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ACTA DEL PLENARI Núm. 15 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

5 de desembre de 2017 

 

   

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

presència de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor 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: 
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 Popular de Catalunya: 
Sr. Miguel Raposo Riesco 
 

També assisteixi el regidor adscrit del Grup Municipal Demòcrata Sr. Xavier Trias i Llobatera. 

Excusa la seva absència el conseller Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC). 

 
 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 2 / 16 

 

 
Inici de la sessió a les 18.41 hores 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona la benvinguda a tothom, inclòs el regidor adscrit 

Xavier Trias. Tot seguit explicita que el conseller Lacasta ha excusat la seva absència per motius 

familiars. Anuncia, també, que s’ha modificat i reduït substancialment l’ordre del dia anunciat 

al web: s’han retirat les proposicions de tots els grups, com també els precs i les preguntes dels 

grups municipals Demòcrata, ERC, PSC i CUP, que es mantenen en el cas de Cs i PPC. 

Finalment, afegeix que el conseller Jordi Daura s’acomiada i que ha demanat intervenir.  

Intervé el Sr. Daura (Demòcrates). Inicia la intervenció manifestant que probablement és de 

les més difícils que un conseller pot fer en el Plenari, ja que és la darrera. Explica que fa unes 

setmanes va presentar la dimissió com a conseller del Grup Municipal Demòcrata, del qual era 

membre des del 2015, aleshores com a CiU. Afegeix que les coses han canviat molt des 

d’aleshores i que els membres del grup han agafat camins diferents. Per coherència, doncs, fa 

un pas enrere perquè es pugui continuar la bona feina que feia el grup.  

Assegura que durant aquests dos anys com a conseller ha quedat molt satisfet del tracte que 

ha tingut amb el grup municipal i de les coses que han fet plegats, així com de la relació amb 

els consellers de l’oposició. Destaca que ha estat un tracte molt afable, correcte i respectuós, i 

aprofita per fer un agraïment especial als seus companys de grup municipal i als tècnics i a 

totes les persones que treballen al Districte i fan que cada dia funcioni. Expressa la confiança 

que durant el seu mandat també hi hagi pogut contribuir i desitja a tothom moltíssima sort per 

sobre de qualsevol diferència.  

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Agraeix la intervenció al Sr. Daura i li desitja també mola 

sort.  

A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona per aprovada l’acta de la sessió anterior, atès que no 

hi ha cap esment en aquest sentit.  

B. PART INFORMATIVA 

B.1 Despatx d’ofici 

Intervé el secretari. Comunica que el despatx d’ofici es dona per informat. 

B.2. Cartipàs 

Es dona compte al consell plenari de la resolució del regidor del Districte de 16 de novembre 

que disposa el cessament del senyor Alberto Lacasta com a membre de la Comissió de Govern 

del Districte i dels canvis que d’aquesta se’n deriven en el cartipàs del Districte i que consten 

en el document que ha estat lliurat als consellers i conselleres. 
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B.3. Mesures de Govern 

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

Es dona per presentada. 

B.4. Informes  

B.4.1. Informe del regidor 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Inicia la presentació de l’informe manifestant el profund 

malestar i el desacord pel fet que encara hi hagi presos polítics a la presó: Jordi Sànchez, Jordi 

Cuixart, Joaquim Forn i Oriol Junqueras. Reitera la disconformitat del seu grup amb aquesta 

decisió, sobretot per com afecta els seus familiars, i recorda que Joaquim Forn havia estat 

company de Plenari a la ciutat de Barcelona i que hi tenia una relació molt bona i grata. 

Reclama, doncs, que tornin a casa.  

Tot seguit, fa constar que arran de l’aplicació de l’article 155, proposat pel PP amb el suport de 

Cs i PSOE-PSC es va iniciar un debat dins l’organització de BC que va portar a valorar el pacte 

de Govern amb el PSC. Confirma que el resultat de la valoració va ser l’aposta pel trencament 

del pacte, tal com s’ha fet oficial en el Plenari. Amb tot, subratlla que aquest trencament no 

afecta la voluntat constant d’arribar a acords amb totes les formacions presents, també amb el 

PSC, i de tirar endavant les línies de govern impulsades pel Sr. Lacasta i, per tant, continuar la 

bona feina feta. Tot i la seva absència, li agraeix la implicació que ha tingut a les àrees 

d’Esports, Comerç, Infància i Joventut i en els projectes de Mobilitat, com també en la gestió 

d’equipaments. 

A continuació, també agraeix al Sr. Daura la seva implicació durant aquests anys al Districte i 

confia que hi continuarà implicat.  

Pel que fa a l’agenda de districte, recorda que el Plenari serà més breu, per tant se centrarà en 

menys punts. Per començar, destaca les activitats de més rellevància des de l’anterior, com la 

Nit de l’Esport, celebrada el 26 d’octubre, que va reconèixer les millors iniciatives esportives, 

els millors esportistes i els millors clubs, i que sobretot va suposar un reconeixement a tota la 

família esportiva gracienca (pares, mares, entrenadors, juntes, clubs, esportistes). Recorda que 

durant aquesta celebració tan emotiva es van premiar 10 esportistes.  

Destaca, també, el Coll Fantasy, el 13è Cicle de Fantasia i Ciència Ficció que va tenir lloc del 16 

de novembre al 9 de desembre al Centre Cívic del Coll: una activitat plena d’exposicions, 

xerrades i conferències, amb molt bona acollida.  

Assenyala també l’acte del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones 

(17 de novembre), en el marc del qual es va compartir un manifest dur, contundent, sense 

embuts, que posava en relleu que no es volen agressions masclistes ni a Gràcia ni enlloc, que 

es volen les dones ben vives i que denunciava que avui dia encara es pateix la xacra social dels 

assassinats de companyes i veïnes.  
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Subratlla també totes les activitats al voltant del Dia Internacional de la Discapacitat, que van 

tenir lloc del 18 de novembre al 13 de desembre i destaca que Gràcia és un dels districtes 

capdavanters en sensibilitat en l’espai inclusiu.  

Com a projectes més singulars, recorda el de canvi de nom de Secretari Coloma, impulsat pel 

mateix Plenari. Comenta que el període de votació, durant el qual els veïns i veïnes del carrer 

podran fer arribar la seva resposta, estarà vigent fins al 15 de desembre i que a principis de 

gener ja es tindran els resultats i se sabrà si es procedeix o no al canvi de nom.  

Destaca també la posada en marxa de les obres de l’Ateneu de Fabricació, al carrer Perill 

número 8, que està previst que finalitzin l’octubre del 2018. Reconeix que és un projecte lent, 

però assegura que avança i manifesta l’esperança que es pugui obrir al més aviat possible.  

A continuació, informa que es posarà una placa de commemoració al cooperativista Roca i 

Galès, d’origen obrer, teixidor i republicà, a l’edifici on va viure i morir, al carrer Torrijos 

número 20. Anuncia que l’acte d’homenatge i de reivindicació veïnal serà el proper 13 de 

desembre a les 11 h, i convida tothom a assistir-hi per recuperar el treball de la memòria 

històrica i de lluita veïnal i obrera del districte.  

Seguidament, passa a comentar el projecte de més envergadura: el Park Güell. Informa que ja 

se n’ha parlat en els diferents consells de barri i se n’ha fet una presentació pública. Recorda 

que fa un any que es treballa amb els diferents àmbits de l’Ajuntament implicats en el parc 

(Comerç, Parcs i Jardins, BSM, Mobilitat, Turisme...) per fer una diagnosi de la situació actual 

del Park Güell que permeti elaborar una proposta d’estratègia que, just aquests dies, s’està 

debatent amb més de 80 entitats i actors i amb tots els grups polítics. Especifica que l’ horitzó 

serà l’any 2022, en què se celebraran els 100 anys de la seva cessió com a parc públic. Afegeix 

que la diagnosi destaca l’alta presència de visitants: uns 9 milions de visites en un parc que té 

tres vegades més visites que tot Collserola i és 400 vegades més petit. L’objectiu és buscar la 

manera de reduir aquesta massificació, recuperar els usos socials i millorar la mobilitat de 

l’entorn, els tres pilars al voltant dels quals giraran les sessions de treball. Explica que la 

primera, sobre usos veïnals, i la segona, sobre reducció de la massificació, ja han tingut lloc, i 

que la tercera, sobre mobilitat, es produirà en breu. Afegeix que al gener se’n farà un retorn a 

tots els grups, amb totes les propostes d’inici i les que s’han fet a les sessions, per veure si es 

pot posar fil a l’agulla a nous projectes per al parc. Avança, en tot cas, que un dels projectes és 

que el parc tingui un ens de governança, on puguin participar els diferents actors i grups 

polítics, que faciliti el trànsit a estratègia en els propers anys. Manifesta que a la pàgina web es 

poden consultar les més de 178 actuacions i el pressupost de 25 milions d’euros, i es pot 

opinar i conèixer més detalls del projecte. Anima, doncs, a participar-hi.  

Seguidament passa a parlar dels preus públics i anuncia que la proposta és mantenir-los, amb 

una única modificació a la pista esportiva del Coll, on s’incorpora la possibilitat de fer un preu 

públic per a un terç de la pista. En el cas dels preus privats, les úniques excepcions són en els 

preus dels bars dels equipaments, que s’incrementen amb l’IPC després de tres anys sense 

pujades. Reitera que són tres anys de preus públics congelats malgrat l’augment de les 
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despeses fixes i subratlla que aquest fet suposa un sobreesforç per a l’Ajuntament. Destaca, en 

tot cas, la rellevància del fet que el cost de fer servir una instal·lació pública esportiva no vagi 

associat a quin n’és el gestor sinó a les decisions que es prenen al Consell Plenari, que 

garanteixen que es pugui fer ús d’aquests equipaments públics.  

Finalment, fa esment d’una mesura relacionada amb el Consell Educatiu de Gràcia. Recorda 

que el gener de 2017 es va presentar la mesura que reformava i creava un nou reglament per 

dotar de més solidesa els consells escolars de districte (regula qui pot participar-hi, quina ha de 

ser-ne la composició, quins són els objectius i com s’estructurarà). Anuncia que la mesura ja 

s’ha presentat a la comissió permanent del Consell Escolar de Gràcia i es mostra confiat que 

servirà per donar-hi un nou impuls.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Recorda que la voluntat del Grup del PP era que es produís un ple 

ordinari, amb tots els apartats i la part d’impuls i control, atès que la campanya no hauria 

d’influir en el desenvolupament normal del ple. Al seu parer, el que falta és tornar a la 

normalitat plena. Subratlla que el seu deure és controlar i demanar explicacions al Govern, i 

anuncia que és el que intentarà en els breus temps concedits.  

Pel que fa al trencament del BC amb el PSC, apunta que el Grup del PPC ja havia valorat al seu 

moment que el pacte de govern no aportava gaire res, per tant opina que la sortida tampoc no 

alterarà gaire res, tret del fet que posarà més en relleu la minoria en què es troba el Govern, 

fet que des del seu punt de vista dificultarà tirar la ciutat endavant. 

Quant al districte, observa que als darrers consells de barri i audiències públiques ha baixat 

molt la participació. Creu que potser l’alt grau d’anul·lacions i canvis de dates per l’interès 

d’alguns a voler vendre una falsa estacionalitat democràtica han fet que els veïns hagin perdut 

l’interès, cosa que veu com un problema. 

En relació amb el soroll a les places, apunta que les queixes continuen i que sembla que l’únic 

que s’ha fet és traslladar el problema. Ironitza que l’únic pla de l’Ajuntament és esperar que 

arribi el fred perquè la gent deixi de fer servir les places. Recorda, però, que quan tot falla, 

encara queda la capacitat punitiva de la Guàrdia Urbana, una mesura que a parer seu no 

agrada a l’equip de govern. 

Pel que fa als preus públics, comenta que els haurien de poder aprovar els districtes mitjançant 

un procediment públic, perquè veïns i partits polítics poguessin fer-hi les seves aportacions i 

opina que també caldria facilitar els costos que justifiquen els preus públics, per poder valorar 

si s’ajusten al cost del servei prestat i abaixar-los, com els impostos i les taxes, de cara a l’any 

vinent. 

Quant al Park Güell, no comparteix que es pugui comparar amb Collserola, ja que és un parc 

urbà i no pas forestal, de manera que canvien molts aspectes, com ara l’accés, els usos i els 

entorns. Planteja que la regulació anterior ja volia acabar amb la massificació, cosa que no ha 

aconseguit, ja que els veïns continuen denunciant els mateix problemes. En opinió seva, 

mesures com intentar reduir la publicitat del parc són anacròniques, atès que avui dia la 
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informació arriba majoritàriament per mitjà de les xarxes socials. Assegura que tot el que s’ha 

fet per reduir el turisme només ha aconseguit anar contra el comerç. Es mostra convençut que 

no s’ha d’amagar el parc, sinó treure-li rendiment. 

Finalment, demana si el Districte té res a veure amb la instal·lació d’uns llums de Nadal a 

Travessera de Gràcia amb Gran de Gràcia que reprodueixen unes paraules concretes. 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Anuncia que centrarà la intervenció en dos aspectes reincidents en 

els dos anys i mig de l’actual Govern: el turisme i el transport privat. Recorda que el seu grup ja 

ha subratllat repetidament que el turisme és la primera font de riquesa de la ciutat de 

Barcelona i es queixa que el Govern no tingui cap model alternatiu de turisme, ja que 

l’economia social i solidària no aporta prou al producte interior de la ciutat per poder 

constituir aquesta alternativa. 

En relació amb el transport privat, constata que continua l’hostilitat cap a aquesta modalitat 

de mobilitat, per exemple arran de la implantació dels carrils bici. O al carrer Cerdenya, per 

exemple, s’han instal·lat uns pilons que desconnecten el barri de Gràcia del mar. Retreu al 

Govern que no faci una reflexió general sobre la mobilitat a l’àrea metropolitana, sinó que es 

quedi només a l’escala de districte, un fet que també es posa de manifest en el tema dels 

aparcament subterranis. Recorda que arran de la remodelació de diversos carrers, com Pi i 

Margall o Esteve Terrades, s’han eliminat molts aparcaments de superfície, sense que s’hagi 

previst l’alternativa de crear-ne nous de subterranis com a alternativa. Assegura que l’única 

intenció és incomodar l’usuari del transport privat. Reconeix que el transport públic ha millorat 

en alguns aspectes (més informació a les marquesines, etc.) però afirma que en d’altres ha 

empitjorat (per exemple, tema vagues). Per tant, al seu parer, no s’està creant una alternativa 

vàlida al transport privat. 

A continuació, en relació amb el tema de l’avinguda de Vallcarca, tot i reconèixer els esforços 

que s’han fet el darrer trimestre a la part del nucli antic, retreu que no es relacioni aquest tram 

amb la rambla, i també el fet que en el procés participatiu s’hagi deixat fora alguns col·lectius, 

de manera que s’ha prioritzat algunes veus per sobre de la resta. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Avança que no parlarà del vehicle privat i tot seguit expressa la 

solidaritat del seu grup amb els presos polítics que assegura que ara, com fa 80 anys, 

segueixen estant presents en la ment de tothom.  

Seguidament, manifesta que la ruptura del pacte de govern de BC amb el PSC és una bona 

notícia. Lamenta que no hi hagi el representant del PSC per defensar-se, però reitera que, al 

seu parer, és una bona notícia per als veïns en conjunt. Alerta, però, que cal confirmar que la 

inèrcia del tàndem ICV-EUiA-PSC, que havia creat el model Barcelona, s’hagi trencat de debò, 

atès que hi ha el risc que se segueixi executant el mateix projecte, encara que no sigui des dels 

càrrecs electes. Recorda que la marca Barcelona és l’aplicació de la fórmula neoliberal a la 

ciutat, que ho mercantilitza tot i implica una gran terciarització de l’economia, accelerada i 

precària i un mercat immobiliari en mans del capital internacional que fa que s’expulsi tot el 
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veïnat de la ciutat, tot plegat amb una nul·la o escassa repercussió positiva respecte a la classe 

treballadora. Explicita que a Gràcia això es concreta en una sèrie de factors: gentrificació, 

destrucció i l’encariment de l’habitatge, precarietat laboral associada al turisme i la 

restauració, pèrdua de sector secundari, privatització de l’espai públic... En aquest sentit, 

expressa l’esperança que al Park Güell finalment no es toquin les tres creus i es perdi encara 

més espai públic. Proposa, per tant, modificar tot el que té a veure amb el marc pressupostari, 

el marc legal i les competències, amb mesures com economats municipals en botigues i 

mercats que tanquin; contractació pública, en desobediència de la LERSAL; expropiació 

d’habitatge en els barris antics per tal d’homogeneïtzar els preus a la baixa; municipalitzacions 

de serveis públics, que aparentment han quedat aturades; concentració dels contractes 

menors externalitzats; tallers municipals; desplegament del lloguer forçós, etc. És a dir, 

mesures que posin l’accent en el treball i les condicions de vida i no en la dinàmica del mercat.  

Intervé la Sra. Metge (ERC). Subratlla que el ple ha quedat reduït a la mínima expressió, tal 

com obliga la normativa de la Llei electoral, que prohibeix explicar, exposar o estrenar obra de 

govern. Expressa, doncs, perplexitat, pel fet que siguin dos dels tres grups municipals que 

apel·len constantment a les lleis, PP i Cs, els que en aquesta ocasió es mostrin contraris a 

respectar al peu de la lletra la llei. En tot cas, es mostra convençuda que no es pot celebrar un 

ple ordinari quan cau en el primer dia de campanya d’unes eleccions il·lícites i imposades pel 

Govern del PP amb el suport de Cs i el PSOE, i insisteix que no es pot actuar amb normalitat 

quan hi ha presos polítics, repressió, censura..., circumstàncies que considerava que mai no 

veuria.  

A parer seu, davant la situació en què es troba el país, ni Barcelona ni Gràcia poden quedar 

indiferents, ni tampoc equidistants, ja que en una banda només hi ha accions pacífiques, urnes 

i defensa dels drets bàsics, i en l’altra repressió, exiliats, presos polítics, ferits, censura, 

denúncies i el 155. En aquest sentit, es mostra decebuda pel fet que el Districte retirés tan 

ràpidament les pancartes reclamant la llibertat dels presos polítics, just el mateix matí que la 

Junta Electoral comunicava aquesta nova coartació de la llibertat d’expressió. Demana, per 

tant, al Govern del regidor Eloi Badia que, després que el Tribunal Suprem hagi ratificat 

l’empresonament dels activistes Jordi Cuixart i Jordi Sànchez (graciencs d’adopció), el conseller 

Forn i el vicepresident Junqueras, atribuint-los una explosió violenta inexistent, torni a penjar 

les pancartes exigint l’alliberament dels presos polítics. Sobretot tenint en compte que alhora 

s’ha conegut la reducció de pena per al propietari de la llibreria nazi Europa, Pedro Varela.  

Assegura que una vegada i una altra es torna a comprovar que la justícia no és igual per a 

tothom: hi ha qui la pateix injustament i qui se n’aprofita il·lícitament. Opina que quedar-se’n 

al marge creiem que és ser-ne còmplice, i que no s’adiu amb el tarannà dels graciencs i les 

gracienques quedar-se al marge de cap injustícia. 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Demòcrata). Assegura que, per molt que el Sr. Rajoy i el 

conseller Raposo diguin que tot és molt normal, no ho és. En opinió seva, unes eleccions on 

mig Govern és a l’exili i una altra part està empresonada injustament, juntament amb líders 
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civils, on es prohibeix el color groc i dir «presos polítics», on s’encoratja que se denunciïn els 

mestres i on el PP i Cs volen intervenir el sistema educatiu, no són unes eleccions normals. 

Recorda que en temps del seu avi, estava prohibit que més de tres persones es reunissin al 

carrer, cosa que ara li sembla aterradorament propera. Coincideix amb la consellera Alba 

Metge que s’estan produint situacions que la seva generació i els de la generació posterior 

només haurien de conèixer pels llibres d’història o les pel·lícules. Insisteix, doncs, que el 

plenari d’avui no és un ple normal, per això el seu grup no parlarà ni del Park Güell, ni de la Nit 

de l’Esport, ni dels preus públics, sinó del que poden fer els governs locals en la lluita contra la 

foscor totalitària. En aquest sentit, retreu, en sintonia amb el Grup d’ERC, que el Govern de BC 

no hagi estat capaç ni de deixar la pancarta de «Llibertat presos polítics» ni de parlar amb el 

comitè de defensa que els havia demanat que la pengessin per veure per quin altre missatge el 

podia substituir per no posar en perill la institució. Reconeix que el seu grup també ha canviat 

el missatge que tenia a la finestra, però assegura que si els el fan retirar, en posaran un altre, i 

així successivament, perquè la seva determinació és no callar. Es mostra convençuda que no es 

pot callar davant l’opressió i el totalitarisme, i adverteix que, davant les queixes a la Junta 

Electoral, hi posaran creativitat i enginy, i recorda que si els catalans van ser capaços com a 

poble d’amagar milers d’urnes, també podran fer front a una Junta Electoral que al seu parer 

està teledirigida pels hereus del franquisme.  

Reclama al regidor, doncs, que es torni a posar la pancarta de «Llibertat presos polítics», o bé 

que es miri quin altre missatge es pot penjar. Proposa pactar-ne cinc o sis per anar-los canviant 

si els van prohibint. Aprofita, també, per comentar que el dia anterior haurien agraït que algun 

representant de BC hagués baixat a la plaça Sant Jaume per reclamar la llibertat dels presos 

polítics, que en opinió seva bé s’ho mereixen. En aquest sentit, recorda que a la campanya 

municipal el lema del partit del Govern havia estat «Sí se puede», que reclamava desobeir lleis 

injustes.  

Tot seguit, anuncia que el seu grup municipal abandonarà el Ple quan acabi el punt del 

pressupost, ja que entén que el millor impuls i control que pot fer és defensar el dret a pensar i 

a opinar al carrer, demanant que el 21 de desembre la gent no voti el tripartit de la por (Cs, 

PSC i PP), sinó forces polítiques que defensin la llibertat.  

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Coincideix amb la Sra. Clemente que el Plenari no és 

habitual, ja que té un component molt emocional. Atès que tothom té referents pròxims que 

estan passant una situació molt complexa, opina que és normal que les intervencions destil·lin 

aquesta emotivitat 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Avança que, per raó de temps, no podrà donar resposta a tot.  

En primer lloc, respon al Sr. Raposo que els preus públics són preus subvencionats i que, per 

tant, la referència del cost no seria gaire pertinent perquè, atès que s’està subvencionant, els 

costos reals sempre serien molt més alts. Tot seguit, el convida a assistir a les sessions del Park 

Güell, en les quals encara no ha participat i on el clima és molt diferent del que descrivia en la 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 9 / 16 

 

seva intervenció. Quant als llums de Nadal, informa que és una il·luminació de l’associació de 

comerciants on es poden llegir les paraules màgia, veïns, lliures, llum, tornar i humor; els 

qualifica d’adients i qüestiona si potser el Sr. Raposo està en contra de la llibertat d’expressió 

d’una associació de comerciants.  

Pel que fa a la intervenció de Cs, es declara en estat de xoc pel nivell de desconeixement 

demostrat. Recomana al Sr. Calonge que es llegeixi el Pla de mobilitat i que participi al Consell 

Metropolità de Mobilitat, on s’ha aprovat un protocol de contaminació. L’anima a consultar les 

dades d’aparcament soterrat, que indiquen que hi ha un excedent de places. Assegura que les 

seves declaracions no tenen cap mena de base. També l’encoratja a participar en el procés de 

debat sobre el projecte de Vallcarca, que qualifica de massiu i que en opinió seva tampoc 

respon a la realitat que ha exposat.  

Al Grup de la CUP li recorda que hi ha un projecte de remunicipalització en marxa, on en opinió 

seva tenen molt a dir: la funerària pública. Expressa l’esperança que se sumin a favor d’aquest 

projecte i en d’altres que encara estan vigents.  

Finalment, renuncia a entrar en el debat de les pancartes, però assegura que el posicionament 

del Govern municipal ha estat clar. En aquest sentit, recorda que a la Generalitat no hi ha 

hagut mai cap pancarta demanant la llibertat de ningú, fet que personalment troba decebedor 

i que al seu parer desqualifica els retrets del Grup Demòcrata i d’ERC.   

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Assegura que no és cert que sobrin aparcaments, ja que se’n 

necessita un a casa i un a la feina, per tant hi ha d’haver més aparcaments que vehicles, 

sobretot en determinades zones. Recorda que al Coll els cotxes aparquen sobre els voreres. 

Pel que fa al Pla de mobilitat, es mostra en condicions de poder aportar dades i fotos que 

constaten que en molts punts actualment es produeixen embussos abans inexistents, p. ex. a 

passeig de Sant Joan amb Travessera, o al carrer Cerdenya. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Respecte al tema de les funeràries, puntualitza que si s’acaba 

arribant al 100% del mercat i el servei és de titularitat i gestió pública, poden comptar amb el 

seu grup. 

 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

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

Municipal de Barcelona, la proposta de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 

2018. 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Anuncia que porten al Consell Plenari el projecte de pressupost 

per al 2018, que la Comissió d’Economia i Hisenda ja va aprovar el 14 de novembre. Recorda 
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que ara mateix es troba en fase d’al·legacions i, per tant, de negociació, i que se sotmetrà a 

aprovació definitiva en el Plenari Municipal del desembre. 

Explica que, a escala de ciutat, es tracta d’un pressupost de 2.643 milions d’euros, amb un 

augment de la despesa corrent de 59 milions d’euros respecte a l’any anterior. Subratlla que 

són 269 milions més que l’any 2015 i que s’han reforçat àrees com la de serveis socials amb 79 

milions; 41 milions en transport públic; 35 en habitatge; 22 en cultura; 16 en participació, o 

14,6 en educació. Indica que les inversions previstes per a equipaments, manteniment de 

centres educatius i obres de millora, ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatge o l’ampliació 

de la xarxa de carrils bici pugen a 433 milions d’euros. Qualifica el pressupost d’eina que ha de 

revertir en els veïns i veïnes de tots els barris, i que contribueix a materialitzar alguns dels 

projectes estratègics del mandat, com el reforç de la plantilla municipal. Destaca que el deute 

de l’Ajuntament es troba molt per sota dels màxims marcats per l’Estat i d’altres municipis, i 

recorda que es continua pagant els proveïdors a 30 dies, modèlicament.  

Quant al pressupost de Gràcia per al 2018, comenta que puja a 25 milions d’euros, import que 

representa un increment del 0,02% respecte a l’any anterior, amb un augment de la despesa 

corrent de l’1,62%. Especifica que les inversions ascendiran gairebé a 17 milions d’euros 

(rehabilitació de l’Ateneu de Fabricació, remodelació del Mercat de l’Abaceria Central o 

urbanització de l’avinguda Príncep d’Astúries, per exemple). Tanca la intervenció recordant 

que tota la informació relativa al pressupost es pot consultar al web de l’Ajuntament i que es 

va facilitar a tots els grups en les comissions consultives.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Anuncia el vot contrari del seu grup, ja expressat a les comissions. 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta el seu vot en contra, tot i reconèixer que hi ha elements 

del pressupost que no els desagraden, com el pagament a 30 dies o el 15% en inversions, que 

qualifica de manteniment de política oportunista que, en principi, no ha de posar en perill les 

finances municipals. Amb tot, alerta que la inversió de 433 milions es basa en una previsió 

d’increment de les plusvàlues municipals massa optimista al seu parer: hi ha previstos 

ingressos per 230 milions, mentre que l’any anterior se’n van recaptar només 172. Manifesta, 

doncs, que si finalment aquestes previsions no es compleixen, es posarà en risc l’estabilitat 

pressupostària per al 2018. 

D’altra banda, denuncia que les transferències de capital de la Generalitat només siguin de 

5 milions. Es mostra convençut que l’Ajuntament continua subvencionant la Generalitat, tot i 

que el Govern actual, quan va entrar, va assegurar que li reclamaria tots els pagaments i 

inversions. Posa com a exemple el tema de l’ATM, on les transferències de l’Ajuntament 

augmenten any rere any. Exigeix, per tant, més rigor a l’hora de reclamar inversions a la 

Generalitat, que al seu parer dedica els ingressos a partides qüestionables.  

Finalment, es felicita per les inversions al districte, però lamenta que els ingressos destinats al 

comerç de proximitat hagin passat de 45.000 euros a 22.000. Reclama que es tracti 
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seriosament el comerç, que no és només molt important des del punt de vista econòmic, sinó 

també social i de vida de barri. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Al seu parer, el pressupost no suposa un model econòmic de 

ruptura. Entén que és el que s’havia treballat amb el PSC i que no hi ha hagut temps de fer-ne 

un de nou, i s’hi mostra especialment crític. Adverteix que els increments quantitatius no són 

substancials en termes d’històric i assegura que, si es vol fer una política de ruptura, no n’hi ha 

prou fent un increment quantitatiu, sinó que ha de ser qualitatiu. Considera que no es 

prioritzen prou decididament els serveis públics i les inversions en adquisició d’habitatge, per 

exemple, i retreu que, en qüestió d’habitatge, l’augment del pressupost es concentri sobretot 

en el Patronat Municipal de l’Habitatge, una entitat que, malgrat ser pública, té dinàmiques de 

gestió empresarial i podria obrir les portes al sector privat, raó per la qual el Grup de la CUP 

hauria preferit que l’increment de despesa es canalitzés d’una altra manera.  

Opina, per tant, que el pressupost no incideix prou en les condicions materials de vida de la 

classe treballadora i manifesta que la qüestió de les municipalitzacions no hi està prou 

reflectida. Pel que fa al deute, creu que és important començar a superar els conceptes 

d’estabilitat i sostenibilitat als quals es fa referència constantment per poder trencar amb el 

marc d’imposició neoliberal en què es troba la societat arran de la política del deute. 

Finalment, destaca que tampoc hi ha ruptura amb la idea de la marca Barcelona, sinó que se 

segueix promocionant des de diversos fronts. Per tot plegat, hi vota en contra.  

Intervé la Sra. Metge (ERC). Anuncia l’abstenció del seu grup. 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Demòcrata). Recorda que el pressupost que es presenta avui a 

Gràcia, a diferència d’altres districtes, encara no s’ha intentat pactar. Tanmateix, es mostra 

esperançada que encara es pugi negociar. Recorda que a escala de ciutat el seu grup es va 

abstenir per garantir-ne l’aprovació inicial, amb voluntat de seure a negociar, ja que tant 

Barcelona com Gràcia necessiten un pressupost. Respecte al tema de la Generalitat, replica al 

representant de Cs que l’anul·lació de l’article 155 ajudaria a millorar la caixa de la Generalitat.  

En tot cas, qualifica la proposta de pressupost de trista, sense ambició i de frenada de 

l’economia. Al seu parer, és el pressupost d’un govern espantat i de contingència, que 

abandona les tradicionals polítiques d’impuls econòmic dels pressupostos de Barcelona i 

Gràcia. Recorda que molts projectes ja venen del mandat anterior i assegura, per tant, que el 

Govern es limita a gestionar l’herència rebuda, cosa que al seu parer fa de manera ineficaç, 

atès que s’han endarrerit obres que ja haurien d’estar acabades, com els jardins Menéndez 

Pelayo. Apunta que tampoc no hi han sabut trobar el pressupost de la Quirón.  

Assenyala que el seu grup està preparant al·legacions, per exemple proposa construir una 

escola bressol al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, ja que no se’n preveia cap a Gràcia per al 

mandat; un pavelló poliesportiu a la Zona Nord, tal com ja havien anunciat en el debat del 

PAM, i incloure el pressupost de Pi i Margall, un projecte amb molta aprovació veïnal, o 

l’arranjament de la plaça Joanic i Manel Torrente  
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Intervé la Sra. Calabria (BC). Primer, agraeix les abstencions que permeten seguir negociant el 

pressupost. Tot seguit, respon a Cs que no és cert que s’hagin reduït els ingressos per a 

dinamització econòmica i de proximitat, i assegura que les subvencions pugen any rere any, tal 

com demostren els comptes.  

Tot seguit, recorda a la CUP que els acords pressupostaris van ser possibles amb el suport d’un 

front ampli de forces progressistes, incloses la CUP, el PSC i ERC. I al Grup Municipal 

Demòcrata, li recorda que el pressupost de la Quirón està inclòs dins del del Patronat 

Municipal de l’Habitatge. Afegeix que el projecte dels jardins Menéndez Pelayo sempre ha 

estat en el pressupost 2017-2018.  

S’aprova amb el vot a favor del Grup municipal de BEC, el vot en contra dels Grups municipals 

de PPC, Cs i CUP i l’abstenció dels Grups municipals Demòcrata i ERC. 

 

Els consellers i conselleres dels Grups municipals Demòcrata, ERC i CUP abandonen el plenari. 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.2 Precs 

D.2.7 Del Grup Municipal de Ciutadans 

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

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Anuncia que en el cas del primer prec, del Grup Municipal 

de Cs, hi ha demanada la intervenció d’una representant veïnal, que tindrà dos minuts de 

temps després que hagi parlat el proposant. A continuació el Govern tindrà dos minuts per 

contestar.  

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta que el seu prec està relacionat amb els pipicans del barri 

de Vallcarca i que presenta amb el suport d’una associació de propietaris de gossos del barri.  

Intervé la Sra. Bugallo. Informa que sol·liciten la construcció d’una àrea per a gossos al barri de 

Vallcarca, atès que arran de la remodelació d’Arabescos el pipican de 239 m2 situat sota el 

viaducte, un espai amb carències però molt utilitzat, ha desaparegut. Recorda que el dossier 

de premsa de l’Ajuntament, a l’apartat «millora de les zones d’esbarjo per a gossos, àrees 

prioritàries», preveia el trasllat i l’ampliació del pipican existent, per això els propietaris de 

gossos aleshores no van emprendre cap acció de protesta, ja que confiaven que se’ls 

proporcionaria un espai digne. Tanmateix, al consell de barri del juny van constatar que no hi 

havia previst aquest espai. 

Afegeix que l’àrea per a gossos de la plaça Alfonso Comín, de 66 m², ja tampoc no existeix; que 

el dels jardins Doctor Comas y Llaberia, de 9 m², desapareixerà amb la construcció de l’institut 

Vallcarca, i que sembla que l’espai de Farigola, de 675 m², també desapareixerà amb la 

remodelació de Can Carol. Per tant, es passarà de 1.067 m² a només una àrea de 78 m², la 
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d’Esteve Terradas. Per això proposen la creació d’una nova àrea sota el viaducte de Vallcarca al 

final del mur de contenció, una zona on no es pot edificar ja que es troba sota el pont o en 

l’àrea limítrof. Subratlla que seria un àrea allunyada de totes les zones d’equipaments, vies 

cíviques i jardins urbans, i assenyala que, atesa la situació socioeconòmica actual, sol·liciten 

una inversió mínima, només que es garanteixi un espai segur, de certa amplitud i amb els 

mínims per poder-la considerar una àrea per a gossos. Al seu parer, no calen elements de joc, 

només un punt d’aigua, papereres i tanques altes. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Recorda que donar resposta a les necessitats derivades de la 

important tinença d’animals de companyia a Gràcia, concretament pel que fa als gossos, 

representa un gran repte, tal com ha explicat la Sra. Bugallo. Explica que al barri de Vallcarca i 

els Penitents al desembre està previst aprovar el projecte de la nova àrea de gossos a la plaça 

Alfonso Comín, de més de 700 m², les obres de la qual començarien a finals del 2017. Afegeix 

que l’àrea de gossos del carrer Farigola és provisional, ja que es troba en una propietat privada 

on es construiran habitatges un cop s’hagi concedit la llicència d’obres. Anuncia, també, que hi 

ha en estudi una eventual zona d’usos compartits a Esteve Terradas i recorda que l’espai que 

demanen ja s’utilitza actualment com a zona per a gossos.  

En tot cas, recorda que a Vallcarca s’està treballant en la reordenació del barri, que, si escau, 

inclourà una àrea d’esbarjo de gossos. Comenta que recentment han tingut lloc sessions 

participatives de definició de l’àmbit entre el veïnat i que resten en espera de rebre 

aportacions i propostes de tots els grups per a possibles emplaçaments per a zones d’esbarjo 

de gossos a Vallcarca i la resta del districte. Finalment, anuncia que recull la proposta i que 

continuaran treballant-la.  

S’accepta. 

D.2.10 Del Grup Municipal del PPC 

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

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

d’aquest carrer. 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Apunta que els partits que més han treballat per l’excepcionalitat 

són els que més campanya han fet al ple, fet que qualifica de contradictori. 

Pel que fa al prec, comenta que arran de la reforma de Pi i Margall es produirà una important 

reducció de places d’aparcament en superfície i que, per tant, sol·liciten que el Districte, en un 

termini de tres mesos, presenti un pla per reubicar aquestes places als entorns de Pi i Margall. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Informa que els estudis previs realitzats en el marc de l’avantprojecte 

d’urbanització de Pi i Margall ja preveuen propostes per garantir el manteniment d’oferta 

suficient d’aparcament, com ara estudiar la modificació de les zones d’aparcament regulat en 

zona verda i la disponibilitat de places lliures en aparcaments públics i privats en l’àmbit de 

Joanic (Marina Gràcia, Bruniquer, Saripark, Ingasa i Europa). Per tant, no accepta el prec. 
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Intervé el Sr. Raposo (PPC). Recorda que al juliol ja va presentar un pregunta sobre quantes 

places d’aparcament s’havien eliminat al districte, i que la resposta va ser més de 400 entre 

places de cotxe i moto. Amb tot, el Govern assegurava que tot quedava arreglat amb 

l’aparcament de Menéndez Pelayo i un carril de via de servei que es faria Príncep d’Astúries. 

Entén, doncs, que es perdran places, com en totes les reformes, i que d’aquesta manera es 

perjudica els veïns de la zona, que es veuen obligats a comprar o llogar una plaça de pàrquing. 

Subratlla, a més, que si la demanda augmenta, el preu també, per la qual cosa és possible que 

les places d’aparcament privat s’acabin encarint. En principi, no es mostra contrari a eliminar 

places d’aparcament per millorar el gaudi de l’espai públic, però no comparteix la dèria del 

Govern d’eliminar els cotxes de la faç de la terra. Assegura que la gent continua necessitant el 

cotxe en l’ús diari, que hauria de resultar com més barat millor.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Recorda que els carrers fan l’amplada que fan i que si es vol guanyar 

espai públic, ha de ser a costa d’algun altre element. Si es guanyen voreres, verd i carrils bici, 

ha de ser a costa d’algun altre element que privatitza l’espai públic. En aquest sentit, recorda 

que un cotxe aparcat a l’espai públic privatitza 10 m² d’espai públic.  

No s’accepta. 

D.3 Preguntes  

D.3.1. Del Grup Municipal de Ciutadans 

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

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

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Anuncia que la pregunta va en la mateixa línia que el prec del PPC. 

Reconeix que, si s’amplia l’espai públic, han de desaparèixer aparcaments en superfície. El 

problema, en opinió seva, és que no es creen prou aparcaments soterrats amb la intenció que 

la gent deixi de fer servir el cotxe, ja que el Govern té tot un seguit de prejudicis ideològics 

contra el transport privat. 

Pregunta, doncs, quantes places d’aparcament s’eliminaran a Gràcia durant el període 2017-

2018 arran de la reforma de Pi i Margall i la implantació dels carrils bici. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Recomana al Sr. Calonge que es llegeixi el Pla de mobilitat urbana i 

recorda que el pla 2013-2015, aprovat per CiU, plantejava un escenari d’augment d’un 67% de 

l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, amb el desenvolupament total de la 

xarxa de carrils bici que promogués l’ús de la bicicleta a la ciutat i esdevingués una xarxa 

contínua, còmoda i segura. En aquesta línia, anuncia que es passarà de 120 quilòmetres el 

setembre de 2017 a 194 quilòmetres de carrils bici en funcionament a finals del 2018; a Gràcia: 

passeig de Sant Joan, 815 metres de carril bici bidireccional, sense cap plaça d’aparcament 

afectada; Travessera de Gràcia entre Bailèn i Sardenya, 650 metres de carril bidireccional, amb 

26 places d’àrea blava i 8 places d’àrea verda; Esteve Terradas, 650 metres de carril bici 
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bidireccional, amb 4 places d’àrea verda; Sardenya, 850 metres en un sentit, 5 places d’àrea 

blava i 65 d’àrea verda; avinguda Vallcarca, amb 1,8 quilòmetres de carril bici bidireccional, 49 

places lliures, 14 d’àrea blava i 18 d’àrea verda.  

Subratlla, per tant, que no es pot parlar de places d’aparcament sense parlar de la 

connectivitat dels carrils bici, de la mobilitat sostenible i del Pla de millora de la salut i de la 

mobilitat a la ciutat. 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Reclama que se li respongui a la pregunta amb un número concret.  

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Indica que al Sr. Soro no li queda temps de rèplica. 

D.3.2. Del Grup Municipal del PPC 

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

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

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

Districte en el proper any? 

 
Intervé el Sr. Raposo (PPC). Recorda que durant el mandat s’han presentat diverses mesures 

de promoció comercial adreçades als diferents barris del districte, a més d’alguna mesura de 

dinamització puntual. En aquest sentit, demana com valora el Districte cadascuna d’aquestes 

mesures i pregunta si en té de previstes pe a l’any vinent. 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Informa que les accions realitzades el 2017 són les següents:  

A Vallcarca i la Salut, foment de promoció de l’associacionisme; inauguració de les obres de 

Travessera de Dalt, que potenciaven projectes per al comerç de la zona; participació dels 

comerciants de la zona a les festes majors dels seus barris, i dinamització del comerç de 

Vallcarca i Travessera per a la campanya de Nadal. Afegeix que totes elles tindran continuïtat 

el 2018, excepte l’específica de les obres de Travessera.  

Pel que fa al Coll: projecte «Coll amunt, Coll avall», i «Estiu formatiu» de 2017, que ha consistit 

en diverses sessions formatives amb Barcelona Activa. Comenta que les accions s’estan 

estudiant per valorar-ne la continuïtat durant el 2018. Afegeix que la campanya de Nadal per al 

comerç del Coll també tindrà continuïtat el 2018.  

Quant a la Federació del Comerç de Gràcia, comenta que s’ha creat associacionisme 

mitjançant la Federació de Comerç de Gràcia, una acció amb continuïtat el 2018. 

Al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova; participació de les associacions de comerciants en la seva 

festa major i el trenet de Nadal, amb continuïtat el 2018.  

A la Vila de Gràcia: pacificació de Gran de Gràcia, tancament de la Travessera de Gràcia i 

actualització del mapa de comerç singular, tot amb continuïtat el 2018.  
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Pel que fa a les associacions de comerciants del districte, anuncia que continuaran també el 

2008 el comerç al carrer (maig, octubre i desembre), la campanya de Nadal, que també tindrà 

continuïtat el 2018.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Agraeix el llistat, però matisa que el que volia era una valoració de 

com havien repercutit totes aquestes accions als comerços de la zona. Recorda que hi ha 

associacions que es queixen que encara no han rebut els ajuts destinats a compensar els 

successos del desallotjament del Banc Expropiat i que hi ha zones, com la Travessera de Dalt, 

que no valoren gaire positivament les mesures implementades.  

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Puntualitza que al Govern no li queda temps de rèplica i 

dona per finalitzada la sessió a les 19:50 hores. 

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

Plenari del Consell de Districte a les 19:50 hores. 

 

Barcelona, 5 de desembre de 2017. 

 

 

El president,                                                                       El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 


