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       ACTA DEL PLENARI Núm. 5 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

                                                       15 de febrer de 2016 

 

 

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

amb la presència de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte de Gràcia se celebra la 

sessió extraordinària del Plenari del Consell del Districte, 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 Tomás i Gonzalo 

Sra. Marta Duñach Masjuan 

Sra. Clara Furriols Espona 

 

Grup Municipal de Convergència i Unió: 

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 
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Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 

Sr. Alberto Lacasta Huelin 

 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 

Sr. Miguel Raposo Riesco 

 

 

Tots ells assistits pel cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, que actua com a 

secretari del Consell, que aixeca i certifica la present Acta. 

 

 

Inici de la sessió a les 19.15 hores 

 

ÚNIC. PART DECISÒRIA 

 

Proposta d’acord 

 

INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Especial Urbanístic de Protecció i Potenciació de la 

Qualitat Urbana en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, de conformitat amb 

allò disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Saluda els assistents i explicita que l’únic punt de l’ordre 

del dia, plantejat pel Govern municipal a tots els districtes de Barcelona, fa referència als 

establiments emblemàtics de la ciutat, alguns dels quals es troben a Gràcia. 

 

Recorda que, atès el caràcter de la sessió, no hi haurà apartat de precs i preguntes, sinó 

únicament la part informativa respecte de l’únic punt de l’ordre del dia, seguida del debat i el 

posicionament dels grups, i dóna la paraula al portaveu del Govern perquè substanciï el punt. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Saluda les persones presents i els dóna la benvinguda al Plenari. 

 

A continuació, exposa els tres objectius principals del Pla especial: la redacció del catàleg 

d’establiments emblemàtics, per tal de disposar del més alt nivell de protecció des de la 

perspectiva de patrimoni històric de la ciutat; la formulació de mesures concretes de paisatge 

urbà per garantir l’heterogeneïtat i l’harmonia del paisatge i prevenir una tematització excessiva 

al voltant dels establiments emblemàtics, i la delimitació en uns àmbits territorials d’intervenció 

de mesures per reforçar i mantenir la convivència. 

 

Enumera les tres categories en què es divideixen els establiments: de conservació integral, per 

a establiments de gran interès, en què ni el continent ni el contingut han patit cap modificació 
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(categoria E1); de conservació parcial, per a establiments d’interès, que han patit petites 

variacions, però no significatives (E2), i de protecció ambiental, per a elements d’interès 

paisatgístic, amb petits elements que els permeten ser inclosos en aquesta categoria (E3). 

 

Informa que en el document inicial, el catàleg recollia 228 establiments, 13 en el districte de 

Gràcia (actualment 11). Per a cada establiment hi ha una fitxa molt elaborada que n’indica el 

nivell de catalogació, la situació, la definició i les raons que permeten incloure’l en el catàleg, 

entre altres dades. 

 

D’altra banda, comenta que els criteris en matèria de paisatge urbà donen indicació sobre 

retolació adaptada a l’arquitectura de la façana, il·luminació equilibrada i sense projectors, 

materials i acabats adequats a l’entorn arquitectònic, tancament d’establiments que afavoreixin 

la transparència i la il·luminació dels aparadors, pantalles sense publicitat situades dins del 

local, i aparadors i portes sense vinils publicitaris. 

 

Respecte a l’apartat sobre mesures per reforçar i mantenir la convivència —objecte de debat 

durant tot el procés des de l’aprovació inicial—, informa que es proposa limitar els usos no 

residencials en planta de pis limitats al 60% de les unitats registrals de les illes, limitar els usos 

residencials de l’habitatge en planta baixa al 50% del frontal de les illes i flexibilitzar el sistema 

d’equipaments. D’altra banda, hi hauria la inclusió d’activitats en ús de les plantes baixes i dels 

edificis d’ús turístic. 

 

En darrer lloc, comenta que al document que es portarà a aprovació definitiva s’han incorporat 

mesures econòmiques de promoció i foment de les activitats dels establiments emblemàtics. 

Explica que la legislació europea no permet establir una normativa de ciutat que protegeixi 

l’activitat —sí que permet protegir l’establiment—, i per això s’ha valorat que caldria incorporar 

en l’aprovació definitiva del document mesures que permetin la promoció dels establiments, 

com ara bonificacions en alguns impostos. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Saluda tothom i, a continuació, subratlla la importància dels 

comerços emblemàtics com a part de l’esperit comercial que sempre ha caracteritzat 

Barcelona, així com el gran valor patrimonial que tenen per als ciutadans i el gran atractiu 

turístic. 

 

Assenyala que darrerament aquests comerços pateixen dificultats pels canvis en els patrons de 

consum, per la manca de relleu generacional i per la finalització de rendes antigues a causa del 

venciment de la moratòria de la Llei d’arrendaments urbans. 

 

Recorda que al febrer del 2014, després de reiterades peticions del seu grup, CiU va presentar 

una mesura de govern que incloïa suspendre durant un any les llicències d’obres per a més de 

400 comerços i la intenció de redactar un pla especial de protecció, que no es va aprovar 

inicialment fins un any després. Atès que encara quedava el període d’al·legacions —les del 
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PP demanaven incloure-hi mesures per preservar la part material i la immaterial dels 

establiments— i l’aprovació final —també calia que els plens de districte n’informessin 

l’aprovació inicial—, es va haver de prorrogar un any la suspensió de llicències. 

 

Indica que el tràmit no ha arribat al Plenari de Gràcia fins ara —gairebé un any després i a punt 

de finalitzar la suspensió de llicències— per les darreres eleccions municipals i per la 

incompetència de l’actual equip de govern, i manifesta l’abstenció del seu grup, que encara no 

sap si les seves al·legacions han estat acceptades. 

 

Per acabar, qualifica el projecte definitiu, que no inclou les mesures suficients per resoldre els 

problemes dels comerços, de continuista, i critica BC per haver trigat set mesos a presentar el 

Pla, per convocar plens exprés a porta tancada, per haver incomplert les promeses de 

transparència, de portes obertes i de participació ciutadana, per no haver mostrat prou interès 

per aquests comerços i per no haver avançat el Consell de Comerç previst per al 24 de febrer. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Saluda els assistents i dóna la benvinguda a la Sra. Judith 

Calàbria, que avui assisteix per primer cop a una sessió del Plenari. 

 

Indica que el seu grup valora positivament les mesures incloses en el Pla, però entén que 

aquest hauria de ser molt més ambiciós. Per això, el seu vot favorable a l’aprovació definitiva 

dependrà de la introducció o no de les tres millores que proposa, orientades a la conservació 

de la part material i immaterial dels comerços: l’establiment d’una subvenció del 95% de la 

quota íntegra de l’IBI per als comerços emblemàtics que mantinguin l’activitat econòmica que 

sigui declarada d’especial interès, l’establiment del dret de tempteig i retracte per als comerços 

emblemàtics inclosos en el Pla i la creació d’un fons per a possibles adquisicions de comerços 

emblemàtics en zones amb risc de monocultiu comercial, mesura implementada a París l’any 

1983 amb la qual en deu anys es van invertir 150 milions d’euros per preservar aquest tipus de 

comerços. 

 

En darrer lloc, manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Agraeix l’assistència dels presents i manifesta el vot favorable del 

seu grup, que entén que el Pla defensa el patrimoni cultural de la ciutat i fa que Gràcia 

mantingui la identitat. D’altra banda, considera encertat que es protegeixin els elements 

materials i se’n deixin al marge els immaterials, atès que els comerciants han de tenir la llibertat 

d’exercir l’activitat que considerin adient. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Saluda tothom i observa —sense culpabilitzar ningú en concret— 

que una qüestió referent al comerç, tan rellevant per als barris, s’està aprovant d’urgència als 

districtes però la decisió d’avui és una mica irrellevant, quan caldria apoderar les institucions en 

l’àmbit dels barris. 
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Celebra que es protegeixi el patrimoni urbà, humà i històric, però coincideix que caldria protegir 

també l’activitat, perjudicada per una concentració de la propietat privada i una entrada de 

grans empreses que fan que els centres de les ciutats cada cop s’assemblin més els uns als 

altres. 

 

En darrer lloc, manifesta l’abstenció del seu grup, que no vol deixar desregulada la situació, i 

planteja la possibilitat que el Govern intervingui en l’economia de proximitat mitjançant mesures 

com ara les implementades a París, basades en el dret de tempteig i retracte i la compra de 

comerços per mantenir els teixits del barri, un mecanisme que permet a les institucions fer 

polítiques laborals i d’economia social i intervenir sobre els preus de l’abastiment. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Expressa la necessitat de protegir el comerç emblemàtic que aporti 

identitat i singularitat, fugint de l’homogeneïtzació del paisatge comercial. 

 

Recorda dues propostes d’ERC aprovades per unanimitat (el 2013, elaborar un informe sobre 

els comerços afectats per la Llei d’arrendaments urbans, estudiar mesures per minimitzar els 

seus efectes i catalogar els comerços emblemàtics per tal de garantir-ne la protecció, i el 2014, 

crear un registre de comerços emblemàtics, pas indispensable per poder-hi actuar a l’hora de 

catalogar-los, protegir-los o aplicar-hi determinades bonificacions fiscals) i un prec que 

demanava suspendre les llicències fins que no es desenvolupessin mesures de protecció, 

davant el qual l’aleshores Govern municipal va manifestar que tenia dubtes sobre la seva 

viabilitat. 

 

Comenta que la mesura de govern del Pla elaborat per CiU incloïa diverses mesures que 

havien estat sol·licitades per ERC, i critica la mala gestió dels terminis tant del Govern anterior 

com de l’actual. En aquest sentit, recorda que ara que finalitza la suspensió de llicències 

prorrogada fa un any, BC ha d’aprovar el nou Pla amb caràcter d’urgència. 

 

D’altra banda, indica que una campanya de sensibilització sobre el valor patrimonial, comercial i 

social d’aquests comerços podria facilitar la coresponsabilitat de la ciutadania, que cada cop 

consumeix menys en aquests establiments, alguns dels quals han esdevingut seus de grans 

marques. 

 

Conclou que el vot del seu grup serà favorable. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Celebra que es presenti el Pla —que CiU sent seu atès que va 

néixer durant el seu mandat—, ja que és un pla positiu per al districte i per a la ciutat amb el 

qual es preserva el patrimoni històric que representen molts comerços barcelonins (11 a 

Gràcia) i, per tant, una identitat i una memòria. 

 

Felicita el Govern per haver recollit la feina feta per un altre govern i haver-la desenvolupat 

sense recances ni sectarismes, i l’anima a fer el mateix amb altres projectes beneficiosos per a 
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Barcelona i per a Gràcia. D’altra banda, critica la precipitació amb què s’ha celebrat el Plenari, 

així com la manca de participació i d’informació respecte al Pla. Coincideix que caldria haver 

convocat el Consell de Comerç abans del Ple d’avui perquè els comerciants en tinguessin tota 

la informació. 

 

Per acabar, assenyala que esperen veure la configuració final del document definitiu a escala 

de ciutat, demana que es faciliti la informació tècnica sobre els motius que han fet que molts 

comerços de la ciutat (dos de Gràcia) s’hagin descartat del catàleg, i manifesta el vot favorable 

del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respecte al fet de facilitar informació sobre el Pla al Consell de 

Comerç, entén que tindria més sentit informar-hi sobre la situació final un cop aprovat el Pla. 

 

Pel que fa a les mesures d’incorporació com a mesures de potenciació d’aquest tipus de 

comerços, comenta que està dins del tràmit i de les negociacions que hi ha per a la 

incorporació en l’aprovació definitiva. Entén que les propostes van en aquesta línia i 

s’incorporaran. 

 

D’altra banda, opina que la proposta de l’exemple de París és una qüestió que s’hauria de 

poder plantejar en un altre àmbit. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Explicita que el punt s’informa favorablement amb els vots 

favorables de CiU, BC, PSC, C’S i ERC, i les abstencions del PP i la CUP. 

 

D’altra banda, dóna la benvinguda a la Sra. Judith Calàbria, consellera municipal del Grup de 

BC que també assumirà les responsabilitats de consellera tècnica del Districte, a la qual desitja 

tots els èxits en la teva tasca, i dóna el Plenari per finalitzat. 

 

 

No havent-hi més assumptes per tractar, el president dóna per acabada la sessió ordinària del 

Plenari del Consell de Districte a les 19:45 hores. 

 

Barcelona, 15 de febrer de 2016 

 

 

El president,                                                                    El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 


