

 

Afirma que la proposició menysté la tasca que està fent el Govern del país: Llei del dret a 

l’habitatge, protocols amb el Departament de Justícia en matèria de desnonaments, esborrany 

de la nova llei d’arrendaments catalana, elaboració de l’índex de referència del lloguer o 

l’impost de pisos buits que està recaptant la Generalitat i que es destina a fer habitatge de 

lloguer social —el Govern municipal va anunciar una taxa de pisos buits que no ha recaptat res. 

 

Considera que el text de la proposició és més propi d’un pamflet propagandístic que d’un text 

que s’hagi de debatre en una institució. 

 

Per això, i perquè el seu grup no pot permetre que, un cop més, el Govern aprofiti la sensibilitat 

social per eludir la seva responsabilitat, hi votarà en contra. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Agraeix les converses mantingudes amb la CUP, que va manifestar 

que donava suport a la declaració institucional, si bé finalment s’hi ha abstingut. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Observa que el representant de la CUP encara no ha 

emès el seu vot. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Demana disculpes per haver-ho avançat, i s’adreça als grups que no 

han mostrat cap voluntat de diàleg respecte al contingut de la declaració, ni tan sols quan hi ha 

hagut modificacions, per dir-los que parlin amb les famílies treballadores a qui se’ls acaba el 

lloguer i hauran de marxar del seu barri, i els expliquin de qui són les competències i a qui s’han 

de demanar les coses. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Diu, per l’al·lusió que ha fet el Sr. Serra als membres del PP com 

si aquests fossin grans posseïdors de béns immobiliaris, que potser el diputat Benet Salellas és 

del PP. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). No vol contestar al Sr. Raposo. 

 

Confirma l’abstenció del seu grup i repeteix que comparteix l’anàlisi de la problemàtica, si bé 

segurament aplicaria les solucions amb graus de contundència diferents. 
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D’altra banda, demana que no es recorri al discurs «de la llagrimeta», i comenta que a ell li 

revisen el lloguer d’aquí a pocs mesos i té la meitat de la colla vivint fora i són gent intel·ligent 

que pot entendre tot un argumentari crític amb una determinada posició que és massa de 

mínims. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Demana que no es donin lliçons de què necessita el poble com si 

els polítics fossin una espècie a part, ni lliçons sobre com han de negociar els grups —entén 

que és responsabilitat del grup proposant anar a parlar amb la resta—, i pregunta al Govern si 

realment volia que la proposició s’aprovés o simplement volia fer postureig. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Insisteix 

que el seu grup no negociarà pamflets propagandístics, i diu a la Sra. Metge que, efectivament, 

l’únic que volia el Govern era fer postureig. 

 

D’altra banda, diu al Grup de BC que reflexioni sobre el fet que només l’altre grup del govern 

hagi votat favorablement a la proposició, i que potser amb un canvi d’actitud els seria més fàcil 

arribar a pactes. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Exposa que el resultat de la votació ha estat un empat, de 

manera que ell ha d’emetre un vot de qualitat, que serà una abstenció i, per tant, la proposició 

no s’aprovaria. 

 

A continuació, explicita que el plantejament de la declaració institucional i de la proposició té 

elements importants, que hi ha una sèrie d’elements legislatius i d’administracions que tenen 

competència en matèria d’habitatge, i que l’Ajuntament de Barcelona hi té una part de 

competència. Afegeix que de les propostes que s’han fet, dels diversos àmbits d’incidència, n’hi 

ha algunes que són acceptables i d’altres que segurament són molt superables amb allò que 

s’està desenvolupant fins i tot en altres municipis d’arreu de Catalunya. 

 

Assenyala que aquesta proposició ha estat presentada en altres municipis del país amb un 

format semblant, i que amb alguns elements es podria estar d’acord, però aquest tipus de 

mesures encara haurien d’evolucionar molt més per ser realment efectives en la lluita per 

intentar evitar que la gent es quedi sense casa, objectiu que entén que és compartit per tothom. 

 

Es refusa amb el vot a favor dels grups municipals de BC i PSC, en contra dels grups 

municipals Demòcrata i PP, i l’abstenció dels grups municipals d’ERC, CUP, Ciutadans i amb 

l’abstenció del president com a vot diriment. 

 

D.3. Precs  

 

D.3.1. Del Grup Municipal Demòcrata 

Que el Govern del Districte informi del nombre d’immobles que quedaran afectats pel canvi d’ús 

industrial a ús comercial, l’increment del valor cadastral que tindran aquests immobles i els 
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canvis que produiran en el rebut de l’IBI, i que informi de quines mesures fiscals 

compensatòries prendran des del Districte per tal que no afecti de manera imminent el petit 

comerç. 

 

Intervé la Sra. Manzano (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Saluda 

tothom i recorda que a principis de juny es va presentar l’actualització dels valors cadastrals de 

la ciutat, una actualització que afectarà més de 8.000 comerços, alguns amb una pujada d’un 

25%, i d’altres, els que passen d’ús industrial a ús comercial, amb una pujada d’un 30%. 

 

Amb l’objectiu d’evitar que, un cop més, es perjudiqui el petit comerç, el seu grup presenta 

aquest prec, que enuncia. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Agraeix la incorporació de l’esmena, que possibilita l’acceptació 

del prec, i informa que en el conjunt de la ciutat, tot i que els establiments que passen d’ús 

industrial a comercial tenen un increment del valor cadastral del 19%, els rebuts de l’IBI 

baixaran de mitjana un 3,2% el 2018, una reducció mitjana de 26 euros per rebut. 

 

Exposa que a Gràcia hi ha 725 establiments en aquestes circumstàncies, el 9% del conjunt de 

la ciutat, 52 a Vallcarca-els Penitents, 28 al Coll, 45 a la Salut, 428 a la Vila de Gràcia i 172 al 

Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. 

 

Assenyala que, si bé aquests 725 establiments tindran un increment global del valor cadastral 

del 23%, el 2018 tindran una reducció mitjana de rebuts de l’IBI del 2%, 14 euros menys de 

mitjana per rebut. Explica que aquesta diferència entre l’evolució a l’alça del valor cadastral i la 

rebaixa de la mitjana de l’import del rebut al districte es deu a tres raons: en primer lloc, per al 

càlcul del rebut de l’IBI, i segons la llei del cadastre, les baixades del valor cadastral s’apliquen 

immediatament, mentre que els increments s’apliquen a un ritme del 10% anual fins al 2027; en 

segon lloc, les ordenances fiscals vigents limiten l’increment del rebut al 10% per als immobles 

de valor de menys de 60.000 euros i al 20% per als de més de 60.000 euros; en tercer lloc, el 

90% dels comerços i de les indústries paguen el tipus impositiu general del 0,75% en cadascun 

dels casos, i només els immobles en el tram del 10% de valor cadastral més gran de cada ús 

paguen el tipus específic de l’1%. 

 

Indica que el canvi d’ús industrial a comercial suposa que alguns establiments deixin d’estar en 

el barem més alt i passin al barem més baix i, per tant, baixen de l’1 al 0,75%, de manera que 

l’import del rebut es redueix considerablement. 

 

Informa que, complementàriament, el Govern municipal proposarà a la resta de grups una 

modificació dels topalls per baixar-los al 7% per als immobles de fins a 60.000 euros i al 14% 

per als establiments de més de 60.000, proposta que es debatrà en el marc de les noves 

ordenances fiscals del 2018 i, si escau, serà aprovada pel Plenari. 
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Per acabar, assenyala que la Regidoria de Comerç revisarà les subvencions sobre l’IBI per als 

comerços emblemàtics per ampliar-ne la cobertura, que l’Ajuntament ja està informant el sector 

comercial dels efectes de la revisió cadastral, i que la mateixa regidoria s’ha reunit ja 

específicament amb aquest objecte amb associacions i entitats del sector. 

 

Intervé la Sra. Manzano (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Agraeix 

l’acceptació del prec, i posa en valor que s’ha negociat i que els grups són aquí per construir, 

no per destruir. 

 

Dona les gràcies també al conseller de Comerç, que és qui li va recomanar que fes els 

raonaments en aquest espai, entén que perquè volia que ho expliqués aquí, que ho escolta 

tothom. Exposa que a les comissions consultives va voler aportar idees sobre possibles 

solucions a un problema i el conseller la va convidar a fer-ho al Plenari, que, segons les seves 

paraules, són per presentar-hi els greuges. 

 

Diu al conseller que en l’últim Consell de Comerç, molts comerciants, que hi exposaven la seva 

preocupació pel que fa a la pujada de despeses i baixada d’ingressos, van trobar un gran 

immobilisme. 

 

Tot seguit, subratlla que fa més de vint-i-cinc anys que, com a comerciant, ofereix la seva feina 

i la seva experiència comercial a tothom per trobar solucions conjuntes, i demana coherència i 

que es deixin de banda complexos a l’hora d’acostar-se al seu grup, ja que només treballant 

conjuntament s’aconseguirà el que el barri, els veïns i els comerciants mereixen. 

 

S’accepta. 

 

D.3.2. Del Grup Municipal Demòcrata 

 

Que el govern municipal informi els grups municipals per escrit abans de començar el curs 

escolar 2017-2018 de quantes famílies del Districte de Gràcia han accedit a una plaça d’Escola 

Bressol pel curs 2017-2018 i d’aquestes famílies quantes està previst que paguin més de 290 

euros al mes el proper curs. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Informa 

que el seu grup ha acceptat una transacció de la consellera Marta Duñach, que agraeix. 

Concreta que la consellera ha informat el seu grup que no era possible informar en aquesta 

sessió, atès que és el primer any d’implementació i, per tant, no es disposarà de les dades fins 

a finals de juliol, i el seu grup ha considerat que era un argument raonable. 

 

Enuncia el prec i, a continuació, assenyala que actualment és indiscutible la importància i l’alt 

valor educatiu de l’etapa 0-3, malgrat que encara hi hagi qui en digui «guarderies». 
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Observa, però, que aquesta etapa, ara per ara, no s’ha universalitzat, a diferència de l’etapa 3-

6, que tampoc és obligatòria, i posa de manifest que moltes famílies que volen dur els seus 

infants a l’escola bressol municipal no hi aconsegueixen plaça, situació que cal solucionar. 

 

D’altra banda, exposa que l’escola bressol no és gratuïta: l’Administració en paga una part i la 

família, l’altra. El seu grup entén que el sistema de bonificacions existent fins ara, si bé podia 

ser millorable, garantia l’equitat sense penalitzar ningú. En canvi, no considera que el que 

planteja ara el Govern sigui equitatiu. Puntualitza que una bonificació no és assistencialisme, 

però que si el Govern considera que vol implantar una tarifació social, ho hauria de fer 

mantenint el preu màxim i, a partir d’aquí, establint trams, com s’està fent en altres municipis de 

l’àrea metropolitana. La realitat, però, és que el Govern fa pagar uns pels altres, castiga les 

classes mitjanes i implanta un sistema on una parella que guanya 43.000 euros passa a pagar 

més per l’escola bressol. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Explica que el nou sistema de tarifació social està calculat 

perquè totes les famílies dediquin la mateixa proporció de la seva renda (el 7,5% com a màxim) 

al pagament de l’escola bressol, cosa que afavoreix l’equitat i la justícia social. 

 

Recorda que des del 2011 les aportacions de la Generalitat van anar disminuint fins a arribar a 

zero l’any 2013, i indica que ara s’ha definit un sistema més just en el marc de les limitacions 

econòmiques actuals. 

 

Posa de manifest que l’escola bressol és una prioritat per al Govern i és clau per garantir la 

igualtat d’oportunitats, per la qual cosa és essencial continuar treballant per l’accés universal. 

 

A continuació, informa que el període d’inscripció a les escoles bressol ja ha acabat i durant el 

juliol es gestionaran les vacants segons les llistes d’espera. Afegeix que en el moment en què 

l’Agència Estatal Tributària tingui les dades disponibles, es faran les consultes de la renda de 

les famílies dels infants matriculats —es preveu fer-ho durant aquest mes—; quan les dades de 

les consultes de les rendes estiguin revisades (nombre de membres, descomptes per família 

nombrosa, discapacitats, etc.), s’enviarà un SMS a cada família amb la informació sobre el tram 

de tarifació que els correspon, i, posteriorment, s’elaboraran les estadístiques, que permetran 

disposar de la informació dels trams corresponents a les famílies matriculades per districte i els 

imports de les matrícules. 

 

En darrer lloc, explicita que el prec s’accepta, i subratlla que aquest procés és nou i que es 

treballa perquè les famílies rebin la informació al més aviat possible, ja que aquesta és la 

màxima prioritat. 

 

S’accepta. 

 

 

D.3.3. Del Grup Municipal d’ERC 
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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. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Explicita que el seu grup aposta pel transport públic col·lectiu i 

per la reducció del nombre d’automòbils privats que circulen per la ciutat per tal d’aconseguir 

reduir la contaminació atmosfèrica, entre moltes altres coses. De la mateixa manera, aposta per 

la reducció de l’espai per a vehicles en superfície, un espai que s’ha de destinar als vianants i a 

formes de transport més ecològiques i eficients. 

 

Observa, però, que la reducció de l’espai per a la circulació de vehicles i per a l’estacionament 

ha d’anar acompanyada de mesures que impulsin el transport públic i altres formes de transport 

alternatiu al cotxe, i posa de manifest que algunes modificacions de carrers del districte s’han 

fet sense informar-ne prou ni prou bé, i han donat lloc a la reducció de places d’aparcament en 

superfície. 

 

Per això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia, amb la voluntat de preveure els 

problemes i actuar per evitar que apareguin. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Indica que el prec s’accepta, i explica que el Pla de mobilitat urbana 

ja preveu treballar en aquesta direcció i proposa revisar el Pla d’aparcaments municipals en 

subsol. D’altra banda, comenta que les línies d’actuació del Govern inclouen un pla de motos, 

que en el cas de Gràcia ja s’està treballant de manera específica, i informa que es demanarà 

als tècnics de mobilitat que facin una diagnosi dels aparcaments del districte per complementar 

aquestes actuacions i, en acabar, tenir un pla d’aparcaments del districte. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Agraeix l’acceptació del prec. 

 

S’accepta. 

 

D.3.4. Del Grup Municipal de la CUP 

Que no es prorrogui l’actual contracte de gestió de Ràdio Gràcia i s’endegui la seva 

internalització com a servei públic de gestió directa. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Formula el prec, i indica que el contracte amb Ràdio Gràcia finalitza 

el 31 de desembre. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que no es pot acceptar aquest prec, i manifesta 

sorpresa per la seva presentació, quan ja s’estan mantenint converses amb tots els grups per 

tractar aquesta qüestió. Concreta que el 13 de juny va haver-hi una primera reunió amb els 

grups del districte per parlar d’aquest tema, s’hi va demanar al Govern que enviés tota la 

informació relativa a l’actual concurs i així ho va fer. D’altra banda, la setmana que ve hi ha 
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convocada una segona reunió, tal com es va acordar en la reunió anterior, per continuar 

dialogant i cercant consensos entre tots en un tema que preocupa tots els grups. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Demana que, si és possible, a la propera reunió s’explori la 

possibilitat d’internalitzar la gestió de Ràdio Gràcia com a servei públic de gestió directa. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explicita que el seu grup està convidat a les reunions, en les 

quals es poden estudiar totes les opcions, si bé l’opció que s’adopti ha de ser consensuada 

entre tots. 

 

No s’accepta. 

 

D.3.5. Del Grup Municipal de la CUP 

Que el Govern del Districte de Gràcia urgeixi el Govern de l’Ajuntament de Barcelona a complir 

el seu compromís de derogar immediatament l’Ordenança de Civisme. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Expressa l’opinió del seu grup que l’Ordenança de civisme és 

classista, ja que castiga les classes populars i consolida, mitjançant sancions i uns articles que 

impedeixen el lliure gaudi de l’espai públic, la privatització d’aquest espai. A més, posa moltes 

dificultats a les classes populars per exercir els seus drets d’associació i manifestació, i trenca 

l’espontaneïtat pròpia de l’associacionisme veïnal, que es despolititza i es buida de component 

reivindicatiu. 

 

D’altra banda, entén que la Guàrdia Urbana aplica de manera fortament arbitrària aquesta 

regulació amb un component classista, masclista i racista, i esmenta el cas dels nens a qui 

s’impedeix jugar a les places. 

 

Per acabar, enuncia el prec, el contingut del qual quedava recollit en el programa electoral 

de BC. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que arran d’un informe de la síndica de Greuges del març en 

què s’afirmava que «després d’una dècada de funcionament, ha quedat palès que l’Ordenança 

de convivència no és eficaç per promoure el civisme i castiga indegudament els col·lectius 

vulnerables», el Govern va plantejar la necessitat de modificar l’Ordenança per fer-la més 

equitativa, més garantista i més eficaç mitjançant un procés de revisió basat en el diàleg 

permanent amb la ciutadania i la societat civil i que cerqui el màxim de consens entre els grups. 

 

Assenyala que la derogació o no derogació dependrà del sentit majoritari de la ciutadania i dels 

grups, i que no es pot predeterminar el resultat d’un procés de modificació que tot just 

comença. 
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Indica, però, que el Govern accepta parcialment el prec, ja que, tot i no compartir tots els 

matisos plantejats pel grup que el presenta, en comparteix l’esperit. Per això, insta la CUP a 

acompanyar en el procés de buscar el màxim consens amb els grups. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Planteja tres qüestions que li generen dubtes: en primer lloc, 

pregunta si es farà una nova ordenança o una revisió de l’actual, i subratlla que darrere de 

l’ordenança actual hi ha classisme, i caldria que el Govern aclarís si està a favor d’aquesta visió 

que recull l’ordenança de civisme que es va fer fa anys; en segon lloc, voldria saber com es 

treballarà amb els diversos col·lectius; en tercer lloc, pregunta quines intervencions s’han fet pel 

que fa al control de la Guàrdia Urbana per part de l’executiu, qüestió sobre la qual el seu grup 

ja va denunciar alguns casos fa alguns plens. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Diu al Sr. Serra que ha convertit un prec en tres preguntes, i que al 

darrer Plenari ja va indicar que en properes comissions de Seguretat es parlaria de l’Ordenança 

de convivència i civisme. 

 

S’accepta. 

 

D.3.6. Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que se’ns presenti per escrit l’estudi de mobilitat relatiu a la implantació del carril bici en sentit 

descendent (direcció mar) en el Passeig Sant Joan. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Enuncia el prec. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que es va presentar tota la informació dels estudis 

realitzats a la Comissió de Mobilitat del districte, el marc on es presenta aquesta informació 

perquè la ciutadania interessada i els grups polítics estiguin informats d’aquestes actuacions, i 

que a la Vila es va presentar una assemblea de l’Associació d’Amics i Amigues del Passeig de 

Sant Joan on es van fer diverses propostes d’acció i temporització, que fins i tot va votar el 

veïnat, per prendre la decisió de com i quan posar el carril bici al passeig de Sant Joan. 

 

Diu al Sr. Calonge que s’atén el prec i que se li enviarà la informació detallada d’aquesta 

actuació. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Dona les gràcies i diu que entén que li ho enviarà. 

 

 

S’accepta. 

 

D.4 Preguntes  

 

D.4.2. Del Grup Municipal d’ERC 
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Quina serà la nova ubicació de la parada d’autobusos turístics de Travessera de Dalt i quin 

serà el seu recorregut pel barri de La Salut? 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Formula la pregunta —en el Consell de Barri el Govern no va voler 

respondre i va dir que n’informaria després de l’estiu—, referent a una qüestió que preocupa el 

veïnat de la Salut. Comenta que quan la parada estava ubicada a travessera de Dalt ja hi havia 

queixes per l’ocupació de la vorera per part de les persones que esperaven el bus, tot i que la 

vorera era ampla, de manera que la preocupació ha augmentat davant la insinuació del Govern 

que a partir d’ara la parada no serà a la travessera, ja que això podria voler dir que serà en un 

carrer amb les voreres més estretes, cosa que faria que transitar per la vorera fos gairebé 

impossible. 

 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Puntualitza que si no es va facilitar la informació no va ser per 

manca de voluntat, sinó perquè aquesta informació encara no es té: tal com es va explicar al 

Consell de Barri fa quinze dies, l’Àrea de Mobilitat està treballant en la proposta d’ubicació i 

itinerari, i quan es tingui la proposta es compartirà tant amb els grups de l’oposició com amb el 

veïnat i el col·lectiu de comerciants del barri de la Salut. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Entén que quan es va dir al Consell de Barri que al setembre 

s’explicaria tot, era un farol. Comenta que semblava que el setembre seria meravellós perquè 

se sabrien moltes coses i es canviarien moltes coses, però que, en tot cas, ja es canviaran 

l’1 d’octubre. 

 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Respon que la intenció és disposar de tota la informació al 

setembre, i insisteix que l’Àrea de Mobilitat hi està treballant. D’altra banda, posa de manifest 

que no li ha agradat gaire el comentari de la Sra. Pi. 

 

D.4.3. Del Grup Municipal de Ciutadans 

Quin ha estat el cost pressupostat per l’Ajuntament de les obres que s’estan duent a terme a la 

comissaria ubicada al carrer Nil Fabra, 17? 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Formula la pregunta, referent a una comissaria que es trobava en 

mal estat i que l’Ajuntament va cedir gratuïtament a un grup de tall antisistema vinculat als Tres 

Lliris. 

 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que s’ha contractat un expedient d’obres de 56.834 euros per 

adequar el local a les condicions necessàries perquè pugui funcionar com a equipament 

municipal dedicat a activitats associatives, i també s’han contractat dos expedients de serveis 

(un de redacció del projecte executiu i de seguiment d’obra, per 5.808 euros, i un de certificació 

tècnica, per 1.452 euros), així com un contracte d’execució de les millores a les instal·lacions 

que ha indicat la certificació tècnica, per 30.529 euros. 
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Intervé el Sr. Calonge (Cs). Agraeix la resposta. 

 

 

D.4.4. Del Grup Municipal del PPC 

Quantes places d’aparcament en superfície s’han eliminat en el present mandat i quantes més 

preveuen suprimir els projectes pendents per a la resta de mandat al Districte? (detallant 

nombre de places, tipus i carrer on es suprimeixen) 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Formula la pregunta. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Facilita les dades referents a les obres ja executades: al carrer Alegre 

de Dalt s’han eliminat 91 places de motos; a travessera de Dalt s’han eliminat 78 places de 

cotxes, 25 de motos i 28 de càrrega i descàrrega; als Jardins de Menéndez y Pelayo s’han 

incorporat 225 places d’aparcament; al carrer Neptú s’han eliminat 11 places de cotxes i 7 de 

motos; a Lluís Antúnez s’han eliminat 15 places de cotxes; al carril bici de travessera de Gràcia 

s’han eliminat 37 places de cotxes i 11 de motos; al carrer Legalitat s’han eliminat 28 places de 

cotxes i 31 de motos, i a Príncep d’Astúries, en el vial de serveis que s’ha incorporat previ a la 

reforma hi ha 94 places de motos addicionals i 22 zones de càrrega i descàrrega, i la mateixa 

reforma també incorpora aquest vial de serveis, si bé amb alguna variació. Indica que el balanç 

de tot plegat és que en dos anys al districte hi ha 56 places de cotxes més, 71 places de motos 

menys i 6 zones de càrrega i descàrrega menys. 

 

Pel que fa a futurs projectes, assenyala que alguns no estan determinats, per la qual cosa 

s’analitzaran més endavant. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Assegura que a Gràcia, un districte amb problemes per manca 

d’aparcament, se n’estan perdent places, i que per a alguns dels projectes pendents d’executar 

ja s’ha presentat el nombre aproximat de les places que s’eliminaran. Comenta que la majoria 

de cases no disposa d’aparcaments subterranis, i demana al Grup de BC que deixi de banda la 

seva aversió pel cotxe i faciliti les coses als veïns, que sovint han d’anar molt lluny a aparcar. 

Concreta que caldria oferir alternatives per a les places que es perden. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Repeteix que hi ha 56 places d’aparcament de cotxe més. D’altra 

banda, observa que l’espai públic és limitat i l’ocupació de l’espai públic amb vehicles 

estacionats, privatiu, i que cal triar entre destinar l’espai als vianants, als cotxes, a les bicicletes 

o al transport públic, una qüestió sobre la qual els diferents grups s’han de pronunciar. 

 

 

D.4.5. Del Grup Municipal del PPC 

Quines mesures sancionadores s’han obert als organitzadors de la Festa Major de Primavera 

per haver realitzat les seves activitats sense disposar de la pertinent llicència? 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Formula la pregunta, i comenta que el gerent del Districte havia fet 

arribar una carta a les entitats per recordar-los que l’activitat que volien dur a terme estava 

subjecta a un permís que no tenien i que aquest fet podia comportar l’exigència de 

responsabilitats als organitzadors. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que el Districte va rebre un correu electrònic d’una adreça 

sense identificar que, a més de l’anunci de la Festa de la Primavera, contenia un manifest al 

qual s’adherien diverses entitats. Atès que no es van poder identificar els organitzadors, es va 

advertir les entitats de la llista del manifest que podien incórrer en diferents faltes. Arran d’això, 

algunes entitats de la llista es van desvincular de l’organització de l’acte. Durant aquest, la 

Guàrdia Urbana es va personar a la plaça amb la voluntat d’identificar els organitzadors, però 

no va ser possible, de manera que tampoc no ha estat possible iniciar cap expedient 

sancionador. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Considera sorprenent que no es puguin identificar els 

organitzadors d’un acte, i recorda que la plataforma Barcelona con la Selección ha estat 

multada quatre cops per un mateix esdeveniment per un import de gairebé 12.000 euros. 

Aclareix que està d’acord que es multi qui incompleix una normativa i duu a terme una activitat 

sense permís, però demana que es tracti totes les entitats de la mateixa manera, no només a 

l’hora de multar (amb les entitats ideològicament afins es fan els ulls grossos), sinó també a 

l’hora d’atorgar permisos (a algunes entitats se’ls facilita enormement el tràmit). 

 

 

D.5. Seguiment de proposició/declaració de grup o prec 

 

D.5.1. Del Grup municipal d’ERC 

 

Que s’ informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de Grup aprovada pel Consell 

Plenari el dia 1 de març de 2017 amb el següent contingut: 

 

“Que es porti a terme una consulta ciutadana políticament vinculant per al Districte de Gràcia, 

entre el veïnat de l’actual carrer Secretari Coloma, per tal d’eliminar aquest nom de 

nomenclàtor barceloní, amb les opcions de resposta prèviament seleccionades per la comissió 

de Nomenclàtor del Districte de Gràcia.” 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Enuncia la proposició de la qual demana seguiment. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Explica que la petició s’ha traslladat a la Ponència del 

Nomenclàtor de ciutat perquè aquesta informi del procediment, ja que hi ha hagut variacions, i 

assenyala que el compromís del Govern del Districte és impulsar aquesta consulta ciutadana al 

més aviat possible, tal com va expressar en el Consell Plenari del març i a la Comissió del 

Nomenclàtor del districte. 
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A continuació, informa que es preveu impulsar la consulta a la tardor i portar tot seguit la 

ratificació al Consell Plenari del Districte per poder-la elevar a la ponència del Nomenclàtor. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Agraeix la concreció en la segona part de la resposta, i demana si es 

poden especificar els canvis que hi ha hagut en la manera de funcionar del Nomenclàtor de 

ciutat. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Puntualitza que els canvis són més aviat propis, ja que es va 

acordar que es votaria entre diverses opcions i posteriorment hi ha hagut la proposta que 

només sigui Pau Alsina, i cal veure exactament quin és el procediment que cal seguir per evitar 

que Ciutat en algun moment digui que el que s’ha fet no és vàlid. 

 

 

D.5.2. Del Grup Municipal de la CUP 

Que el govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 

proposició/declaració de Grup, aprovada pel Consell Plenari el dia 1 de març de 2017, amb el 

següent contingut: 

“El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda crear una taula de seguiment dels contractes 

externs del Districte de Gràcia, format per grups municipals i tècnics amb l’objectiu de mantenir 

ordenada i actualitzada la informació sobre contractes externs del districte i facilitar-ne i 

permetre’n així el control polític en les condicions desitjables d’acord amb la voluntat de 

transparència manifestada repetidament pel mateix Consell Plenari.” 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Enuncia la proposició de la qual demana seguiment. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Comenta que el Govern no entén per què es demana seguiment 

d’aquesta proposició, quan es va oferir per fer una sessió sobre contractes perquè els grups 

disposessin de tota la informació, i cap grup no s’hi ha pronunciat. 

 

D’altra banda, subratlla que el Govern està a favor de la màxima transparència i del diàleg, i 

està plenament disposat a facilitar tota la informació i a treballar els plecs conjuntament, com 

està fent amb Ràdio Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Observa que la proposició no demanava una reunió sinó la creació 

d’una taula estable per fer el traspàs d’informació, i entén que s’ha de donar compliment a la 

proposició aprovada. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Recorda que el Govern es va abstenir en aquesta proposició, i 

va dir que en cap cas volia crear un altre òrgan que sobresaturés el districte. 

 

 

D.5.3. Del Grup Municipal del PPC 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 68 / 70 

 

Que el govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 

proposició/declaració de Grup, aprovada pel Consell Plenari el dia 10 de maig de 2017, amb el 

següent contingut: 

“Instar el Govern municipal a comunicar la ubicació definitiva de l’escola Gràcia en el termini de 

dos mesos, per tal de no prorrogar més de l’estrictament necessari la seva ubicació en 

barracons.” 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Enuncia la proposició de la qual demana seguiment. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Explica que, tal com va informar al maig, el Districte va trobar 

una possible ubicació definitiva per a l’escola a la Vila, i se n’està estudiant la viabilitat, així com 

possibles alternatives. Recorda, però, que l’estudi de viabilitat no correspon al Districte i que el 

procés no és senzill. Tanmateix, puntualitza que el Districte, que està d’acord que cal resoldre 

aquesta qüestió al més aviat possible, hi està treballant i fent-ne seguiment. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Agraeix les explicacions, però lamenta el poc interès que demostra 

de vegades el Govern a l’hora de donar compliment a acords majoritaris del Ple. Esperava que, 

en aquest cas, les accions s’haguessin accelerat —la cerca de solar és competència 

municipal— i s’hagués concreta una data. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Assegura que no hi ha hagut desinterès i que el Districte, primer 

interessat que la situació no s’allargui, ha complert les seves obligacions amb la màxima 

celeritat, però insisteix que el procediment no és fàcil —com tampoc no ho és respondre 

d’actuacions que són responsabilitat d’altres— i que se n’està fent seguiment. 

 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

E.1 Suport al referèndum del Kurdistan 

 

Llegeix el Sr. Serra (CUP): 

 

«El Ple de Gràcia declara el seu ple suport a l’exercici de l’autodeterminació del poble kurd i a 

la convocatòria del referèndum d’autodeterminació del Baix Kurdistan del 25 de setembre del 

2017; la urgència que se celebrin referèndums equivalents al Kurdistan del Nord, Oriental i 

Occidental, i un referèndum o procés posterior d’unificació del Kurdistan. I el reconeixement 

immediat dels resultats del referèndum. 

 

Aquest compromís serà comunicat a l’Ajuntament de Barcelona i als parlaments i governs de 

Catalunya, les Illes i el País Valencià, amb la voluntat que se’ls facin seus.» 

 

 

E.2 LGTBI 
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Llegeix el Sr. Serra (CUP): 

 

«El Consell Plenari del Districte de Gràcia declara que vol renovar el compromís del Districte de 

Gràcia amb la lluita contra l’LGTBIfòbia i reconèixer el caràcter històric de la lluita per les 

llibertats individuals i col·lectives de la diada del 28 de juny i, en especial, de la manifestació de 

l’any 1977 amb motiu del seu 40è aniversari. 

 

La necessitat d’un protocol per a la prevenció i la resposta a les agressions LGTBIfòbiques al 

districte, especialment en els entorns educatius i de convivència, com casals, ateneus i festes 

majors, amb una campanya específica dirigida a les persones LGTBI. 

 

Que cal visibilitzar la lluita per l’alliberament LGTBI al districte, generant accions públiques, 

especialment els dies 28 de juny, 17 de maig, 26 d’abril i 31 de març, que respectivament són 

el Dia de l’Alliberament LGTBI, el Dia contra l’LGTBIfòbia, el Dia de la Visibilitat Lèsbica i el Dia 

de la Visibilitat Trans i Bisexual. 

 

Que se suma a la iniciativa de convertir de manera permanent un pas de vianants rellevant del 

districte en un arc de Sant Martí. 

 

La necessitat d’impulsar un programa d’educació sexual i respecte a la diversitat d’identitats a 

totes les escoles i instituts al districte. 

 

I que de cara al Dia de la Lluita contra el VIH, 1 de desembre, es fa necessari desestigmatitzar i 

informar sobre aquesta malaltia.» 

 

 

E.3 Rescissió contracte rehabilitació. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Dona les gràcies als grups que han donat suport a la declaració, 

que és molt important i tindrà efectes sobre el districte, i la llegeix: 

 

«Que el Servei Català de la Salut, amb la col·laboració del Consorci Sanitari de Barcelona, 

estudiï la viabilitat de la rescissió immediata i no torni a prorrogar per al proper any l’adjudicació 

de la contractació per prestació de serveis de rehabilitació física i logopèdica, amb la modalitat 

ambulatòria i domiciliària, del lot B3, Àrea de Barcelona Dreta, i adjudicat a una UTE, que es 

diu Fisioteràpia, per incompliment del contracte a causa de la infracció comesa contra més de 

200 treballadors, que ha comportat una sanció imposada a aquesta empresa per quotes no 

satisfetes a la Seguretat Social, amb una reclamació global de 7.258.340 euros, i que acollint-

se als principis establerts de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, encomani la gestió a 

proveïdors públics que operen en el mateix territori.» 
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Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona les gràcies al públic encara present i a les persones 

que han intervingut en la sessió, que han fet que aquesta s’hagi gestionat d’una manera molt 

efectiva i molt correcta i hagi tingut una durada adient. 

 

Tot seguit, desitja a tothom unes bones setmanes d’estiu i comenta que molts es trobaran a la 

Festa Major o a les prèvies. 

 

No havent-hi més assumptes per tractar, el president dóna per acabada la sessió ordinària del 

Plenari del Consell de Districte a les 23:19 hores. 

 

Barcelona, 5 de juliol de 2017. 

 

 

El president,                                                                    El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 


