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       ACTA DEL PLENARI Núm. 6 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

                                                       2 de març 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 es celebra la 

sessió ordinària 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 

 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Informa que s’han incorporat dues declaracions 

institucionals més a l’ordre del dia, una referida al Dia Internacional de les Dones i l’altra a la 

presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament.  

 

ORDRE DEL DIA 

 

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

 

Es dóna per llegida i s’aprova. 

 

 

B. PART INFORMATIVA  

 

B.1. Cartipàs 

 

Intervé el secretari per donar compte del Decret d’Alcaldia d’1 de febrer de 2016, que nomena 

consellera del Districte de Gràcia la Sra. Judith Calabria i Cortecans en substitució del Sr. 

Eduard Balsebre Olaya, així com de la seva presa de possessió del càrrec davant del regidor 

del Districte.  

 

D’altra banda, dóna compte dels canvis que s’han produït en el cartipàs, instats pels grups 

municipals de BC, CiU i C’s, que han estat prèviament comunicats als membres del Consell. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dóna la benvinguda a la nova consellera tècnica i li desitja 

èxit en la seva feina.  
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B.2. Despatx d’ofici 

 

Es dóna per informat. 

 

 

B.3. Informes 

 

B.3.1. Informe del regidor 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Recorda que aquesta setmana s’han començat a fer consells de 

barri enfocats a treballar el Pla d’actuació del districte (PAD).  

Assenyala que una de les novetats dels darrers mesos va ser la decisió de separar l’Audiència 

Pública del Consell Plenari. Destaca que el nou format d’Audiència Pública va tenir força èxit, ja 

que hi va haver més d’una trentena d’intervencions. Recorda que també hi va haver una 

trobada de l’alcaldessa amb els veïns i veïnes, que va servir per copsar el pols del districte. 

Afirma que en aquesta trobada van destacar sobretot les propostes vinculades a temes 

d’educació.  

Explica que ell, personalment, ja ha començat a viure la gran activitat cultural del districte, amb 

les Carteres Reials, el Festival Tradicionàrius, els Foguerons, Sant Medir i el Carnestoltes, 

entre d’altres. Destaca l’àmplia participació dels veïns i veïnes en totes aquestes activitats i en 

l’organització de diferents colles, així com l’absència de cap incident negatiu, cosa que afirma 

que és un èxit col·lectiu de convivència i, també, de bona feina per part dels organitzadors i 

dels tècnics i tècniques del Districte.  

Assenyala que vol centrar la intervenció en el PAD, ja que és un document clau per a tot el 

mandat i que treballaran de cara al proper plenari. Recorda que el PAD s’articula en cinc grans 

eixos. Explica que el primer eix parla d’una Barcelona diversa que assegura el bon viure, en el 

qual s’inclouen accions per fer front a les desigualtats. Manifesta que el segon eix es refereix a 

una Barcelona amb empenta per l’economia plural. En aquest sentit, destaca que Gràcia 

disposa d’un teixit econòmic cooperatiu i solidari important i que, per tant, creuen que seria 

interessant tenir un pla de treball específic sobre aquest àmbit. Assenyala que el tercer eix 

parla d’una Barcelona més humana i en transició ecològica, que se centra en les polítiques 

ambientals i l’adaptació dels teixits urbanístics a les persones. Explica que el quart eix tracta del 

bon govern, que és un aspecte que inclou tots els elements de transparència, de bones 

pràctiques, d’administració eficient i de participació ciutadana. Assenyala que el cinquè eix es 

refereix a una Barcelona oberta i compromesa amb el món, i engloba temes com la situació 

dels refugiats o del poble sahrauí.  

Manifesta que vol esmentar els projectes i les actuacions en què han posat especial èmfasi en 

la proposta inicial de l’equip de govern per a Gràcia, que recorda que és l’esborrany que ara se 

sotmet a debat amb tots els veïnes i veïnes. Destaca els equipaments del solar de l’antiga 
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Clínica Quirón, on hi haurà des d’habitatge per a gent gran fins a un casal de joves o de barri; 

la cerca de sòl per fer una promoció de parc públic d’habitatge; el Pla dels Tres Turons, que 

afecta la zona nord del districte; la reforma del mercat de l’Abaceria; el treball d’economia 

cooperativa, social i solidària; l’elaboració d’un pla de turisme al districte; la celebració d’una 

festa major més inclusiva; el pla urbanístic de Vallcarca; la possibilitat d’estendre les superilles 

que hi ha a la Vila a Camp d’en Grassot i Gràcia Nova; els carrils bici; el treball sobre 

pressupostos participatius, i la potenciació dels consells de barri i les audiències públiques. 

Afirma que, un cop afinada i enriquida aquesta proposta inicial, caldrà veure quins projectes es 

poden tirar endavant en funció del Pla d’inversions municipal (PIM).  

Recorda que el procés participatiu del PAM i el PAD s’allargarà fins al 9 d’abril, i que inclou més 

de 300 trobades presencials, més de 30 de les quals es faran a Gràcia. Explica que, per 

exemple, hi haurà una trobada sobre les superilles el 15 de març, una sobre economia el 16 de 

març, una sobre l’antiga Clínica Quirón el 9 de març i una sobre els Tres Turons el 18 de març. 

Assenyala que tots aquests debats seran accessibles des de tots els canals de comunicació de 

l’Ajuntament i des de la pàgina web www.decidim.barcelona, i anima els diferents grups polítics 

a participar-hi per copsar les necessitats del districte i poder prioritzar-les després d’una 

manera més àgil.  

Afirma que un altre dels grans temes que vol abordar és el Pla d’usos. Recorda que el Pla 

d’usos de Gràcia es va crear el 1994, es va modificar el 2001, es va revisar en profunditat el 

2005 i es va començar a revisar novament el 2014. Assenyala que en el mandat anterior es va 

iniciar un procés participatiu sobre el Pla d’usos i que el Govern actual és hereu d’aquest 

treball. Destaca l’àmplia participació de diferents actors en aquest procés i agraeix la bona feina 

que s’ha fet. 

Explica que es tracta d’un Pla d’usos que indica que la saturació que es viu en algunes de les 

zones de la Vila requereix una intervenció més activa de l’Ajuntament, que, d’una banda, ha de 

ser més transparent, i de l’altra, ha de fer més inspeccions perquè es compleixin tots els 

requisits tècnics i legals. Afirma que cal reduir la saturació d’aquesta zona, que té una alta 

densitat de població flotant, fet que afecta la convivència per problemes de soroll i d’ocupació 

de l’espai públic. Destaca que, per tant, l’Ajuntament haurà de desenvolupar nous canals i 

noves eines per esponjar aquesta zona i derivar determinats serveis cap a altres zones, ja que 

els mecanismes existents han tingut una capacitat d’èxit molt reduïda. Assenyala que, d’altra 

banda, als barris de la Vila i de Camp d’en Grassot hi ha una zona amb creixement zero que 

pot servir per esponjar la zona saturada però sense créixer, mentre que als barris de Vallcarca, 

la Salut i el Coll hi ha marge perquè s’hi puguin establir locals i activitats de restauració i oci. 

Finalment, afirma que s’ha avançat en relació amb els usos dels futurs equipaments que 

s’ubicaran a Can Carol i a l’antic Consolat de Dinamarca, que destaca que ajudaran a 

dinamitzar la part nord del districte. D’altra banda, recorda que es va fer una sessió plenària 

extraordinària per aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de protecció i potenciació de la 

qualitat urbana per tal de protegir els establiments emblemàtics. 

http://www.decidim.barcelona/
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Intervé el Sr. Raposo (PPC). Dóna la benvinguda a la Sra. Calabria a Judith i li desitja molta 

sort en la seva tasca com a consellera tècnica.  

Llegeix la frase que figurava en els cartells que anunciaven la trobada amb l’alcaldessa que es 

va fer el 5 de febrer: «No vull perdre mai el contacte amb el carrer ni amb els problemes reals 

de la gent.» Afirma que, en canvi, sembla que el Govern sí que vol perdre el contacte amb els 

partits polítics, ja que els grups de l’oposició no van ser ni informats d’aquest acte, a diferència 

d’algunes entitats, de la mateixa manera que tampoc no van ser informats de l’acte institucional 

que es va fer amb motiu de la festa dels Foguerons. Opina que no es tracta de demanar perdó 

per aquests errors i tornar-los a cometre, sinó de complir amb la transparència i la nova política 

que tant va proclamar el grup de govern durant la campanya electoral municipal. Afirma que els 

costa veure aquesta nova política i que, a vegades, els simples gestos de cortesia són els que 

marquen la diferència entre un veritable tarannà democràtic i tot el contrari. 

Manifesta que continua havent-hi una certa superposició d’actes dels d’òrgans de participació, 

de manera que els grups amb un sol conseller no poden assistir-hi.  

Qualifica el procés participatiu del PAM i el PAD de «pur teatre» i de «postureig polític» per 

diversos motius. Explica que en el document base s’inclouen diverses propostes que ja estan 

iniciades o a punt de finalitzar. Afirma que, a més, gran part de les mesures previstes són 

només propostes de bones intencions, com ho demostra l’ús de verbs com impulsar, 

sensibilitzar, facilitar o celebrar. Manifesta que, per tant, creuen que falta definició i concreció 

en aquest document.  

D’altra banda, explica que, en els diferents òrgans de participació en què s’han treballat les 

possibles propostes a desenvolupar, l’equip de govern es limita a proposar aquelles mesures 

que ja estan incloses en el document base. Assenyala que, per exemple, en l’últim Consell de 

Barri del Coll es va donar a escollir als participants les tres propostes que més els agradaven, i 

que això els fa plantejar-se si no es pensen dur a terme totes les mesures incloses en el 

document. Manifesta que no acaben d’entendre el sentit de tot aquest procés i que els 

preocupa la manera com sembla que s’està encarrilant la participació ciutadana a partir d’ara.  

Explica que un altre aspecte sobre el PAD i el PAM que els preocupa és com s’encaixaran les 

propostes que s’estan votant a la pàgina web habilitada a aquest efecte, ja que la més votada 

en aquests moments és la de tancar la llibreria Europa, que és una qüestió de caràcter judicial. 

D’altra banda, afirma que caldria complir els acords que surten de les comissions de seguiment 

dels consells de barri. Recorda que, per exemple, es va acordar que s’informaria els grups 

polítics dels temes que es tractarien abans de les reunions i que es repartirien còpies de les 

respostes del regidor als assistents. Manifesta que esperen que es respectin aquests acords en 

els propers consells de barri.  
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Per acabar, explica que ahir van assistir a una reunió informativa sobre Vallcarca i que tenen 

entès que la setmana vinent hi ha una altra reunió de la Taula d’Urbanisme d’aquest barri. En 

relació amb això, pregunta si els partits polítics continuen estant vetats en aquestes reunions o 

si se’ls inclourà a partir d’ara.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Saluda tots els presents i dóna la benvinguda a la nova 

consellera. D’altra banda, assenyala que la seva intervenció té molt en comú amb la intervenció 

anterior. 

Manifesta que creuen que continua havent-hi problemes de transparència, tot i veure bones 

intencions per part de la nova consellera tècnica, que els envia l’agenda amb més agilitat i amb 

els temes més detallats. Afirma que troben preocupant el fet, no que no se’ls hagi convocat, 

sinó que ni tan sols se’ls hagi comunicat l’acte institucional amb l’alcaldessa, ja que els grups 

de l’oposició han de poder exercir la seva tasca de fiscalització del Govern.  

Explica que creuen que el Govern no és conscient que dos dels grups del Consell Plenari tenen 

dos consellers i tres grups un sol conseller, atès que va convocar la Junta de Portaveus a la 

mateixa hora que el consell rector d’un equipament. Opina que això és totalment inacceptable 

perquè els impedeix fer la seva feina. Manifesta que saben que el procés del PAD i el PAM 

implica moltes reunions i això comporta molts problemes d’agenda, però demana que, com a 

mínim, no es convoquin els òrgans formals a la mateixa hora.  

Demana la presència dels grups polítics en la Taula d’Urbanisme de Vallcarca. Explica que en 

la primera reunió a la qual van ser convidats els grups van ser testimonis de la gran quantitat de 

problemes que té el veïnat i que, per tant, necessiten assistir-hi per saber quines decisions es 

prenen i per què es prenen. Afirma que només així podran exercir la seva tasca de fiscalització 

del Govern i aportar idees.  

Pel que fa a l’àmbit de ciutat, pregunta com és possible que hagin quedat més de 100 milions 

de superàvit, tenint en compte les necessitats socials de la ciutat i tot el procés que es va fer 

sobre com gastar el superàvit d’aquest any. D’altra banda, opina que crea un precedent molt 

greu haver fet públics els sous de treballadors i treballadores que exerceixen el seu dret a vaga  

per desacreditar-los.  

Manifesta que el seu grup manté la seva predisposició a treballar plegats, però demana 

respecte pels partits de l’oposició i transparència en els fets, més que no pas en les paraules.  

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Constata que el Grup de C’s declina intervenir. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Afirma que és una llàstima que avui no hi hagi més públic, tenint en 

compte l’ordre del dia d’avui, que inclou temes tan importants com el Pla d’usos.  

Explica que el Govern actual va arribar al poder gràcies a la idea que faria una política 

rupturista d’esquerres, però que, un cop transcorreguts uns mesos des de l’inici del mandat, es 

planteja si Barcelona en Comú sabia realment què significa el rupturisme. En aquest sentit, 
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opina que «rebentar» una vaga de transport públic no és propi d’una política rupturista, i menys 

quan és per afavorir el gran capital internacional. Afirma, però, que això no els hauria 

d’estranyar, ja que el mandat municipal va començar «rebentant» la vaga dels treballadors i 

treballadores de Movistar, després de la qual l’Ajuntament va pactar un conveni amb l’empresa. 

Assenyala que el Govern hauria de preguntar-se quants d’aquests vaguistes estan ara mateix a 

l’atur, o no hi estan perquè eren falsos autònoms.  

Afirma que, quan el seu grup fa propostes rupturistes, el Govern apel·la a una sèrie de dogmes 

sobre la legalitat o el marc competencial. Opina que això no és rupturisme, ja que el rupturisme 

implica conflicte i enfrontar-se a l’ordre establert. Remarca que una política rupturista és una 

política que pren partit i que sap que en un conflicte o s’ajuda l’oprimit o es fa costat a 

l’opressor; que intervé en el mercat immobiliari eliminant l’element de mercat sense por de les 

sancions d’Estrasburg o dels grups de pressió; que se salta la Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local i els límits de despesa i de contractació que imposa l’Estat; 

i que actua contra els que imposen aquestes restriccions i a favor de qui necessita que 

s’eliminin, que són les classes populars. En relació amb això, manifesta que tenen la sensació 

que el Grup de BC vol absorbir l’antic espai del PSC i convertir-se en la nova esquerra 

centrista.  

Intervé la Sra. Metge (ERC). Manifesta que, malgrat que pugui semblar estrany, el seu grup 

coincideix en certes coses amb els grups que l’han precedit.  

Afirma que dissenteixen que el canvi de format de l’Audiència Pública, separada del Consell 

Plenari, hagi tingut un bon inici. Assenyala que el 95% dels temes que s’hi van tractar són 

temes propis dels consells de barri, on els temes no s’allarguen tant ni la gent ha d’esperar tant 

per intervenir, ja que són espais on es tracten els problemes específics de cada barri. D’altra 

banda, manifesta que coincideix amb el representant del Grup del CUP que l’assistència a la 

sessió d’avui és poc nombrosa, tenint en compte que es parlarà de coses molt rellevants per al 

districte.  

Assenyala que havia escrit «estem preocupats per fer la nostra feina», que és una frase que ha 

expressat de manera gairebé idèntica el portaveu del Grup del PSC. Explica que fins a aquest 

matí pensava que ahir hi havia hagut tres reunions convocades alhora, però que resulta que 

n’hi havia una quarta sobre el PAM i el PAD en relació amb el turisme. Pel que fa a això, 

remarca que hi ha cinc grups amb menys de quatre consellers i que, a més a més, les entitats 

també s’han de dividir per poder participar en les diverses reunions.  

Pregunta quan es preveu fer el trasllat del Centre de Serveis Socials de Camp d’en Grassot i 

Gràcia Nova, que ja està pràcticament enllestit. D’altra banda, pregunta en quina fase estan les 

negociacions respecte a la nau del carrer Encarnació, que és un tema que ha aparegut a 

L’Independent.  

Assenyala que avui faran el seguiment d’una proposició que van presentar el 2 de desembre 

per instar el Consorci d’Educació a obrir al districte l’Institut de Jardineria i Serveis Forestals de 
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Barcelona, però que li sembla que el Consorci encara no en sap res. D’altra banda, explica que 

van demanar dades escolars i de serveis socials, i que se’ls van facilitar les escolars, però que 

fa temps que no tenen dades relatives als serveis socials.  

Demana que no es faci una actuació provisional a l’espai de l’Institut Vallcarca, sinó que es faci 

tot el possible per obtenir diners per construir aquest centre.  

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Dóna la benvinguda a la Sra. Calabria.  

Observa que l’apartat d’agenda política del guió del regidor que s’ha lliurat als grups té tres 

punts: el PAD i dos plans iniciats en el darrer mandat. Manifesta que ja tindran oportunitat de 

parlar del PAD perquè ara tot just s’està fent el procés participatiu, però que, mentrestant, 

s’acumulen els problemes i les mancances derivades del «desgovern». En relació amb això, 

assenyala que, des de l’inici del mandat, el seu grup ha presentat 25 preguntes per ser 

respostes per escrit i que el Govern només n’ha respost dues. 

Recorda que en el plenari anterior va dir que l’equip de govern no entenia Gràcia. Afirma que 

ho manté, però que, a més a més, pensa que al Govern no l’interessa entendre-la i la governa 

amb una voluntat centralista. Assenyala que un exemple d’això és el recorregut de la línia 22. 

Explica que, un cop es trasllada a la vida quotidiana allò que s’ha dibuixat sobre un mapa, cal 

fer ajustos, i que aquests només es poden fer si s’estableix un diàleg amb la ciutadania, tal com 

ho va fer el Govern anterior quan va canviar la parada del carrer Pare Claret entre Sardenya i 

Sicília per demanda veïnal. Afirma que, en canvi, el Govern actual no s’ha reunit amb 

l’Associació de Veïns de Gràcia Nord-Vallcarca, que ha expressat aquesta demanda tant a 

l’Audiència Pública com a la trobada amb l’alcaldessa. 

Assenyala que un altre exemple és el de la remodelació del mercat de l’Abaceria. Explica que 

els paradistes van dir en una reunió que va tenir lloc el passat dijous que no han vist ni 

l’exregidor ni el regidor actual durant tot el mandat. A més, afirma que l’equip de govern ha 

organitzat un procés participatiu sabent que conduirà a l’enfrontament entre dos models 

antagònics, tal com va passar el dijous. Opina que, així, el Govern s’allibera d’haver de prendre 

la decisió de posar en marxa la reforma planificada i, a més, crea espais per enfrontar les 

plataformes veïnals i els paradistes. En relació amb això, destaca que la reforma de l’Abaceria 

està planificada des de fa temps i respon al model d’èxit que funciona a tota la ciutat des de fa 

diversos mandats, tal com ho ha recordat darrerament el mateix director del projecte, el Sr. 

Pere Sirvent, de l’Institut Municipal de Mercats.  

Afirma que un altre exemple de la manera de fer del Govern té a veure amb Vallcarca, on hi ha 

veïns afectats per un procés d’expropiació que encara estan esperant la resposta que se’ls 

havia de donar abans de Nadal. Assenyala que el darrer exemple que donarà es refereix als 

jardins Menéndez Pelayo, atès que el Govern no només no respecta l’acord del darrer mandat 

de tancar l’espai, sinó que a més no es reuneix amb els veïns per explicar-ho i delega aquesta 

tasca en el gerent. Manifesta que respecten molt la bona feina que fa el Sr. Camps, però que 

no creuen que sigui just que hagi d’expressar la voluntat del Govern en un tema tan delicat.  
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Conclou que el Govern no dóna cap mostra de diàleg. Opina que el Govern troba espais a 

l’agenda per a aquells que li són afins, però que nega l’oportunitat de diàleg a aquells que 

demanen coses que no vol escoltar. Diu al regidor que la política municipal consisteix a 

gestionar el dia a dia i fer coses com dedicar dues hores a un contenidor, anar a actes de cap 

de setmana d’entitats que volen comptar amb el suport i la presència dels seus càrrecs electes, 

o escoltar els veïns i veïnes malgrat que no agradi allò que diuen. Afirma que ella sempre ha 

defensat que, quan cal, s’ha de dir que no, però que s’ha de donar la cara i escoltar a tothom, i 

no només al 25% dels votants.  

Intervé el Sr. Badia (regidor). Aclareix que les «Trobades amb l’alcaldessa» són unes 

trobades que vol fer l’alcaldessa a títol personal amb els veïns i veïnes i que organitza Alcaldia. 

A més, assenyala que és un acte sobre el qual s’informa a la via pública molts pocs dies abans 

per evitar un excés d’assistents. Afirma que l’alcaldessa ja té molts espais institucionals per 

parlar amb els grups polítics, i que té tota la legitimitat per poder fer una trobada d’aquestes 

característiques amb els veïns i veïnes.   

Manifesta que no coneix els detalls sobre l’agenda i la informació, però que la Sra. Calabria ha 

pres nota de les queixes dels grups pel que fa a això. D’altra banda, explica que està d’acord 

que s’ha d’evitar fer coincidir les reunions dels espais institucionals, però que en el moment 

actual de procés participatiu massiu és impossible que no hi hagi cap superposició, tenint en 

compte que es volen abordar una trentena de debats. Afirma, però, que està segur que aquest 

ritme baixarà molt durant la resta del mandat i tindran uns calendaris més ajustables.  

Explica que la proposta inicial del PAD recull el programa electoral amb el qual es van 

presentar i les aportacions que s’han fet des de totes les àrees municipals, però que aquestes 

propostes hauran d’estar vinculades a un pla d’inversions. En aquest sentit, afirma que no 

sabran realment quants projectes podran impulsar en aquest mandat fins que no disposin del 

PIM.  

Manifesta que a la pàgina web es poden trobar totes les respostes dels consells de barri, de 

manera que tothom hi pot tenir accés. 

Pel que fa a Vallcarca, explica que ara fan reunions informatives que els han demanat entitats i 

col·lectius concrets, que tenen un caràcter molt diferent d’aquelles que es faran quan calgui 

prendre una sèrie de decisions o quan es faci un procés de participació més ampli. Assenyala 

que aquest procés segurament tindrà un recorregut de diversos mesos, però que poden 

identificar en quins moments hi poden ser també els grups polítics.  

Respecte al superàvit, destaca que s’ha executat més del 98% del pressupost, que és una de 

les execucions més altes que s’han fet mai, però que el percentatge restant que ha quedat per 

executar es tradueix en un superàvit. Assenyala que és impossible executar el 100% perquè 

sempre hi ha algun projecte que a l’últim moment no es pot acabar de materialitzar. Explica que 

aproximadament el 40% del superàvit prové d’aquesta subexecució, mentre que el 60% restant 

està relacionat amb l’obtenció de més ingressos dels previstos. Afirma que aquest 60% no l’han 
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pogut executar perquè avui en dia la llei estatal no deixa apujar el sostre de despesa. 

Assenyala que, a més, hi ha hagut un reconeixement de deute de la Generalitat que també ha 

fet apujar el balanç d’ingressos. Conclou que tots aquests factors han provocat els 100 milions 

de superàvit, però que en serien 200 si no s’hagués fet una modificació pressupostària. En 

aquest sentit, destaca que aquesta modificació ha estat un dels canvis que s’han produït 

respecte a la gestió feta en mandats anteriors. 

Respecte al conflicte de TMB, recorda que l’alcaldessa ja va aclarir les seves paraules. Explica 

que la Sra. Colau va parlar dels sous en resposta a una pregunta concreta d’un periodista i 

que, a més, aquesta informació es troba a la pàgina web de TMB i, per tant, és una informació 

pública.   

Pel que fa al rupturisme, afirma que encara no ha vist que cap proposició rupturista impulsada 

pel Grup de la CUP hagi obtingut una majoria simple, i anima el Sr. Serra a presentar una 

mesura rupturista que tingui l’acord del Ple de la ciutat amb els seus tres regidors. Remarca 

que, en canvi, hi ha moltes propostes del Govern que han obtingut el suport necessari per tirar 

endavant i que canvien bastant el rumb de l’Ajuntament, com les relatives al pressupost, el 

turisme, l’existència d’un comissionat d’Economia Cooperativa, les clàusules socials, la nova 

Oficina per a la Transparència, la nova política d’habitatge o la creació d’un operador energètic, 

entre d’altres.  

Respecte a l’Audiència Pública, explica que la hipòtesi del Govern és que aquest espai ha de 

servir per al que està regulat, però que no tenen inconvenient a traslladar-lo als consells de 

barri o a plantejar un altre tipus de format si així ho creuen la majoria de grups. 

Diu a la Sra. Metge que està previst obrir el Centre de Serveis Socials de Camp d’en Grassot i 

Gràcia Nova la segona quinzena de maig, i que ja han instat el Consorci d’Educació a estudiar 

l’obertura de l’Institut de Jardineria i Serveis Forestals de Barcelona al districte i estan pendents 

de resposta. D’altra banda, manifesta que el sorprèn que el Grup d’ERC demani que es busqui 

pressupost per a la construcció de l’Institut de Vallcarca, quan això depèn de la Generalitat, i 

més en concret del conseller d’Economia, el Sr. Junqueras.  

Diu a la portaveu del Grup de CiU que el trajecte de la línia 22 el va dissenyar el Govern 

anterior i que és el Govern actual el que ha salvat tot el tram vertical i intenta millorar el traçat. 

D’altra banda, explica que l’equip de govern actual està obrint un procés de participació sobre 

el mercat de l’Abaceria perquè no s’havia volgut consultar el projecte amb els veïns i veïnes. A 

més, opina que no és cap drama que en una reunió oberta els veïns i veïnes expressin punts 

de vista diferents dels que tenen els paradistes. Afirma que, tot i que el Govern haurà de 

prendre la decisió final, abans volen escoltar els veïns i veïnes.  

Remarca que el procés d’expropiació de Vallcarca va restar aturat durant els quatre anys del 

mandat anterior i que, per tant, no entén els retrets del Grup de CiU respecte a aquesta qüestió. 

D’altra banda, afirma que el Govern sí que s’ha reunit amb els veïns dels jardins Menéndez i 
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Pelayo. Precisa que la Sra. Clemente es refereix a una reunió en què no hi va haver consellers, 

però que en altres reunions el Govern hi ha estat present. 

Manifesta que creu que el compromís amb el dia a dia del districte s’està notant, que s’han 

activat molts dels projectes que estaven totalment paralitzats, i que s’està parlant amb els veïns 

i veïnes sobre alguns projectes que no s’havien consultat. Pel que fa a això, recorda que ja va 

dir que volen aplicar aquesta manera de fer al llarg de tot el mandat.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Remarca que no es tracta que l’alcaldessa parli amb els grups 

polítics, sinó que tinguin coneixement dels actes que es fan i dels temes que es tracten per 

poder fer la seva feina. A més, afirma que cal tenir en compte que els representants polítics 

representen les persones que els han votat.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que un acte que s’organitza des d’Alcaldia no es pot 

qualificar d’acte personal de l’alcaldessa, sinó que és un acte institucional. Demana que es 

deixin de donar aquest tipus de pretextos i que, com a mínim, se’ls informi dels actes 

institucionals.  

Precisa que les superposicions a les quals s’ha referit no tenen a veure amb els actes relatius 

al procés participatiu del PAM i el PAD, sinó amb els espais formals.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Opina que l’Ajuntament té el deure d’informar sobre l’acció de 

govern i sobre les coses que afecten l’Ajuntament, i no pas sobre les condicions laborals dels 

treballadors, que són els que han de decidir si volen donar aquesta informació.  

Demana que es vagi en compte amb el model que s’està seguit en relació amb l’economia 

cooperativa i solidària, ja que és un model d’externalització encoberta. Manifesta que el seu 

grup no està en contra de la gestió cívica, però creu que és una privatització i que, d’aquí a uns 

anys, aquestes cooperatives passaran a ser societats anònimes per l’efecte de la competència.  

Explica que li fa gràcia que es parli tant de ruptura quan les últimes propostes importants que 

s’han aprovat en el Consell Plenari han provingut del Grup de CiU.  

Afirma que és cert que són una minoria de només tres regidors, i que per això diuen que tenen 

una pota a la institució i l’altra al carrer, on opina que cal construir força. En relació amb això, 

remarca que «rebentant» vagues no es construeix força al carrer. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Manifesta que si poguessin debatre i negociar directament amb el 

Govern temes tan importants al districte com el turisme, els equipaments que s’han d’ubicar a 

l’antiga Quirón o la reforma del mercat de l’Abaceria, no els sabria tant greu que aquestes 

reunions coincidissin amb les reunions dels òrgans de participació del cartipàs.  

Remarca que, si bé el regidor parla de la possibilitat d’arribar a un acord per canviar el format 

de l’Audiència Pública, el fet de separar aquest espai del Consell Plenari és un tema que no es 

va tractar en la Junta de Portaveus. 
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Intervé la Sra. Clemente (CiU). Assenyala que les xarxes octogonals es modifiquen sobre la 

marxa.  

Opina que queda clar que el Govern no vol escoltar el comerç pel que fa a la remodelació del 

mercat de l’Abaceria, quan n’és el principal afectat. 

Explica que ja faran arribar als veïns i veïnes dels jardins Menéndez i Pelayo l’afirmació del 

regidor que el Govern s’ha reunit amb ells.  

Finalment, opina que el desconcert del regidor respecte al tema de Vallcarca és extrapolable a 

tota la resta de qüestions.  

Intervé el Sr. Badia (regidor). Manifesta que traslladarà a l’alcaldessa que convidi els grups el 

proper cop que faci una trobada al districte. D’altra banda, precisa que quan ha parlat d’un acte 

personal es referia al fet que aquestes trobades són fruit d’una decisió de la mateixa 

alcaldessa, i opina que és una manera de fer legítima i totalment respectable.  

Pel que fa als sous de TMB, recorda que precisament la CUP demana que es publiquin tots els 

sous. Afirma que, per tant, no entén que el representant d’aquest grup digui que l’Ajuntament 

no ha d’entrar en aquest aspecte. 

Pel que fa a la línia 22, assenyala que s’està modificant el recorregut sobre la marxa, tal com 

proposa la Sra. Clemente.  

Respecte al mercat de l’Abaceria, explica que, abans de l’inici del procés participatiu, es va fer 

una reunió amb totes les entitats de comerciants i de xarxes d’associacions de comerciants, i 

que s’han fet moltes reunions amb tots els paradistes. En aquest sentit, opina que qui millor 

coneix el projecte són tots els sectors de comerciants.  

 

C. PART DECISÒRIA  

 

C.1. Propostes d’acord 

 

C.1.1. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial d’establiments de concurrència pública i 

altres activitats del districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, de conformitat amb allò disposat a 

l’article 23.2.f) de la Carta municipal de Barcelona. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Manifesta que el Pla d’usos del districte és un pla especial 

d’establiments de pública concurrència i altres activitats que serveix per regular i ordenar 

aquests establiments amb l’objectiu d’equilibrar els usos residencials, comercials i turístics del 

districte. Assenyala que, en el cas de Gràcia, el Pla d’usos regula les activitats esportives, 

musicals, de restauració, de jocs i d’atraccions, culturals i socials, audiovisuals i zoològiques. A 

més a més, afirma que aquest Pla incorpora noves activitats que no estaven regulades en el 

Pla d’usos anterior: les botigues de conveniència, el comerç alimentari amb degustació i les 
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botigues de plats preparats. Explica que s’han introduït aquestes activitats perquè en la 

diagnosi prèvia del Pla es va identificar que els seus usos habituals tenen també una incidència 

com a espais de pública concurrència, i no tant com a botigues comercials. Així mateix, 

assenyala que el Pla també incorpora un nou epígraf: els albergs de joventut. 

Mostra un mapa que identifica tres zones. Explica que una zona és el nord del districte, on no hi 

ha identificada una concentració dels usos esmentats; una altra és la zona del voltant de la 

Vila, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, que té una certa densificació d’activitats; i la tercera és 

una zona saturada, amb un excés d’activitats de pública concurrència. Assenyala que, a part 

d’això, el mapa també identifica les zones protegides per diferents tipus de regulacions, com els 

entorns de les places i l’entorn del parc Güell.  

Manifesta que la voluntat de l’aprovació inicial del Pla és prohibir l’obtenció de noves llicències 

a la zona saturada i intentar afavorir el desplaçament d’aquestes llicències cap a la zona de 

contenció i cap a altres zones més genèriques. Precisa que s’entén per zones genèriques 

aquelles que queden regulades amb els mateixos criteris que s’apliquen a totes les zones de la 

ciutat que no tenen un pla d’usos.  

Explica que els instruments de regulació que estableix el Pla d’usos són, d’una banda, la 

creació d’un catàleg dels establiments, que també servirà per a l’elaboració d’un cens d’aquests 

establiments, i de l’altra, tota una sèrie d’instruments que tenen a veure amb la zona on 

s’ubiquen els establiments, com l’amplada de carrer, la densitat d’establiments (mesurada en 

nombre d’establiments per cada 50 metres de radi) i la superació del cens establert en el 

document.  

Recorda que durant dos anys s’ha treballat de quina manera es podien esponjar les zones de 

saturació cap a altres zones del districte i que fa aproximadament un any i mig es va iniciar un 

procés participatiu, en el qual es van incorporar diversos agents del districte. Explica que una 

de les conclusions que s’ha treballat després del procés participatiu és fer una ampliació de la 

zona saturada incloent-hi els carrers d’accés a aquesta zona des de les parades de metro i 

l’entorn del mercat de l’Abaceria com a zona de protecció. Afirma que, d’altra banda, s’han 

establert uns criteris de densitat per a la zona de control per evitar que es converteixi en noves 

zones saturades en un futur.  

Destaca que el criteri de tancament del Pla d’usos és que aquest instrument prengui la iniciativa 

per resoldre el problema de saturació de diferents zones del districte augmentant les 

inspeccions, cosa que implica un lideratge dels serveis tècnics del Districte, i posant en marxa 

l’aplicació del mateix Pla d’usos via la inspecció. Manifesta que, d’altra banda, es crea un cens 

de llicències amb voluntat que sigui decreixent. Pel que fa a això, assenyala que treballaran 

perquè les llicències que siguin revocades d’ofici per motius de caducitat o de mal ús quedin 

descomptades d’aquest cens. A més, afirma que es crearan diversos elements de 

transparència. En aquest sentit, explica que es publicarà el cens a la pàgina web via base de 

dades o via mapa explicatiu, de manera que la ciutadania pugui col·laborar amb l’Administració 

pel que fa a la correspondència de les activitats amb el seu ús.  
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Intervé el Sr. Toni Ramon (portaveu de la plataforma Gràcia On Vas?). Assenyala que el 

que ha desincentivat l’assistència de moltes persones és que el que s’aprova avui no és el 

document fruit del procés participatiu, sinó un d’anterior, de manera que han cregut que es 

tractava més aviat d’un acte molt formal. 

Explica que el document posterior al procés participatiu recull una sèrie d’acords, com 

l’ampliació de la zona saturada i el tractament dels bars com a activitat complementària, però 

que encara queden serrells, com les llicències disconformes, el tractament de travessera de 

Dalt i del carrer Còrsega, que queden desregulats en la redacció actual, la inclusió de les 

terrasses, les botigues de records i polivalents i els supermercats, i sobretot entendre la 

importància que cal una oficina de disciplina ben dotada. Remarca que, per a ells, aquest és un 

punt clau perquè el Pla no quedi en paper mullat.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Manifesta que estan en contra d’aquest Pla d’usos perquè 

consideren que no complirà el seu principal objectiu d’equilibrar els usos residencials, 

comercials i turístics del districte a través d’una regulació d’establiments que tenen una 

afectació sobre l’espai urbà.  

Afirma que el Pla limita la llibertat de comerç i dificulta l’activitat comercial a tot el districte en 

posar traves administratives a les persones que volen obrir o establir el seu negoci al districte, 

cosa que perjudica tant el creixement econòmic com els veïns. A més, opina que l’ordre públic 

als carrers i la convivència amb els veïns no es poden regular a través d’un Pla d’usos, sinó 

que això s’ha de fer a través del compliment de l’Ordenança de civisme i de la intervenció de la 

Guàrdia Urbana. 

Manifesta que troben que no té cap sentit que el barri de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 

estigui inclòs en el Pla d’usos com a zona de contenció, sobretot la part que pertany a la trama 

de l’Eixample. A més, explica que també consideren que les zones tractades com a genèriques 

no haurien de tenir cap regulació complementària, sinó estar equiparades a la regulació 

existent per a la resta de la ciutat. Remarca que aquest Pla és tan intervencionista que arriba a 

la situació de restringir piscines d’ús públic a la zona saturada, quan és una activitat que no té 

res de perjudicial per al teixit social del barri.  

D’altra banda, assenyala que el Pla pretén limitar la superfície dels establiments públics 

dedicats a la restauració a un màxim de 150 m². Afirma que, en la pràctica, aquesta condició és 

una prohibició per a activitats com els salons de banquets o alguns restaurants que no tenen 

cap lògica si s’han de limitar a aquesta superfície. Explica que tampoc no entenen la 

«persecució» dels comerços de plats preparats o dels comerços alimentaris amb degustació. 

Opina que, en el cas dels primers, si la gent menja a l’espai públic i causa molèsties als veïns 

no és culpa de l’activitat en si, sinó de l’ús que en fan els clients, que també pot ser que no 

hagin comprat el menjar als locals, sinó que el portin de casa. Afirma que, per tant, aquest 

problema s’hauria de resoldre a través de la Guàrdia Urbana i no a través d’una restricció 

comercial.  
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Remarca que el Pla d’usos que presenta Barcelona en Comú va molt més enllà de la restricció 

a l’activitat comercial que havia presentat CiU en el mandat anterior, que havia plantejat una 

proposta que al seu parer ja era poc liberal tenint en compte el partit d’on provenia. Opina que 

el Pla actual no permet que els emprenedors puguin obrir un establiment o ajustar la seva 

activitat comercial a la demanda i a les seves necessitats per poder-se guanyar la vida, quan 

són els que creen riquesa i llocs de treball a la ciutat.  

Conclou que l’Administració ha d’abordar solucions, i no pas crear més problemes, i que per 

això el seu vot serà desfavorable.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que la seva intervenció i l’orientació de vot del seu 

grup van dirigides al pacte que es presentarà en comissió, tot i saber que es vota el Pla inicial.  

Manifesta que consideren que s’han recollit prou les al·legacions que va fer el Grup del PSC al 

Pla presentat anteriorment. En aquest sentit, assenyala que s’amplia la zona de saturació del 

centre de Gràcia, incloent-hi l’eix del carrer Astúries i dels carrers Terol i Bruniquer. A més, 

explica que a les al·legacions demanaven que els ateneus culturals poguessin disposar de bar i 

d’espais de restauració, com a activitats complementàries a la principal que funcionessin 

exclusivament durant els horaris de l’activitat principal, i que finalment el Pla ho garanteix, 

sempre que l’activitat no superi un determinat percentatge de superfície. D’altra banda, observa 

que no s’han inclòs aspectes sobre la regulació dels establiments de venda de fruita al voltant 

dels mercats, ni l’anàlisi de l’eventual impacte sobre l’avinguda Vallcarca i els seus entorns dels 

establiments de venda de productes lligats al turisme. Pel que fa a això, manifesta que 

continuen creient que hauria estat interessant analitzar aquests dos fenòmens.  

Conclou que el Pla d’usos, en la seva versió actual, respon en termes generals a la visió del 

seu grup sobre la regulació dels establiments de pública concurrència al districte i que, per tant, 

hi voten a favor.  

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Afirma que es tracta d’un pla molt treballat des del punt de vista 

tècnic, raonat i bastant equilibrat. Opina, però, que conté algunes afirmacions molt exagerades, 

com ara que «la gent envaeix les places per menjar», i que a partir d’aquestes afirmacions 

estableix limitacions molt restrictives. Manifesta que, malgrat això, hi donaran suport.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Explica que ja es van oposar al Pla d’usos inicial quan encara no 

estaven a les institucions, ja que creuen que no resol el model socioeconòmic i cultural que s’ha 

creat al barri, que és un model que expulsa els veïns més vulnerables des del punt de vista 

social.  

Afirma que el nou Pla no ha canviat gaire, i que volen criticar-ne, sobretot, la manca de voluntat 

política de canviar el model. Assenyala que intentarà fer això a través de tres disjuntives. 

Explica que, en primer lloc, s’havia de triar entre regulació o desregulació i que, al seu parer, el 

Govern ha optat per la desregulació, tal com es demostra pel que fa a les zones perimetrals o a 

la travessera de Dalt. Manifesta que, en segon lloc, calia optar entre decreixement i contenció, i 
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s’ha optat per la contenció en pro de l’economia productiva. Assenyala que la tercera disjuntiva 

es donava entre Gràcia i Barcelona, i s’ha triat Barcelona, ja que alguns dels aspectes que 

s’han comentat es regulen a través d’altres instruments de ciutat, com el Pla especial 

d’equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB), i no s’han inclòs tampoc les 

terrasses, les botigues de conveniència i els hotels. 

Exposa els motius concrets del vot en contra del seu grup a aquest Pla. Explica que consideren 

que la zonificació no és prou restrictiva ni s’amplia prou, tant des del punt de vista quantitatiu 

com qualitatiu. Afirma que creuen que algunes zones, com Gràcia Nova, queden 

desprotegides, i que els barris dels turons (Vallcarca, Penitents, el Coll i la Salut) també queden 

totalment desprotegits i desregulats. D’altra banda, opina que la fixació dels topalls de les 

llicències constaten la realitat, però obvien canviar-la, i que, a més, manca una visió global que 

integri tots els temes. Finalment, manifesta que no reconeixen el resultat final del procés 

participatiu perquè ha patit dos biaixos, ja que s’ha interpretat dues vegades el resultat del que 

han negociat les parts.  

Intervé la Sra. Metge (ERC). Explica que, sobre el Pla d’usos del Govern anterior, que és el 

que es vota formalment avui, no els agraden coses com els incentius per canviar de lloc 

algunes de les llicències a canvi de metres quadrats, o l’exclusió d’alguns espais que creuen 

que han de quedar dins de les zones més restrictives.  

Afirma que el Pla actual els agrada més, però que hi ha coses que no veuen del tot clares. 

Precisa que una d’elles són les zones perimetrals, especialment la plaça Gal·la Placídia, que 

opina que és una zona molt «llaminera» com a zona d’entrada a la Vila on hi ha el mercat i la 

parada dels Ferrocarrils de la Generalitat. Manifesta que pensen, doncs, que en aquesta zona 

caldria més restriccions, així com a travessera de Dalt i al camí del metro de Vallcarca al parc 

Güell. D’altra banda, explica que creuen que caldria incloure-hi la inspecció, perquè no sigui 

només un compromís del Govern de torn, i que tenen alguns dubtes tècnics sobre la qüestió del 

nombre màxim de llicències. Afirma que, per tot l’exposat, s’abstindran.  

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Assenyala que avui el Consell Plenari de Gràcia informa del 

projecte del Pla d’usos elaborat durant el mandat de CiU, que es va aprovar inicialment. 

Manifesta que vol agrair tot el treball tècnic que s’ha fet, i que personalitzarà aquest agraïment 

en la figura del Sr. Oriol Bonet, exdirector de Llicències i Espai Públic, per la seva dedicació 

tècnica i pel seu esforç per fer entendre el Pla a tothom.  

Indica que, atès que el Pla no tornarà a ser debatut a Gràcia, emetrà el vot i l’argumentació 

sobre el Pla definitiu. Destaca que el Pla definitiu és igual a l’anterior en un 90%, malgrat que el 

Grup d’ICV-EUiA va votar en contra del Pla aprovat inicialment. Felicita Barcelona en Comú per 

aquest Pla, i manifesta que celebren que no hagi incorporat moltes de les mesures que havia 

defensat com a ICV-EUiA en alguns tallers o reunions del procés participatiu, i que hagi aplicat 

moderació i seny.  
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Afirma que continuen creient que cal un Pla d’usos que reguli de manera diferent les activitats 

de pública concurrència en funció de l’impacte que generin, i segons cadascun dels barris del 

districte, ateses les seves característiques diferents. Explica que pensen que els barris de la 

Vila de Gràcia i de Camp d’en Grassot han de continuar mantenint les restriccions a 

l’atorgament de noves llicències de bars o activitats d’oci nocturn, però que el Pla d’usos no ha 

d’aplicar restriccions en barris que no pateixen aquests problemes, ja que ha de generar un 

marc d’oportunitat econòmica. Manifesta que defensen que el nou Pla d’usos no s’ha de 

resignar a mantenir els cens heretat, sinó que ha d’adoptar una actitud proactiva per intentar 

canviar-lo. D’altra banda, destaca que sempre han defensat que el Pla d’usos s’ha d’inspirar en 

els amplis valors polítics que es comparteixen a Gràcia, comptant amb el consens de la majoria 

d’entitats, veïns i partits polítics. Remarca que, per aquest motiu, es va realitzar un ampli i llarg 

procés participatiu, que, tot i la seva complexitat, va donar un resultat d’èxit.  

Manifesta que restaran amatents a alguns punts del Pla que observen amb una certa prevenció 

per la complexitat de la seva execució, com ara l’elaboració del cens, la delimitació dels 

negocis afectats i les llicències disconformes. Afirma que per això han sol·licitat que es creï una 

comissió de seguiment polític que segueixi l’execució del Pla i la seva concreció en el dia a dia. 

D’altra banda, explica que pot entendre perfectament el vot del Grup del PPC, que ja ha dit que 

trobava que el Pla era massa progressista, el del Grup d’ERC i el de la CUP, que sempre ha 

mantingut el mateix posicionament, però opina que el Grup del PSC ha renunciat a marcar un 

perfil propi i està subjugat al Pla de Barcelona en Comú.  

Afirma que, en gran part, aquest Pla és obra de CiU, però que ara ha esdevingut el Pla de tots i 

totes. Manifesta que estan orgullosos que sigui així i que, per aquest motiu, hi votaran a favor. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Remarca, respecte a la responsabilitat del Pla, que hi han participat  

moltes persones. Assenyala que el procés participatiu ha estat llarg i prou correcte, i que s’han 

intentat recollir les aportacions que han fet diversos tècnics i diferents entitats, associacions i 

col·lectius.  

Recorda que a la tardor hi va haver una reunió a la qual es va convocar tots els grups en què 

es va explicar en quin punt estava el procés participatiu i quines esmenes s’estaven recollint i 

com s’estava fent. En relació amb això, afirma que el diàleg és un procés que requereix 

emissors i receptors que interactuïn, i que, per tant, si en una reunió s’informa d’una situació i 

no hi ha esmenes ni propostes, és difícil que les puguin endevinar.  

Assenyala que la votació d’avui es refereix al Pla inicial, però que els partits també han parlat 

del document de treball final que se’ls va presentar perquè puguin anar treballant-lo de cara a 

l’aprovació definitiva al Ple de la ciutat. Explica que, un cop aprovat el Pla definitivament, faran 

una sessió de treball al Districte en la qual presentaran cadascun dels punts, així com un pla 

d’acció sobre les actuacions en matèria d’inspeccions, la publicació del cens, les vies i els 

objectius de reducció de llicències a les diferents zones, i els mitjans que proporciona el mateix 

Pla com a eines de treball en aquesta línia. 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

18 /49 
 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de BC, CiU, PSC i C’s, el vot en contra dels 

grups municipals de CUP i PPC, i l’abstenció del Grup Municipal d’ERC. 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial 

dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a 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. Soro (BC). Assenyala que aquest tràmit és igual que el del punt anterior, en el 

sentit que s’informa l’aprovació inicial d’un pla. 

Assenyala que els antecedents que planteja aquest Pla especial són un àmbit penal, en el qual 

són delicte el tràfic de drogues i els actes de cultiu, elaboració i tràfic que promoguin i facilitin el 

consum il·legal; un àmbit administratiu, que considera que és una infracció lleu el consum de 

cànnabis en vies, establiments i transports públics; i un àmbit de jurisprudència, que ha 

establert que el consum d’aquest tipus de substàncies de forma personal, fora de llocs públics i 

sense risc per a la salut col·lectiva no està tipificat. Remarca que aquesta manca de tipicitat és 

el que ha motivat una proliferació de clubs cànnabics.  

Explica que aquest tipus d’associacions han de respectar la normativa d’associacions i han de 

garantir que el consum no arriba a tercers, sinó que es fa a títol individual. Afirma que, a més, 

han de respectar les ordenances municipals per obtenir les corresponents llicències d’activitat. 

En relació amb això, informa que es quantifica en 140 les comunicacions prèvies d’establiments 

a tota la ciutat.  

Manifesta que l’objectiu d’aquest Pla especial urbanístic, l’àmbit d’actuació del qual és tota la 

ciutat de Barcelona, és garantir l’equilibri entre el dret de lliure associació i el dret a la salut de 

les persones, la convivència ciutadana i el medi ambient. Assenyala que el plantejament de 

regulació que fa el Pla aprovat inicialment és establir una distància de 150 metres entre 

aquestes associacions i els sòls o edificis qualificats d’equipaments, així com els edificis que, 

encara que no estiguin qualificats d’equipaments, desenvolupen activitats d’usos protegits, com 

l’ensenyament obligatori, les biblioteques o els centres esportius públics. Afirma que, a més, el 

Pla estableix una moratòria d’activitat de 18 mesos.  

Mostra la distribució a la ciutat dels 140 clubs cannàbics, 17 dels quals no tenen activitat, i la 

mapificació dels 11 clubs que podrien seguir oberts amb l’aplicació del Pla.  

Afirma que el seu grup s’abstindrà perquè creu que el Pla es pot millorar i està treballant en 

aquest sentit.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Expressa el vot contrari del seu grup. Explica que creu que són 

l’únic grup que ha presentat al·legacions al Pla, entre elles la d’augmentar la distància dels 

clubs respecte als equipaments de 150 a 200 metres. Pel que fa a això, manifesta que creuen 

que és important evitar que es creïn zones a la ciutat amb una concentració d’aquest tipus 
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d’establiments, tal com succeeix actualment. A més, explica que pensen que s’haurien de 

considerar equipaments els centres d’educació no obligatòria —de 0 a 6 anys i de 16 a 18 

anys— i que, també, s’hauria de prohibir la possibilitat de fer publicitat d’aquests locals.  

D’altra banda, explica que creuen que el Parlament de Catalunya hauria de crear una llei de 

bases en aquest àmbit, ja que, si no, hi ha el risc que alguns municipis tinguin una normativa 

molt laxa que provoqui un efecte crida. Opina que una activitat que atempta contra la salut i 

genera fums i olors no és positiva per a cap municipi. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta que el seu grup s’abstindrà. Explica que entenen i 

valoren la regulació per lluitar contra el diner negre, per eliminar el concepte de narcoturisme, 

per evitar que Barcelona sigui coneguda com l’Amsterdam del sud, per lluitar contra la venda 

il·legal i per evitar les zones d’alta densitat de cànnabis, però que consideren que el Pla inicial 

es pot millorar i, per tant, presentaran modificacions al Pla en el plenari del mes de maig.  

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Afirma que votaran en contra del Pla perquè converteix el que 

hauria de ser un debat social sobre el consum de cànnabis en un debat urbanístic.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Explica que, en l’àmbit de l’Assemblea de Gràcia, van decidir 

posicionar-se en contra d’aquest Pla, sobretot perquè consideren que, quan es parla de criteris 

de salut, en el fons s’obvia el fet que si se suprimeixen aquestes associacions es traslladarà el 

consum i la distribució de cànnabis al carrer, cosa que representa un problema de salut pública 

molt més greu que deixar que el consum es canalitzi a través de les associacions. A més, 

manifesta que tenien la sensació que no s’adoptaven uns criteris estrictament racionals i 

tècnics, sinó que hi havia un cert alarmisme motivat per alguns grups polítics favorables al 

prohibicionisme. Afirma que, malgrat tot, s’abstindran perquè les associacions cannàbiques 

volen que s’aprovi aquest Pla inicial perquè es pugui tramitar i millorar. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Explica que creuen que cal regular aquest tema, i més tenint en 

compte que el sector ho demana, però que el que voten avui és el Pla del Govern anterior, que 

amb mesures com la distància dels 150 metres o la reciprocitat pot acabar fomentant el mercat 

il·lícit. Manifesta que esperen que el Govern segueixi treballant i pactant amb els col·lectius per 

aprovar un pla al màxim de satisfactori per a totes les parts, i que s’elabori també un pla de 

salut sobre aquesta qüestió. Afirma que per això s’abstindran.  

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Manifesta que votaran a favor d’aquest Pla inicial, fet pel Govern 

anterior. Destaca que el Pla intenta vetllar per una regulació adequada dels clubs i 

associacions cannàbiques sense criminalitzar ni prohibir, perquè la llei no ho permetria, i vol 

també mitigar un fenomen creixent a la ciutat com és el turisme associat al consum de 

cànnabis, entre altres qüestions.  

Explica que és un pla que simplement ordena i dóna una esfera de protecció màxima als usos 

d’equipaments públics establint una distància mínima de 150 metres entre clubs i equipaments. 

A més, assenyala que fixa un límit d’un club per bloc de pisos. Manifesta que no entenen per 
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què el nou Govern es malfia d’aquest Pla, quan el que vol és establir un equilibri entre els 

diversos interessos en joc.  

S’aprova amb el vot a favor del Grup Municipal de CiU, el vot en contra dels grups municipals 

de C’s i PPC, i l’abstenció dels grups municipals de BC, ERC, CUP i PSC. 

 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup 

  

D.1.1. Del Grup Municipal de CiU 

 

- Que el Consell del Districte acordi: 

1. Que durant 2016 es facin els tràmits necessaris per valorar que el campanar de Gràcia pugui 

ser obert a visites i sigui inclòs en els itineraris culturals, fent-ne difusió entre les escoles del 

districte per tal que puguin visitar-lo els alumnes. 

2. Procurar que en l’edició de 2016 de la commemoració de la Revolta de les Quintes sigui el 

propi so del campanar el que s’utilitzi per a la representació i no una gravació com fins ara. 

3. Que es constitueixi un grup de treball per tal de debatre amb els organitzadors de la 

commemoració les possibles accions festives i de difusió dels fets històrics, enguany que es 

compleixen els 10 anys. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Recorda que aquest any es compleix el desè aniversari de la 

Diada dels Trabucaires, que va començar el 2006 i que poc després va incorporar la 

representació de la Revolta de les Quintes. Destaca que tant els trabucaires com aquesta 

representació formen part del patrimoni cultural gracienc.  

Assenyala que, en els episodis que es narren en la Revolta de les Quintes, la campana Marieta 

té una importància cabdal. Explica que, quan el general Eugenio de Gaminde va fer efectiva 

l’ordre de les primeres quintes, els graciencs i gracienques van ser avisats per la campana, que 

va tocar a sometent, i que els militars, enfadats, la van intentar destruir. Afirma, però, que 

només la van esquerdar i que, tot i així, la campana no va deixar de tocar. Explica que, 

posteriorment, la campana va ser vista com un símbol de la revolta, i fins i tot va donar nom a 

una revista, La Campana de Gràcia.  

Destaca que tant la campana Marieta com les Quintes reivindiquen el paper actiu que les dones 

van tenir en la revolta, que no van ser subjectes passius, sinó que es van organitzar per 

defensar allò que era seu. A més, assenyala que la Diada dels Trabucaires i la Revolta de les 

Quintes representen allò que caracteritza Gràcia: la unió de diverses entitats —trabucaires, 

Taller d’Història, veïns i veïnes— per un objectiu comú.  
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Recorda que, en el mandat anterior, el seu grup va fer una mesura de govern per commemorar 

els 150 anys del campanar, que entre altres coses donava suport a la publicació del llibre El 

campanar de Gràcia, símbol i testimoni d’una vila. Explica que la proposició que avui presenten 

té el mateix esperit que va donar lloc a aquella mesura de govern, i que han acceptat les 

esmenes que els han arribat, atès que volien que el Consell Plenari sentís aquesta proposició 

com a pròpia. Manifesta que són conscients de les dificultats que implica aquesta iniciativa, 

però que encoratgen el Govern a fer-la efectiva quan sigui possible. Finalment, presenta la 

proposició. 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Recorda que el seu grup ja va donar suport a la mesura de 

govern que va presentar CiU l’octubre del 2014 per commemorar el 150è aniversari del 

campanar, i opina que aquell hauria estat el moment adequat per incloure els arranjaments 

necessaris a les escales, de manera que ara ja es podria visitar. Explica que, tanmateix, 

consideren que es tracta d’una proposta encertada perquè es refereix a un element del 

patrimoni artístic i un símbol identificatiu del barri. Afirma que, per tant, hi votaran a favor.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que voten a favor de la proposició pel mateix motiu que 

ha expressat el Sr. Raposo. Recorda que en la celebració del 150è aniversari ja es va demanar 

que s’arreglés l’interior de la torre, i manifesta que esperen que finalment es pugui fer. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Explica que desconeixia el que era la Revolta de les Quintes, 

però que a simple vista semblava una proposta simpàtica. Assenyala, però, que en informar-

se’n a Viquipèdia es va trobar amb els habituals elements de confrontació amb el Govern 

espanyol. Manifesta que, per tant, desaproven la proposta en cas que es tracti de tornar a 

celebrar uns fets que són motiu de desunió i confrontació. Conclou que, atès que desconeixen 

el sentit de la proposta, s’abstindran.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta que els agrada molt la idea de recuperar la memòria i el 

patrimoni del barri. En aquest sentit, destaca que tant la campana en si, obra de Puig i 

Cadafalch, com la Revolta de les Quintes són un patrimoni molt important.  

Explica, en resposta a la intervenció del representant del Grup de C’s, que en la Revolta de les 

Quintes s’hi poden trobar diverses coses: organització combativa de les classes populars, 

protocatalanisme, antimilitarisme i elements de socialisme i radicalisme democràtic. Afirma que 

per al seu grup tot això és un al·licient i, per tant, hi votaran a favor.  

Intervé la Sra. Metge (ERC). Opina que, amb un càrrec com el de conseller, el Sr. Calonge no 

pot dir que no sap res d’una celebració que es fa anualment des de fa deu anys. Li diu que pot 

demanar al Taller d’Història de Gràcia que l’hi expliqui, o al representant de la CUP, que n’ha 

fet una bona síntesi. Expressa el vot a favor del seu grup. 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Manifesta que la voluntat del grup de Govern és donar tot el 

suport a la celebració del fet històric de la Revolta de les Quintes, que fa una recreació que en 

destaca el paper fonamental de les dones. Afirma que entenen que aquesta celebració 
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s’emmarca dins de l’objectiu de recuperació, preservació i difusió de la memòria històrica, amb 

el qual estan compromesos.  

Assenyala que és cert que el campanar de Gràcia és protagonista de la Revolta de les Quintes, 

però que tot el que fa referència al campanar es gestiona des del Departament de Patrimoni 

Arquitectònic, Històric i Artístic. Explica que actualment el campanar no disposa de les mesures 

de seguretat necessàries per ser visitable i només s’hi pot accedir per al manteniment, i 

excepcionalment en la festa de les Carteres Reials per llançar el confeti que representa la neu. 

Afirma que, per tant, és imprescindible demanar un informe a Patrimoni per saber l’envergadura 

dels arranjaments que cal fer perquè el campanar sigui segur. Manifesta que demanaran 

aquest informe i que, en funció del seu contingut, es podran preveure les actuacions que cal 

fer, que estaran subjectes al pressupost disponible.  

Remarca que, a banda que el campanar pugui o no pugui ser visitable en el futur, es pot fer 

difusió de la seva història. D’altra banda, assenyala que la campana no acaba de funcionar i 

fins ara Patrimoni ha emès informes desfavorables respecte al seu ús, però que es procurarà 

disposar de més informació que permeti decidir si és viable que soni durant la celebració.  

Conclou que, amb les consideracions anteriors, votaran a favor de la proposició.  

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Agraeix el suport dels grups a la proposta. Explica que no 

entén res de la intervenció del representant del Grup de C’s, a banda que és una «proposició 

simpàtica», i que agraeix l’apunt del representant del Grup de la CUP.  

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de CiU, BC, ERC, CUP, PSC i PPC, i 

l’abstenció del Grup Municipal de C’s. 

 

D.1.2. Del Grup Municipal d’ERC 

 

- Que el Districte de Gràcia netegi el solar (c/ Sant Cugat del Vallès entre St. Josep de la 

Muntanya i Larrard) o insti el propietari a fer-ho de forma urgent, atesa la perillositat que se’n 

deriva. 

- Que el Districte de Gràcia prepari tècnicament tres propostes d’actuació per al solar 

(provisionals, i previ pacte amb la propietat), per tal de proposar una votació als veïns del barri 

de la Salut per decidir quina de les propostes cal dur a terme. 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Llegeix la proposició, i precisa que es refereix a un espai ple de 

vegetació i de deixalles que està tancat per un mur petit de mig metre. Explica que en el 

Consell de Barri de la Salut diverses persones han denunciat la brutícia i les rates que hi ha al 

solar, i la inseguretat que genera. A més, assenyala que sovint es veu persones que hi entren, 

s’amaguen entre els arbres i els matolls, i tornen a sortir al cap d’una estona. Recorda que la 

resposta que l’Ajuntament ha donat a les demandes formulades al Consell de Barri pel que fa a 
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les rates ha estat una inspecció del servei de desratització i la col·locació de trampes, tal com 

consta en el document del Consell de Barri que hi ha penjat al web.  

Assenyala que aquesta setmana s’ha buidat de vegetació el solar i han aparegut llaunes, 

ampolles de vidre i altres materials que han quedat a la vista. Opina que amb aquesta actuació 

no n’hi ha prou, ja que la vegetació tornarà a créixer i, si no es fa un bon manteniment d’aquest 

espai, es tornaran a generar els mateixos problemes. Manifesta que per això creuen que cal 

trobar una solució definitiva i positiva per al barri fins que es produeixi l’obertura total del carrer.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Explica que comparteixen la proposta de netejar el solar a 

instàncies de l’Ajuntament si el propietari no ho fa, i que trobarien bé adequar el solar, sempre 

que el propietari hi estigués d’acord. D’altra banda, manifesta que consideren que potser seria 

més oportú fer alguna reunió amb les entitats o els veïns que una votació, però que, tot i així, 

votaran a favor de la proposició.  

Finalment, opina que, en cas que no es pugui arribar a un acord amb el propietari del solar, es 

poden impulsar altres mesures alternatives, com demanar-li que instal·li una tanca. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot del seu grup a favor de la proposició, que 

assenyala que respon a una demanda que s’ha fet en el Consell de Barri de la Salut.  

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Manifesta que el seu grup també està d’acord a instar a la neteja 

del solar. D’altra banda, assenyala que la proposta original utilitzava la paraula «vinculant», 

però que, un cop eliminada, no tenen cap inconvenient a votar-hi a favor.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Explica que estan a favor d’assegurar el lloc, si realment hi ha 

problemes de salut pública, i que, a més, encoratgen l’Ajuntament a anar adquirint, expropiant 

o comprant els solars en desús per tal de donar-los un ús públic. Assenyala que, a més, en 

aquest cas els agrada molt la proposta d’introduir-hi un procés participatiu, el resultat del qual 

demana que sigui vinculant. Expressa el vot a favor del seu grup.  

Intervé la Sra. Manzano (CiU). Afirma que votaran a favor de la proposició. Agraeix que el 

Grup d’ERC hagi acceptat la seva esmena de suprimir la paraula «vinculant», ja que creuen 

que el resultat ha de ser d’obligat compliment per al Govern per una qüestió de voluntat 

política, però que ni la participació ni les consultes ciutadanes són vinculants a Barcelona. En 

relació amb això, manifesta que vol aprofitar per encoratjar el Govern a reformar les Normes 

reguladores de la participació ciutadana, ja que l’article 28.6 estableix que no es poden fer 

consultes ciutadanes en territoris inferiors a un districte, que és una cosa que s’ha demostrat 

que no és gens operativa. 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Manifesta que el Districte de Gràcia ha realitzat les feines de 

neteja de l’àmbit municipal del carrer Sant Cugat del Vallès entre Larrard i Sant Josep de la 

Muntanya. Explica que durant el mes de gener del 2016 s’hi ha fet una actuació de 

desratització i que s’ha fet arribar a la part privada el requeriment per efectuar el manteniment i 

la neteja del solar.  
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Pel que fa al punt que el Districte elabori tres propostes per sotmetre-les a votació dels veïns, 

assenyala que el Districte només pot actuar en l’àmbit públic i, en conseqüència, això queda 

supeditat al consentiment del propietari. Afirma que, per tant, voten a favor de la proposició 

amb el benentès que cal el consentiment del propietari pel que fa a les propostes.  

Intervé la Sra. Pi (ERC). Agraeix el suport de tots els grups, i assenyala que el redactat ja 

precisa que ha d’haver-hi un pacte previ amb la propietat respecte a les propostes. A més, 

remarca que entenen que les propostes seran avalades pels serveis tècnics. D’altra banda, 

recorda que el solar és un espai afectat que ja està catalogat com a via pública però que 

encara és de propietat privada, cosa que fa que ningú no se’n cuidi.  

S’aprova amb el vot a favor de tots els grups municipals. 

 

D.1.3. Del Grup Municipal de la CUP 

 

- Que el Consell del Districte acordi: Instar l’Ajuntament de Barcelona per tal que commini els 

serveis tècnics municipals a enllestir un cens d’habitatges buits al districte de Gràcia aquest any 

2016 amb l’objectiu d’obtenir les dades suficients per a la dita intervenció pública, i publicar-lo.  

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Explica que el Govern els ha comunicat que calen almenys dos 

anys per enllestir aquest cens, ja que un habitatge es considera buit a partir dels dos anys. 

Assenyala que, en tot cas, volen que aquesta mesura s’iniciï el 2016 amb l’objectiu d’obtenir les 

dades suficients per a una intervenció pública que incideixi sobre la qüestió de l’habitatge, que 

consideren que és un àmbit cabdal per a la justícia social.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Manifesta que no estan d’acord amb la proposta no pel fet de 

realitzar un cens d’habitatges en si, sinó perquè creuen que l’objectiu de fons que persegueix 

és expropiar pisos buits. Afirma que es tracta d’una proposta més pròpia de Veneçuela que no 

pas d’Espanya, on es respecta la propietat privada i la gent pot fer amb els seus béns el que 

consideri oportú. En aquest sentit, opina que no és acceptable una iniciativa que pretén privar 

de patrimoni les persones que l’han guanyat amb el seu esforç i que, en molts casos, el 

deixaran en herència als seus descendents. Explica que creuen que l’Administració té altres 

vies per aconseguir més pisos, tal com es va fer fa poc amb els pisos de la Sareb, o ara amb la 

regulació dels pisos de protecció oficial. Expressa el vot en contra del seu grup.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Afirma que el seu grup no dóna res per suposat i, per tant, vota a 

favor d’aquesta proposició. A més, opina que hi ha drets que s’han de mantenir i que, tot i que 

la propietat privada és important, no és el bé suprem.   

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Assenyala que la proposició presenta problemes de detall i 

definició, ja que no concreta què és un habitatge buit. Afirma que, no obstant això, el principal 

problema és que parla de «publicar» el cens. Manifesta que, tenint en compte la procedència 
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d’aquesta iniciativa, entén que el sentit que té és ocupar aquests habitatges. Conclou que, atès 

que la proposició té un objectiu dubtós, hi votaran en contra.   

Intervé la Sra. Metge (ERC). Recorda que l’habitatge és un dret reconegut a la Declaració dels 

Drets Humans, i el fonament de la llibertat, la dignitat i la igualtat personal i social. Afirma que el 

dret a unes condicions de vida dignes que permetin a totes les persones desenvolupar una vida 

plena i saludable requereix, com a mínim, l’habitatge. Assenyala, però, que la realitat és que 

l’habitatge és un dret vulnerat i que en grans ciutats, com Barcelona, és objecte de debats i 

controvèrsies i, sobretot, reclama actuacions urgents.  

Recorda que el nou Govern municipal va anunciar l’acceleració del ritme de construcció de 

nous habitatges de lloguer social, però remarca que hi ha un parc públic d’habitatges buits que 

pot ampliar aquest parc d’habitatge de lloguer social. Afirma que, per tant, el cens habitatges 

buits ja hauria d’estar fet i el seu nombre hauria de ser públic. Manifesta que el seu grup té molt 

clar que calen habitatges avui per a les emergències d’avui, i no les de demà, i que per tot això 

voten a favor de la proposició.  

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Explica que, a primera vista, han estat temptats de fer una 

intervenció com la del Grup del PPC, però que han sabut llegir bé la proposició i veure que 

realment només parla de fer un cens. Afirma que, per tant, hi votaran a favor, ja que entenen 

que és un desenvolupament de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 

l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Destaca que aquesta llei és 

innovadora i punta de llança en l’àmbit de l’Estat espanyol, i que permet una protecció 

essencial a les persones que necessiten habitatge. A més, remarca que la mateixa llei parla de 

persones jurídiques, i no pas de persones físiques, quan es refereix al fet que l’Administració 

pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges buits. Demana que, per tant, s’apliqui aquesta llei 

quan s’actuï i no es prenguin mesures en relació amb els habitatges de petits propietaris.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Pregunta al Sr. Serra si ha fet una esmena pel que fa a l’inici o la 

finalització del cens.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Afirma que no l’han acceptat.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Explica que votaran a favor d’aquesta iniciativa en el sentit d’una 

proposició que s’ha presentat a escala de ciutat que demana que l’Ajuntament realitzi un cens 

d’habitatges buits a la ciutat de Barcelona que comenci pels barris més afectats de la ciutat en 

el període d’un any. Assenyala que, d’aquesta manera, s’hauria d’incloure una partida 

determinada en els pressupostos per desenvolupar aquesta mesura. Destaca que ara que es 

du a terme el procés d’elaboració del PAD i el PAM, i que el Govern ja s’ha marcat la voluntat 

de treballar per l’habitatge com un dret social i no únicament com una oportunitat urbanística i 

especuladora, és quan s’han d’incloure aquest tipus de mesures.  
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Intervé el Sr. Serra (CUP). Explica que les suposicions dels grups del PPC i C’s són certes, 

atès que la CUP és un partit socialista, no en el sentit socialdemòcrata, sinó en el sentit 

comunista, i per tant no amaga el seu rebuig a la propietat privada.  

Manifesta que els agrada molt la posició madura del Grup del PSC, ja que s’adona que la 

proposició parla de fer un cens que inclou tant opcions socialistes com opcions 

socialdemòcrates, i no es cura en salut desestimant la proposició abans d’hora.  

D’altra banda, remarca que no tots els propietaris de pisos els han aconseguit amb el seu 

esforç, tal com ha dit el Sr. Raposo, i que pensen sobretot en les entitats bancàries. Explica que 

van rebre una esmena que demanava que es fes un esment explícit d’aquestes entitats, però 

que la van rebutjar perquè hi ha entitats bancàries que tenen pisos a través d’empreses.   

Manifesta que, més enllà de la proposta, el que volen és que el mercat immobiliari deixi de ser 

mercat i sigui un parc immobiliari d’economia de l’ús, i no d’economia del canvi. Afirma, però, 

que aquest debat ja el tindran quan arribi el moment.  

Respecte a la priorització de barris que proposa el grup de govern, recorda que es va aprovar 

un Pla de xoc contra la pobresa per al districte i es va crear un grup de treball a aquest efecte. 

Assenyala, però, que aquest grup està força aturat i que un dels arguments que s’ha donat és 

que Gràcia no és un dels districtes més pobres de la ciutat. En aquest sentit, afirma que la 

pobresa no és només un terme relatiu, sinó també un terme absolut, ja que s’és pobre quan es 

tenen mancances materials. Opina que, per tant, s’ha d’actuar contra la pobresa a tot arreu, tot 

i que es destinin més recursos als districtes amb més pobresa.  

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de CUP, BC, CiU, ERC i PSC, i el vot en 

contra dels grups municipals de C’s i PPC. 

 

 

D.1.4. Del Grup Municipal del PSC 

 

- Que el Consell del Districte acordi: Instar el Govern municipal del Districte a ampliar en tots 

els equipaments del Districte la seguretat i la inclusió dels col·lectius LGTBI, dotant-se per a 

això de totes les eines necessàries, formació, recursos, etc. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que sovint les persones grans del col·lectiu LGTBI han 

de «tornar a l’armari» quan tenen necessitat d’un habitatge dotacional o d’anar a una 

residència. Afirma que per això van presentar fa poc una iniciativa a l’Ajuntament de Barcelona 

que demanava que els plans d’inclusió tinguessin en compte els equipaments residencials per 

a gent gran. Manifesta que, arran d’aquesta iniciativa, van pensar que seria bo ampliar-la a tots 

els equipaments del districte i incrementar les eines de les quals disposen els treballadors 

municipals i els gestors d’afers públics en matèria de LGTBI per evitar qualsevol tipus de 

discriminació.  
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Intervé el Sr. Raposo (PPC). Explica que s’abstindran, no perquè no estiguin d’acord amb el 

que diu la proposició, sinó perquè defensen que tots els equipaments han de ser inclusius i 

segurs per a tots els col·lectius, independentment de cap característica de la seva condició 

personal, tal com ho estableix la Constitució espanyola.  

Manifesta que no estan d’acord a crear equipaments per a determinats segments de població, i 

menys encara a dividir les persones segons la seva condició sexual, que opina que seria una 

forma de discriminació, tot i ser una discriminació positiva. Afirma que el que ha de fer 

l’Ajuntament és eliminar els obstacles que impedeixin la igualtat, intentar reduir les llistes 

d’espera per a pisos dotacionals, augmentar les places de residència i centres de dia per reduir 

el temps d’espera, i garantir-hi l’accés de totes les persones que reuneixin les condicions 

necessàries. Conclou que s’abstindran perquè no estan en contra del que es proposa.  

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Explica que creuen que la proposta milloraria si es fes extensiva 

a tots els col·lectius i persones, però que la seva posició és favorable.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Afirma que sense discriminació positiva no hi ha igualtat real. 

Manifesta que comparteixen plenament la iniciativa i creuen que l’Ajuntament ha d’avançar en 

la línia de convertir tots els espais de la ciutat en llocs lliures de qualsevol exclusió o agressió 

dels col·lectius que formen part del que s’anomena LGTBI. Acaba felicitant el Grup del PSC per 

aquesta iniciativa.  

Intervé la Sra. Metge (ERC). Destaca que el notable avenç en el reconeixement dels drets de 

ciutadania de les persones LGTBI que s’ha viscut en els darrers anys no es pot explicar sense 

l’existència d’un teixit associatiu que ha lluitat intensament. Assenyala que, dins d’aquest 

col·lectiu, hi ha persones grans que en la seva joventut van lluitar contra una dictadura que les 

perseguia, que fins fa deu anys no es podien casar, i que actualment no poden adoptar amb 

normalitat. Explica que, quan aquestes persones són grans i es relacionen en entorns amb 

persones que potser no tenen desenvolupada una sensibilitat vers els col·lectius LGTBI, 

algunes poden optar per «tornar a l’armari».  

Manifesta que, en una societat que sobrevalora la joventut, la bellesa, la salut i la riquesa, la 

gent gran LGTBI ha de fer front a la solitud, la manca de recursos i la malaltia, sense espais 

segurs on poder reunir-se i mostrar-se obertament com són. Afirma que si l’entorn respecta les 

persones LGTBI, aquestes poden tenir la seguretat de rebre el que necessiten quan es fan 

grans, i encara més en situacions de vulnerabilitat i dependència. Opina que per això cal 

promoure models residencials i equipaments no LGTBIfòbics on aquest col·lectiu pugui viure 

lliurement la seva sexualitat juntament amb altres persones que no formin part del col·lectiu. 

Afirma que, per tot això, voten a favor de la proposició.  

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Manifesta que votaran a favor de la proposició perquè, tot i 

que el Grup del PSC no ha acceptat cap de les esmenes que han presentat, comparteixen el 

sentit últim d’aquesta, que és lluitar contra qualsevol tipus de discriminació, i en aquest cas en 

concret contra la discriminació cap al sector LGTBI. Assenyala que en el Parlament català ja es 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

28 /49 
 

van posar de manifest les diferències de percepció sobre la discriminació que tenien els 

diferents grups quan es va fer la llei LGTBI i que, per tant, no s’hi remetrà.  

Afirma que tots els espais han de ser lliures de qualsevol tipus de discriminació i que la 

discriminació positiva és necessària, però que no s’ha d’universalitzar, sinó que cal estudiar 

cada cas.  

Intervé la Sra. Furriols (BC). Explica que, tenint en compte la tolerància zero del seu grup en 

relació amb el maltractament de qualsevol persona o col·lectiu, el Govern municipal del districte 

es compromet a fer extensives a tots els equipaments municipals del districte totes aquelles 

mesures encaminades a cercar la seguretat i la inclusió de les persones pertanyents al 

col·lectiu LGTBI, que s’inclouran en els plans d’inclusió social i de LGTBI aprovats per 

l’Ajuntament de Barcelona.  

Manifesta que estan totalment d’acord amb aquesta iniciativa i amb l’afirmació que han fet 

altres consellers que sense discriminació positiva no hi ha igualtat real.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Agraeix totes les votacions a favor i l’abstenció crítica del Grup 

del PPC.  

Destaca que la discriminació positiva o la no-discriminació d’alguns col·lectius els visibilitza i, 

per tant, ajuda a eliminar la discriminació. Assenyala que, tal com ha dit la Sra. Clemente, els 

diferents grups polítics ja van discutir prou al Parlament sobre aquest tema i, per això, hi ha una 

llei contra la discriminació LGTBI i no pas una llei contra totes les possibles formes de 

discriminació. 

 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals del PSC, BC, CiU, ERC, C’s i PSC, i  

l’abstenció del Grup Municipal del PPC. 

 

 

D.1.5. Del Grup Municipal del PPC 

 

- Que el Consell del Districte acordi: 

 

1. Instar l’Ajuntament de Barcelona a iniciar les accions legals oportunes per tal de procedir al 

desallotjament del local de l’antiga comissaria de Lesseps. 

 

2. En el cas que s’haguessin iniciat aquestes accions, informar en quina fase de tramitació es 

troben i quines despeses han comportat fins al moment. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Assenyala que amb aquesta proposició recupera el tema de 

l’ocupació de l’antiga comissaria de Lesseps per part de Tres Lliris, que ja es va tractar en 

l’últim plenari. Explica que presenten aquesta iniciativa atès que aquest local pertany al 
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Patronat Municipal de l’Habitatge i, segons el document base del PAD, hi ha una proposta per 

fer-hi un centre de joves. Tot seguit llegeix la proposició.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta que votaran en contra de la proposició per assegurar 

la pau social, igual que ho van fer en el plenari anterior. Demana que, tanmateix, el Govern els 

continuï informant de l’evolució de les negociacions amb el col·lectiu que ocupa l’espai i dels 

processos que se segueixen.  

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Afirma que s’oposen radicalment a la proposició. Remarca que 

aquest espai estava totalment inutilitzat, tot i ser de titularitat pública, i que actualment dóna 

cabuda a l’activitat de bona part del jovent organitzat del barri. Destaca que, per tant, ara fa una 

funció social i, a més, dinamitza una zona que havia quedat aïllada i tenia poca vida pel que fa 

a la joventut.  

Opina que el col·lectiu que ocupa l’espai té una relació molt correcta amb el veïnat i plena 

voluntat de convivència. A més, manifesta que creuen que l’activitat cultural que es vol fer en 

aquest espai també donarà una mica de dignitat a un espai que tenia l’estigma d’haver allotjat 

la policia espanyola i l’obrirà més al barri. Assenyala que el Govern ja va explicar el seu 

posicionament quan el Grup de C’s va presentar una proposició semblant, però que els 

agradaria que els aclarís si el Patronat Municipal de l’Habitatge fa seva la posició del Govern.  

Intervé la Sra. Metge (ERC). Explica que defensen que el diàleg és la base per construir 

qualsevol solució i que no creuen que el desallotjament sense diàleg permeti trobar solucions, 

tal com ja van dir en el darrer plenari. Afirma que, per això, voten en contra de la proposició. 

D’altra banda, manifesta que se sumen a la petició del Grup del PSC que el Govern els informi 

de l’estat de les converses amb el col·lectiu que ocupa l’espai.  

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Opina que una ocupació no pot ser la mesura coaccionadora 

per reivindicar i obtenir un local, i que l’Administració no pot fer una exempció de 

responsabilitats enfront de l’ocupació d’un edifici públic. Afirma que el Govern ha de ser 

conscient que si s’absté permetrà que s’aprovi la proposició, i que és bastant complicat seure a 

negociar els usos d’un espai mentre hi ha una ocupació, i més quan l’Associació de Veïns de 

Lesseps fa anys que també el reivindica.  

Manifesta que no estan en contra que es pugui obrir un espai per debatre els usos d’aquest 

local i que els actuals ocupants puguin ser un agent important en aquest debat, però que no 

creuen que s’hagi de produir el debat mentre aquest immoble públic estigui ocupat. Expressa el 

vot a favor del seu grup.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Afirma que en aquesta ocasió el Govern no s’abstindrà i votarà en 

contra de la proposició. Recorda que la iniciativa que es va presentar en el plenari anterior tenia 
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dos vessants, un que tenia a veure amb els fets de la manifestació i un altre amb l’ocupació, 

cosa que feia que no poguessin estar ni a favor ni en contra de tot.  

Manifesta que, tal com s’ha dit, aquest espai públic estava en desús i no hi ha un problema 

immediat amb aquesta ocupació. Explica que creuen que els col·lectius que l’ocupen poden 

continuar fent activitats amb un cert retorn social, i que poden treballar amb ells i amb els veïns 

perquè sigui un espai de convivència i obert al barri. Afirma que pensen que, si treballen en 

aquesta línia, hi ha possibilitats d’avançar.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Agraeix els vots a favor dels grups de CiU i C’s. D’altra banda, 

recorda a BC que actua com a Govern i no pas com a partit polític, per la qual cosa es deu a 

les normes vigents, com ara la Llei de bases de règim local o la Llei del patrimoni de les 

administracions públiques, que atorga a l’Administració la potestat de recuperar d’ofici els seus 

béns, així com la potestat de recuperació possessòria dins el primer any.  

Opina que el vot en contra del Govern representa un deixament de les seves funciones, i més 

quan ha canviat el sentit del vot respecte a la proposició que va presentar el Grup de C’s en el 

darrer plenari. Afirma, però, que ho pot entendre en el marc de la lògica de tenir una alcaldessa 

que en els seus anys d’activista era ocupa, i més quan es veu que té la intenció de regularitzar 

la situació de molts ocupes establint amb ells una relació contractual i passant per sobre 

d’aquelles persones que han seguit tots els tràmits legals per accedir a un habitatge i encara 

l’esperen.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Remarca que entre les potestats del Govern també hi ha la de 

gestionar el temps i la forma d’executar les potestats. A més, recorda que el Patronat de 

l’Habitatge és també Ajuntament i, per tant, hi ha un cicle de comunicació en aquest espai.  

D’altra banda, manifesta que el sorprenen alguns dels vots a favor per una qüestió de 

coherència amb actuacions que s’han fet en el passat amb altres criteris, ja que determinats 

col·lectius que van començar ocupant un espai van passar a ser-ne llogaters, atesa la seva 

tasca social.  

Es refusa amb el vot a favor dels grups municipals del PPC, CiU i C’s, i el vot en contra dels 

grups municipals de BC, ERC, CUP i PSC. 

 

 

D.2. Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

D.2.1. Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

L’Ajuntament de Barcelona, amb el propòsit de refermar el seu compromís i preservar la 

memòria i el record de les víctimes de la barbàrie terrorista, celebrarà cada 11 de març, amb 

caràcter anual, el Dia per al Record de les Víctimes d’Atacs Terroristes, de les Seves Famílies i 

Amics, tal com ha estat declarat per la Unió Europea. 
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Intervé el Sr. Calonge (C’s). Pregunta si es pot votar nominalment aquesta proposició en 

comptes de fer-ho per grups.  

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Pregunta als grups si accepten la votació nominal 

d’aquesta proposició i, davant el consentiment de tots els grups, accedeix a fer aquest tipus de 

votació.  

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Presenta la proposició. 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Expressa el vot a favor. Manifesta que Espanya ha patit durant 

molts anys els efectes del terrorisme, primer amb ETA i ara amb el gihadisme, que pot cometre 

atemptats a qualsevol racó del món. Assenyala que, fins i tot, en el seu partit han patit força el 

terrorisme, i més a Catalunya.  

Afirma que les víctimes del terrorisme mereixen un record permanent, i que és el deure de tots 

assistir aquestes persones i els seus familiars. Assenyala que Barcelona també ha patit 

aquesta xacra amb l’atemptat d’Hipercor i assassinats de guàrdies urbans, polítics, membres 

dels cossos i forces de seguretat. A més, remarca que els atemptats han provingut des de 

l’extrema esquerra i l’extrema dreta.  

Destaca que el record a les víctimes és un acte que simbolitza la dignitat i la fermesa dels 

valors democràtics i la defensa de la llibertat i l’estat de dret enfront del fanatisme i el 

terrorisme. A més, afirma que les víctimes són un referent ètic i moral de la convivència 

pacífica. Manifesta que, per tot això, les víctimes i les seves famílies són i han de ser un 

exemple, i el temps no ha d’esborrar aquests fets de la memòria de la societat.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que voten a favor d’aquesta iniciativa, però que volen 

expressar el seu rebuig al fet que es presenti una proposició que ja ha estat aprovada en 

l’àmbit de ciutat.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta que voten en contra de la proposició perquè creuen que 

a l’Estat espanyol, com en molts llocs del món, s’ha fet una utilització del terrorisme totalment 

partidista i interessada políticament.  

Afirma que el terrorisme és una tàctica militar menyspreable perquè busca el terror de la 

població a través de certes accions violentes, però que s’ha acabat transformant en un enemic 

eteri a batre que alguns partits, sobretot els més conservadors, han utilitzat per demonitzar 

alguns enemics. Opina que, per exemple, Arnaldo Otegi, que acaba de sortir de la presó, és un 

cas claríssim de pres polític.  

Manifesta que també estan en contra que sempre que es parla de terrorisme es faci referència 

a l’islamisme i la militància d’ETA, i, en canvi, no es parli mai dels morts del feixisme, tant el de 

l’Estat com el de grups d’extrema dreta emparats per alguns dels partits amb representació al 

Districte. Assenyala que en són exemples el cas de Guillem Agulló o les agressions a 
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col·lectius LGTBI, que opina que són un tipus de terrorisme del qual no es fa una utilització 

política. A més, afirma que a l’Estat espanyol també hi ha casos de terrorisme d’estat. 

Conclou que no estan gens a favor de condemnar només un tipus de terrorisme i que, a més, 

consideren que molt del que s’anomena terrorisme no ho és.  

Intervé la Sra. Metge (ERC). Afirma que la massacre de l’11-M no és només el pitjor atemptat 

que ha patit l’Estat espanyol, sinó també un exemple de com no s’ha de gestionar la informació 

i la investigació, i de com l’interès polític no pot estar per sobre del respecte a les persones i la 

solidaritat entre els pobles. Explica que creuen que no es poden tornar a polititzar i usar com a 

arma partidista uns fets com aquells, tot i que sembla que alguns ho obliden sovint. Afirma que, 

malgrat això, s’abstindran perquè el text no diu res amb què no puguin estar d’acord.  

Intervé la Sra. Mayor (CiU). Felicita el Sr. Calonge perquè creu que és la primera vegada que 

utilitza la llengua catalana en una intervenció del Consell Plenari des que es va constituir el mes 

de juliol de l’any passat.  

Manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposició, ja que sempre s’oposaran a 

qualsevol acte violent i a la violència terrorista. Afirma que estan d’acord que l’11 de març sigui 

el dia per al record de les víctimes de terrorisme i els seus familiars i amics, tot i que necessiten 

suport cada dia i no només en un acte puntual anual.  

Finalment, opina que aquesta iniciativa és poc original en el sentit que ha expressat el portaveu 

del Grup del PSC, atès que ja s’ha votat en l’àmbit de ciutat i ni tan sols s’ha personalitzat una 

mica per presentar-la al districte de Gràcia.  

Intervé la Sra. Calabria (BC). Expressa el compromís del seu grup amb el record de totes les 

víctimes de qualsevol atac terrorista, i el rebuig a la instrumentalització de les víctimes i la 

manipulació del seu record. A més, afirma que defensen els valors de la justícia social, de la 

solidaritat entre els pobles i, sobretot, de la pau.  

Explica que pensen que el document que es presenta justifica els abusos dels aparells de 

l’Estat, del poder judicial i del poder executiu en nom de la lluita contra el terrorisme. D’altra 

banda, afirma que el record de les víctimes no és patrimoni de cap partit polític i que en 

aquesta proposició es barregen temes que no poden acceptar. Manifesta que, per tot l’exposat, 

s’abstindran.  

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Procedeix a la votació nominal per ordre alfabètic.   

S’aprova amb el vot favorable de la Sra. Berta Clemente Net (CiU), del Sr. Esteve Suñé Daniel 

(CiU), de la Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez (CiU), de la Sra. Sílvia Manzano Quintana (CiU), del Sr. 

Jordi Daura Molins (CiU), del Sr. Luis Calonge Coch (C’s), del Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC) 

i del Sr. Miguel Raposo Riesco (PP); l’abstenció de la Sra. Alba Metge i Climent (ERC), de la 

Sra. Núria Pi i Martínez (ERC), de la Sra. Judith Calabria i Cortecans (BC), de la Sra. Marta 

Duñach Masjuan (BC), de la Sra. Clara Furriols Espona (BC), del Sr. Robert Soro García (BC) i 
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de la Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo (BC); i els vots en contra de la Sra. Maria Antònia Arnau 

Puigvert (CUP) i del Sr. Quim Serra Toro (CUP). 

 

 

D.3. Precs 

 

D.3.1. Del Grup Municipal d’ERC 

 

- Que el Govern del Districte instal·li, en un termini de 6 mesos, a tots els carrers amb un 

pendent igual o superior al 10%, baranes o agafadors per tal de facilitar la pujada o la baixada 

de les persones amb mobilitat reduïda. 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Recorda que els barris del nord del districte tenen una orografia 

complicada, amb força pendents i un entramat de carrers que dificulten la connectivitat. Afirma 

que, a més, segons les estadístiques que facilita l’Ajuntament de Barcelona, més d’un 20% de 

la població d’aquests barris té més de 65 anys. 

Assenyala que als respectius consells de barri s’han demanat mesures d’accessibilitat (escales 

mecàniques, ascensors, etc.). Explica que el document de retorn que hi ha al web inclou com a 

resposta que es proposi això de cara al PAD, però que verbalment es va dir que aquesta 

solució era molt cara i dependria de la disponibilitat de pressupost. Manifesta que, en els 

consells de barri, també s’han demanat bancs en alguns d’aquests carrers per poder fer una 

pausa i recuperar forces abans de continuar pujant, i que al document de retorn penjat al web 

es diu que són carrers de massa pendent per posar-hi bancs. 

Explica que, per tot això, proposen instal·lar baranes o agafadors en tots el carrers amb 

pendent superior al 10% que encara no en tenen, que és una solució pressupostàriament més 

viable. Assenyala que un pendent de més del 8% ja es considera no apte per a carrers i indica 

la necessitat de facilitats per a residents i vianants com a compensació. Finalment, remarca que 

han ampliat el termini d’execució del prec de 6 a 12 mesos.  

Intervé la Sra. Tomás (BC). Manifesta que una de les propostes que han incorporat al PAD és 

«millorar l’accessibilitat a l’espai públic: barris del Coll, la Salut, Vallcarca i Penitents». Explica 

que, segons els serveis tècnics, l’equip d’obres i manteniment ha començat a treballar sobre la 

base del Pla de mobilitat que va redactar l’Agència d’Ecologia Urbana, i que el que tenen 

estructurat és un bon punt de partida. Assenyala que, a partir d’aquí, cal visitar els trams dels 

carrers, estudiar-ne les característiques, identificar on hi ha barana i on no n’hi ha, marcar-ho 

en el plànol, veure si hi ha panot estriat i en quins trams, i finalment, elaborar una proposta. 

Afirma que, per tant, els calen dues coses: donar forma al projecte i trobar la dotació econòmica 

per dur-lo a terme.  

Explica que accepten el prec, però que els serveis tècnics els han dit que és difícil que 

aquestes actuacions es puguin dur a terme en menys d’un any. A més, remarca que cal 

quantificar-ne el cost un cop fet el projecte i disposar de la partida pressupostària corresponent. 
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En aquest sentit, anima els grups municipals a ajudar-los a aprovar uns pressupostos que 

incloguin actuacions necessàries per a la vida i la mobilitat de les persones dels barris i 

districtes de la ciutat.  

S’accepta. 

 

 

D.3.2. Del Grup Municipal d’ERC 

 

- Que el Govern municipal, mitjançant la seva participació al Consorci d’Educació, augmenti la 

partida destinada al manteniment dels patis escolars dels centres que participen en el projecte 

de patis escolars oberts al barri. 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Explica que els patis escolars de la ciutat s’obren com a espai d’ús 

públic per a infants, adolescents i famílies fora de l’horari escolar, en cap de setmana i en 

període de vacances, amb una oferta diversificada i de qualitat d’activitats i d’espais. Destaca 

que l’obertura permet maximitzar l’ús dels centres, potenciar-ne el vessant educatiu i social, i 

oferir una alternativa de lleure en un context segur.  

Afirma que hi ha centres educatius al districte que participen en el projecte i no reben cap mena 

d’ajut, mentre que altres centres educatius sí que reben una aportació econòmica, tot i que 

insuficient. Manifesta que creuen que l’Administració pública ha de ser coresponsable de la 

bona voluntat dels centres docents i ha de fer una aportació suficient per cobrir les despeses de 

neteja, de manteniment i de reparació de les instal·lacions i la retribució de la persona 

encarregada d’obrir i tancar el centre, la vigilància o el director de l’activitat que s’hi dugui a 

terme. Explica que entenen que hi hagi centres educatius que prefereixin no participar en 

aquest projecte si no es fa aquesta aportació o l’aportació proposada és inferior a les despeses 

generades, mentre que sí que ho farien amb una dotació suficient. Finalment presenta el prec.  

Intervé la Sra. Duñach (BC). Afirma que comparteixen la valoració positiva que es fa sobre el 

programa de patis oberts, ja que suposa donar una alternativa de lleure als infants i joves i les 

seves famílies en un context segur i de proximitat. Assenyala que actualment hi ha quatre patis 

oberts a Gràcia, en concret a les escoles Baldiri Reixach, La Sedeta, Josep Maria de Sagarra i 

Montseny, i expressa la voluntat del Govern d’incrementar el programa i ampliar-ne l’oferta al 

llarg del mandat, tal com consta en la proposta de PAD.  

Explica que és evident que l’ús com a pati obert al barri comporta un major manteniment de les 

instal·lacions del centre i que, per tant, el Govern vol incrementar aquesta partida, però que 

això dependrà de la negociació del PIM. Afirma que, en la mesura que el Grup d’ERC i altres 

formacions vulguin incidir-hi i votar-hi a favor, es podrà fer realitat aquesta demanda. Conclou, 

doncs, que accepten el prec, condicionat a l’aprovació del PIM.  

S’accepta. 
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D.3.3. Del Grup Municipal de la CUP 

 

- Que el Govern al Districte de Gràcia elabori un pla d’acció detallat sobre les estratègies que 

pretén aplicar per a la reducció activa del nombre de llicències dels epígrafs 2.2 establiments 

destinats a activitats musicals, 2.3 establiments destinats a activitats de restauració, EC3.1 

botigues de conveniència, EC3.2 botigues de plats preparats, EC3.3 comerç alimentari amb 

degustació i H.0.1. albergs de joventut i residències d’estudiants a la zona saturada, amb una 

priorització de tàctiques, una calendarització centrada en aquest mandat i una previsió 

d’impacte. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta que en el Pla d’usos es fixen diversos topalls per a les 

llicències corresponents a cadascun dels epígrafs, i que els preocupa a quin ritme es podrà fer 

el decreixement d’algunes activitats, ja que algunes de les mesures que planteja el Govern, 

com les llicències caducades a partir de les inspeccions, només han permès una reducció de 

tres llicències aquest any. Explica que han calculat que, si es pren com a referència l’any 1994, 

en què ja es deia que el districte estava saturat amb relació al nombre de llicències, caldrien 

uns 180 anys per arribar a la situació de l’any 1994 amb el ritme actual.  

Afirma que, per tant, creuen que el Districte ha de plantejar una sèrie d’estratègies per al 

decreixement actiu d’una sèrie d’epígrafs que afecten el model de barri. Explica que el seu grup 

comptava que hi hauria altres eines, com el tempteig i retracte, però que els ha arribat un 

informe que conclou que no es pot aplicar el tempteig i retracte a les llicències, sinó als 

immobles, de manera que desapareix l’eina principal que el Grup d’ICV-EUiA s’havia fet seva al 

seu moment. Manifesta que, per tant, els agradaria saber quines estratègies alternatives hi ha. 

A més, remarca que l’informe a què s’ha referit és del 18 de desembre de 2012, i pregunta per 

què no es va informar les entitats del barri sobre aquest aspecte en les reunions de desembre i 

gener.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Manifesta que accepten el prec. Explica que, tal com ja s’ha dit 

abans, s’han establert una sèrie de mesures que presentaran al Districte quan el Pla d’usos 

s’aprovi definitivament: elaborar un cens actualitzat de llicències, amb voluntat que tendeixi al 

decreixement; publicar aquest cens i fer que sigui de consulta pública, i augmentar les activitats 

d’inspecció. Afegeix que hi ha la voluntat de fer una trobada de valoració d’aquest pla de treball 

aproximadament mig any després de la seva implantació.  

D’altra banda, explica que no acaba d’entendre el càlcul que ha fet el Sr. Serra, ja que si es 

multipliquen les tres llicències que han caducat en un any pels 180 anys a què s’ha referit, el 

resultat són 540 llicències, que és una quantitat propera al total de llicències que hi ha a la zona 

saturada i a la zona de contenció. En aquest sentit, afirma que la intenció del Govern no és 

arribar a una situació de zero llicències. 

S’accepta. 
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D.3.4. Del Grup Municipal de la CUP 

 

- Que el Govern al Districte presenti una estratègia calendaritzada en el termini de dues 

setmanes per encarar les diferents moratòries i la regulació dels àmbits de cada cas per evitar 

situacions d’impàs normatiu, tenint en compte que caldrà un debat públic a Gràcia en el marc 

del PEUAT i una aprovació del Pla d’usos. 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Recorda que el juliol de 2016 finalitza la moratòria respecte als 

allotjaments turístics a Barcelona, i que el Govern actual ha concretat la necessitat de realitzar 

estudis previs per mesurar l’impacte de l’activitat turística en el Pla especial urbanístic 

d’allotjaments turístics (PEUAT), a l’empara de l’article 73.1 de la Llei d’urbanisme.  

Assenyala que al districte de Gràcia actualment intervenen tres moratòries en l’àmbit turístic: 

una suspensió potestativa dels establiments d’allotjament turístic a la part central de la Vila de 

Gràcia, que finalitza a finals d’aquest mes; una suspensió de noves llicències d’habitatge d’ús 

turístic a la part central de la Vila de Gràcia, a Camp d’en Grassot i a l’entorn del parc Güell, 

que finalitza el 2 de maig, i una suspensió d’albergs de joventut, hostels i residències 

d’estudiants, que finalitza el 26 de setembre.  

Manifesta que presenten aquest prec atès que dues d’aquestes moratòries finalitzen de manera 

immediata i el seu àmbit de regulació és el PEUAT, que encara no ha estat aprovat, i que la 

tercera de les moratòries incideix plenament en la definició del Pla d’usos del districte de 

Gràcia. Explica que un altre motiu és que el Govern no té intenció de regular els allotjaments 

turístics del districte mitjançant el Pla d’usos i obvia el resultat del procés participatiu, mentre 

que l’actual proposta de Pla d’usos sí que regula, en canvi, albergs i residències d’estudiants, i 

afirma: «Si no es mantingués aquest epígraf dins del Pla d’usos, podria ocasionar, atès que 

existeix el límit màxim de suspensió de llicències de dos anys i no hi ha la certesa de 

l’executivitat del PEUAT en aquesta data, un buit en la regulació restrictiva d’aquests 

establiments i que tampoc aplica la mateixa màxima per a la resta d’allotjaments turístics.» 

Pregunta què passarà si quan acabi la moratòria en la concessió de llicències d’allotjaments 

turístics al juliol encara no s’ha aprovat el PEUAT, i quin procés participatiu tindrà el PEUAT a 

Gràcia.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Afirma que accepten el prec. Explica que presentaran un calendari de 

la situació de cadascuna de les moratòries i de quina manera queden recollides en cada marc 

normatiu corresponent.  

S’accepta. 

 

 

D.3.5. Del Grup Municipal de Ciutadans 
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- Que s’insti la Biblioteca a penjar anuncis, en l’espai reservat per a anuncis d’institucions, on 

s’informi també en espanyol dels telèfons als quals trucar i les institucions a les quals acudir en 

els casos de violència masclista; i que s’informi, també en espanyol, dels telèfons als quals 

trucar i les institucions a les quals acudir en el cas de persones que requereixin ajudes de 

lloguer. 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Indica que el Grup Municipal de C’s ha demanat projectar 

un parell de fotografies.  

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Assenyala que procurarà formular el prec en català i castellà, per 

veure si mereix les felicitacions de la Sra. Mayor.  

Mostra un cartell amb informació per a l’atenció a les víctimes de la violència masclista, i 

pregunta si el fet que només estigui escrit en català vol dir que únicament les dones 

catalanoparlants són víctimes de la violència masclista, o que les dones que no són 

catalanoparlants han de patir en silenci aquest tipus d’agressions.  

Intervé la Sra. Tomás (BC). Manifesta que el prec que es planteja té a veure amb la 

Generalitat, que deu tenir un protocol d’ús del català  semblant al de l’Ajuntament de Barcelona, 

i que la Biblioteca Jaume Fuster es limita a penjar els cartells que té.  

Assenyala que les diferències entre «contra la violencia machista» i «contra la violència 

masclista», «teléfono gratuito y confidencial» i «telèfon gratuït i confidencial» no són tan 

substancials perquè una persona castellanoparlant no pugui entendre el text en català. A més, 

afirma que estan d’acord amb les normes d’ús del català com a llengua preferent. Conclou que, 

per tot plegat, no poden acceptar el prec.  

No s’accepta. 

 

 

D.3.6. Del Grup Municipal del PPC 

 

- Que s’enviï als consellers l’agenda de forma regular en el temps i que aquesta inclogui tant les 

dates dels diferents òrgans de govern com els diversos actes institucionals que es realitzin, així 

com també els actes d’entitats i associacions del districte dels quals l’equip de govern en tingui 

coneixement. 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Recorda que en l’informe del regidor ja han parlat d’aquest tema, 

i destaca que per als consellers de Districte és molt important conèixer amb antelació les dates 

de les reunions dels òrgans de participació, dels actes institucionals i dels actes de les entitats i 

associacions del districte. Explica que fa unes setmanes que aquest aspecte ha millorat força, 

però que creien que era oportú exposar aquesta qüestió en el Consell Plenari perquè el Govern  

s’hi pronunciés.  
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Intervé la Sra. Calabria (BC). Afirma que aquesta qüestió ja s’ha resolt i que des d’aquesta 

setmana s’està enviant l’agenda de manera puntual, d’acord amb el compromís que s’ha 

transmès a tots els grups.  

Recorda que aquest problema es devia a dues raons: el relleu en la conselleria tècnica, ja que 

ella ha assumit aquesta funció des de principis de febrer en substitució del Sr. Eduard Balsebre, 

i la implantació d’un nou sistema informàtic. Explica que aquest canvi informàtic no es va fer 

efectiu fins a la setmana passada i que, per tant, a partir d’aquesta setmana ja s’enviarà la 

informació als grups amb el nou format que van sol·licitar. Afirma, doncs, que accepten el prec 

perquè ja es compleix.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Agraeix l’acceptació del prec. Assenyala que aquest problema es 

donava des de l’inici del mandat i que no tenia res a veure amb el relleu a la conselleria tècnica, 

després del qual remarca que s’ha notat una millora.  

S’accepta. 

 

 

D.4. Preguntes 

 

D.4.1. Del Grup Municipal de CiU 

 

- Quines mesures concretes durà a terme el Districte en relació amb la situació del bar 

Heliogàbal? 

Intervé el Sr. Daura (CiU). Explica que són conscients que cal vetllar pel compliment de la 

normativa municipal, però que també cal tenir en compte les aportacions immaterials que 

representen certs actors i organitzacions del districte. Destaca que un cas emblemàtic d’això és 

el bar musical Heliogàbal. Tot seguit formula la pregunta.  

Intervé la Sra. Calabria (BC). Manifesta que des de principis de gener han mantingut una 

comunicació constant tant amb el bar Heliogàbal i l’ICUB com amb l’àrea d’Urbanisme. Afirma 

que la voluntat del Govern del Districte és que l’Heliogàbal pugui reprendre la seva activitat 

habitual al més aviat possible i que, per això, estan treballant amb ells una solució que els 

permeti complir totes les condicions necessàries tant de capacitat del local com de llicències.  

Intervé el Sr. Daura (CiU). Explica que saben que el Govern hi està treballant, però que volien 

una explicació sobre la situació actual d’aquesta qüestió. Opina que han de valorar el que 

suposa la música en viu i plantejar alternatives per evitar que l’Heliogàbal hagi de tancar. 

Manifesta que saben que aquest problema s’arrossega des de fa temps, però que s’ha agreujat 

en els últims mesos i és convenient que el Govern l’afronti amb fermesa per donar-hi una 

solució.  
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D.4.2. Del Grup Municipal de CiU 

 

- Quin capteniment respecte a la gestió de les escoles bressol Caspolino i Enxaneta té el 

Govern a partir de les qüestions plantejades? 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Recorda que Barcelona disposa d’una xarxa de 97 escoles 

bressol que donen atenció educativa a més de 8.000 infants, i que tothom està d’acord que cal 

continuar ampliant-la en els propers anys. Assenyala que el Govern ha expressat la seva 

voluntat de recuperar la gestió directa de les tres escoles que es van obrir amb gestió indirecta 

en el mandat anterior a causa del decret d’estabilitat pressupostària, tot i que remarca que són 

centres de titularitat pública i que, a més, el grau de satisfacció dels pares i mares que porten 

els seus infants a aquestes escoles és superior al 85%.  

Explica que, malgrat les declaracions del comissionat i l’alcaldessa respecte a la voluntat 

d’aplicar la gestió directa en aquestes escoles el curs vinent, les famílies i les treballadores dels 

centres no han rebut cap informació de l’Institut Municipal d’Educació en aquest sentit. 

Manifesta que els agradaria conèixer el capteniment del Govern pel que fa a aquest tema, 

tenint en compte que les famílies estan preocupades, que s’apropa el període de preinscripció i 

que aquestes escoles fa cinc anys que funcionen amb un projecte educatiu consolidat, amb 

una plantilla i amb un horari diferenciat de la resta.  

Intervé la Sra. Duñach (BC). Afirma que la voluntat política del Govern municipal és que 

aquestes escoles tinguin una gestió directa. Explica que consideren que això dignificarà les 

condicions laborals dels professionals, que ara tenen una remuneració econòmica inferior que 

la resta de professionals d’escoles bressol de titularitat pública; eliminarà la possibilitat de 

construir un sistema dual dins de la titularitat pública d’escoles bressol, amb els greuges que 

això comporta, i permetrà donar compliment a un punt del programa electoral amb el qual BC 

es va presentar.  

Remarca que la voluntat d’aplicar la gestió directa en aquestes escoles no vol dir que no es 

tingui en compte el projecte educatiu de centre ni els professionals que hi treballen. En aquest 

sentit, destaca que se’n vol garantir la continuïtat amb la finalitat que el pas a la gestió directa 

signifiqui sempre una millora per al centre.  

Explica que el 10 de febrer es va signar la proposta per passar a gestió directa les escoles 

bressol Enxaneta i Caspolino, a Gràcia, i l’escola Els Patufet de Navas. Afirma que a partir 

d’aleshores s’han iniciat els tràmits i la recollida d’informes de Recursos Humans, l’IMEB, 

Serveis Jurídics, Intervenció Municipal, etc., i que amb els resultats d’aquests informes 

s’adoptarà l’acord a la Comissió de Govern, si escau. D’altra banda, assenyala que l’IMEB té 

previst reunir-se amb les famílies per donar-los explicacions detallades.  

 

D.4.3. Del Grup Municipal de Ciutadans 
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- Quines mesures té previst realitzar el Govern davant l’acumulació de residus en diversos 

solars del barri del Coll? 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Mostra fotografies d’alguns solars del barri del Coll, i assenyala 

que en el Consell de Barri s’ha parlat més d’una vegada del problema que és objecte de la 

pregunta, que està relacionat amb persones que acumulen deixalles i que, probablement, 

després les venen o en treuen algun tipus de profit.  

Explica que aquest problema posa de manifest la pobresa extrema, atès que en aquests solars 

hi viuen persones, tal com es pot veure a les fotografies. Remarca que moltes d’aquest 

persones fa anys que viuen al barri i que hi ha el perill que el Coll es converteixi en una mena 

de gueto. Assenyala que l’estat d’aquests solars també reflecteix que el barri del Coll té una 

renda per càpita inferior a la mitjana de la ciutat i que, per tant, mereix una atenció preferent per 

part de les institucions municipals.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Ofereix la informació de què disposen respecte als solars referits: el 

de Mare de Déu del Coll 32 és de propietat privada, hi viuen vuit persones i la data 

d’assentament és el febrer del 2014; el del carrer Móra d’Ebre 52 té set persones; el de Móra 

d’Ebre 36 és també de propietat privada, té unes 14 persones i la data d’assentament és el 

febrer del 2013.  

Explica que hi ha una taula d’assentaments del districte formada per la Gerència, la Guàrdia 

Urbana, la tècnica de Prevenció, l’Oficina d’Assentaments i educadors especialitzats, que fa el 

seguiment i la coordinació de diferents accions. Afirma que la població d’aquests assentaments 

és itinerant i, per tant, no es pot pressuposar que hi ha les mateixes persones des de l’inici. 

Remarca que aquest fet dificulta molt el treball amb aquestes persones. Assenyala que, a més, 

la forma de vida i el modus operandi d’aquestes persones també dificulta la possibilitat d’oferir-

los alternatives habitacionals o ocupacionals.  

 

D.4.4. Del Grup Municipal del PSC 

 

- Respecte al Centre de Normalització Lingüística de Gràcia, comparat amb el 2015, quin és el 

nombre d’alumnes, professors i aules d’enguany; i si aquestes xifres cobreixen la demanda dels 

diferents col·lectius i dels barris més perifèrics del districte de Gràcia? 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que presenten aquest pregunta atès el consens que hi 

ha al voltant de la llengua catalana a Catalunya en general i al districte de Gràcia en particular; 

ateses les nombroses retallades que els empleats públics pateixen i les consegüents 

davallades dels serveis a la ciutadania, i atesa la important tasca que el Centre de 

Normalització Lingüística de Gràcia du a terme des de fa anys. Tot seguit formula la pregunta.  

Intervé la Sra. Duñach (BC). Informa que actualment s’ofereixen 49 cursos, amb un total de 

1.136 places, de les quals se n’han cobert 1.006. Assenyala que aquestes dades no inclouen 
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els cursos d’estiu, que s’obriran a mitjan març. Explica que el Centre de Normalització 

Lingüística té una plantilla de nou persones, quatre a jornada completa, quatre a 25 hores i una 

a 20 hores. Afirma que el Centre disposa de tres aules fixes a l’escola Rius i Taulet, als Lluïsos 

de Gràcia i a l’YMCA, però que també s’imparteixen cursos en altres indrets segons la 

demanda. Assenyala que, per exemple, actualment es fan cursos a l’escola Montseny i al casal 

de barri Cardener, i que també es feia un curs a l’escola Josep Maria de Sagarra, però que no 

té continuïtat per manca d’alumnat. A més a més, indica que hi ha alumnat de Gràcia que va 

als cursos que s’ofereixen a Sarrià-Sant Gervasi, que es fan al matí.  

Destaca que, si es comparem les dades d’alumnat i professorat respecte al curs anterior, són 

pràcticament les mateixes, fet que indica que la demanda està coberta. Finalment, diu al Sr. 

Lacasta que li pot enviar un quadre amb totes les dades.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que alguns treballadors del Centre de Normalització 

Lingüística els han dit que es fan menys cursos, però que, si no hi ha variacions, tornaran a 

parlar amb ells per esbrinar quin problema hi ha.  

 

D.4.5. Del Grup Municipal del PSC 

 

- Quan està previst donar compliment a la promesa de l’anterior Govern i adequar l’espai de la 

Font del Carbó? 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Recorda que fa dos anys el Govern es va comprometre a fer 

l’adequació dels jardins de la Font del Carbó i que, en concret, la regidora anterior, Maite 

Fandos, va dir que el projecte ja estava fet al febrer de 2014. Remarca que encara no s’ha 

realitzat cap obra de reforma ni de manteniment de l’espai, i que aquesta actuació no està 

prevista ni al PAD ni al PAM presentats pel Govern actual.  

Intervé la Sra. Furriols (BC). Explica que durant el mandat anterior es va redactar un 

avantprojecte d’enjardinament de la Font del Carbó, però que es va considerar que no era 

viable econòmicament ni coherent tècnicament, i que no donava resposta als requeriments 

sol·licitats pel Districte de Gràcia. Afirma que, per tant, no es va seguir la seva tramitació.  

Manifesta que, mentre aquesta obra no s’executa, el Districte de Gràcia realitza actuacions 

periòdiques de neteja i desbrossament del solar, l’última de les quals es va realitzar al 

desembre del 2015.  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Lamenta que el Govern anterior prometés fer una obra quan no 

tenia ni la seguretat tècnica ni econòmica que es podia fer. Recorda que, fins i tot, es va 

anunciar aquesta actuació a BTV. Afirma que, per tant, esperen que almenys el Govern notifiqui 

als veïns que aquesta obra no es realitzarà, com a mínim a curt termini.  

 

D.4.6. Del Grup Municipal del PPC 
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- Quins professionals de la salut treballen durant l’ampliació de l’horari del servei d’urgències de 

l’Hospital de l’Esperança, quines són les seves especialitats, de quins mitjans tècnics i de 

diagnosi s’ha dotat l’Hospital de l’Esperança per fer front a aquesta ampliació de l’horari 

d’atenció en servei d’urgències, i quina ha estat la informació rebuda pels usuaris de l’àrea 

d’influència de l’Hospital? 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Recorda que en el plenari anterior el Govern va presentar una 

mesura de govern sobre sanitat al districte, en la qual s’anunciava l’ampliació de l’horari del 

servei d’urgències a l’Hospital de l’Esperança fins a les 24 h. Explica que aleshores ja van dir 

que celebraven aquesta mesura, però que no es concretava res sobre els serveis que incloïa 

l’ampliació horària i tampoc no quedava gaire clar si els canals a través dels quals s’informaria 

els habitants de l’àrea d’influència del centre serien suficients i prou eficients. A continuació 

formula la pregunta. 

Intervé la Sra. Tomás (BC). Manifesta que l’ampliació horària del Centre d’Urgències d’Atenció 

Primària de l’Esperança fins a les 24 h ha suposat l’allargament d’horari d’un metge, d’una 

infermera, d’un administratiu, d’un pràctic sanitari i d’un tècnic de radiodiagnòstic. Assenyala 

que l’especialitat del metge d’urgències pot ser internista o metge de família, preferentment, ja 

que l’especialitat d’urgències no està reconeguda. Informa que els mitjans tècnics i diagnòstics 

són els mateixos que durant la resta de l’horari que cobreix l’Hospital de l’Esperança, i que fins 

al 31 de març la gestió encara anirà a càrrec del Parc Salut Mar, mitjançant contractació amb el 

CatSalut.  

D’altra banda, explica que s’ha informat els usuaris i usuàries de l’àrea d’influència a través del 

desplegament d’una campanya informativa duta a terme pel Districte, que ha consistit en els 

elements següents: 4.000 cartells de 21 x 42 cm que s’han distribuït a porteries dels cinc barris; 

5.000 fulls de mà de mida DIN A5 per als equipaments (centres cívics, serveis socials, CAP, 

casals de barri, mercats de Gràcia, biblioteques i algunes farmàcies); piulades periòdiques, i 

una notícia al web del Districte. Afirma que, a més, cal sumar-hi les accions que hagi fet el 

CatSalut als centres sanitaris.  

Assenyala que el dimecres passat hi va haver la primera reunió de la comissió de seguiment. 

Manifesta que enviarà als grups que no hi van poder assistir el PowerPoint amb tota la 

informació de quines especialistes hi haurà al centre un cop n’assumeixi la gestió el PAMEM a 

partir de l’1 d’abril.  

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Agraeix les explicacions, i opina que potser hauria estat més 

oportú fer una comunicació una mica més individual als usuaris de l’àrea d’influència, ja que 

han detectat que algunes persones no saben que disposen d’aquest servei.  

D.5. Seguiment de proposició/declaració de grup o prec 

D.5.1. Del Grup Municipal de CiU 
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- Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment al 

prec acceptat al plenari del 2 de desembre de 2015, relatiu a la instal·lació de pilones al carrer 

Pere Serafí amb travessera de Gràcia per evitar el pas de vehicles els dissabtes i festius de 

tancament així com per millorar el gaudi de vianants i comerciants. 

Intervé la Sra. Manzano (CiU). Presenta el seguiment d’aquest prec.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Recorda que, quan es va acceptar el prec, ja es va matisar que 

l’acceptació responia més a una voluntat que no pas a referències tècniques. Explica que 

aquest tema s’ha tractat a la Taula de Mobilitat i que tant la Guàrdia Urbana com els tècnics de 

Mobilitat han desaconsellat la instal·lació de pilones al carrer Pere Serafí amb travessera de 

Gràcia perquè aquestes pilones afectarien també els veïns que volen accedir al seu habitatge, 

així com un aparcament privat que hi ha al carrer de Sant Pere Màrtir.  

Intervé la Sra. Manzano (CiU). Opina que el tancament de travessera de Gràcia, que es va 

començar en el mandat anterior, està sent una bona iniciativa. Destaca que cuidar el comerç és 

una gran inversió i que, per això, val la pena tenir en compte que els petits comerços i els 

mercats municipals han de ser prioritaris en la inversió municipal, ja que generen llocs de feina i 

creen una gran xarxa social, que és una cosa molt necessària als barris.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Manifesta que el Govern considera prioritària la utilització de l’espai 

públic per part dels vianants i que, a més, com a passejant de la zona de travessera de Gràcia 

pot dir que, quan es tanca al trànsit, l’afectació dels vehicles és molt puntual i normalment no 

genera perill. Reitera que, tanmateix, la limitació que es demana està desaconsellada per part 

dels serveis tècnics i de la Guàrdia Urbana.  

D.5.2. Del Grup Municipal d’ERC 

- Que es calendaritzi i s’informi de l’estat d’execució de les actuacions de la proposició 

aprovada en la sessió del consell de Districte de 8 d’octubre de 2015 sobre el destí del 

superàvit disponible de l’any 2015. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Explica que aquest seguiment es refereix a una proposició que va 

ser molt transaccionada i que inclou actuacions de condicionament de solars de Vallcarca i de 

repavimentació i manteniment d’alguns dels carrers de la Vila, entre d’altres.  

Intervé el Sr. Soro (BC). Informa que a Vallcarca es van fer treballs de desbrossament als 

solars dels carrers de Mare de Déu del Coll, Medes, Vallpar i Baixada de Briz, i es va 

reconstruir el mur de l’Hort de l’Avi. Explica que, d’altra banda, en el procés de convertir en 

propietat municipal l’antic consolat danès, es va encarregar, dins el mateix àmbit de Vallcarca, 

la neteja del solar de la plaça Mons i de l’antic consolat, un mapa topogràfic i un aixecament de 

plànols del solar. Destaca que això ha de permetre poder iniciar de manera més ràpida el 

projecte executiu del futur equipament. A més, afegeix que s’ha pactat amb BIMSA la redacció 

del projecte per a l’ús de casal de barri el 2016.  
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Informa que en l’àmbit de la Vila de Gràcia s’han fet les actuacions següents: la reparació de 

voreres, vorades i guals al carrer Bonavista, la pavimentació del carrer Quevedo, la renovació 

de la vorera del carrer Còrsega, les obres d’arranjament d’escocells a Gran de Gràcia, 

l’arranjament de paviments a l’entorn del mercat de la Llibertat i treballs d’aglomerat a diferents 

espais i entorns del centre de la Vila.  

Intervé la Sra. Metge (ERC). Explica que celebren que es vagi avançant en relació amb la 

conversió de l’antic consolat danès en equipament, que recorda que és una iniciativa que prové 

d’una proposta feta pel seu grup en el mandat anterior.  

Pel que fa a les obres de manteniment i millora del carrers, assenyala que hi ha altres carrers 

que caldria arranjar, com els de Ramon i Cajal, Terol, Penedès, Sant Domènec, Perla i 

Maspons.  

Finalment, manifesta que els agradaria saber l’estat de l’estudi que s’està fent al carrer 

Providència, però que poden parlar-ne després.  

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

E.1. Declaració institucional de suport als refugiats 

 

Llegeix la Sra. Furriols (BC): 

 

«El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda:  

 

1. Sumar-se a la crida que diversos sectors de la ciutadania han fet en favor dels drets de 

les persones refugiades, en concret la demanda que s’obrin Vies Segures per a les 

persones que cerquen refugi a Europa. 

  

2. Demandar que els governs els garanteixin un camí sense màfies, sense espoli 

econòmic i sense morts. 

3. Exigir que el govern de l’Estat permeti a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de 

Catalunya, a través de l’Agència Catalana de Cooperació, fer efectiva i de forma 

immediata l’acollida del nombre de persones en busca de refugi que la ciutat determini.  

4. Donar suport a totes aquelles iniciatives de la ciutadania, dels nostres veïns i veïnes 

que vulguin fer efectiva la solidaritat material i humana amb les persones en cerca de 

refugi, contribuint amb el mitjans materials i humans que siguem capaços d’aportar. 

5. Elevar aquesta declaració institucional als governs de la Generalitat i de l’Estat 

espanyol.» 

 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

45 /49 
 

 

E.2. Declaració institucional d’adhesió al manifest d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme a 

Gràcia 

 

Llegeix el Sr. Ardanuy (president): 

 

«El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 

1. L’adhesió del Districte de Gràcia al manifest d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de 

Gràcia. 

 

2. Que el Districte de Gràcia es comprometi amb la campanya ciutadana i veïnal per 

tancar definitivament la llibreria nazi Europa, donant suport a UCFR per tal que pugui 

assolir els objectius que planteja el seu manifest. 

 

3. Fer arribar aquest manifest a l’Ajuntament de Barcelona i instar al seu suport, 

conjuntament amb les administracions que corresponguin, per assolir-ne els objectius. 

 

4. Crear un grup de treball per a la prevenció del racisme i la xenofòbia, dins el Consell de 

Drets Civils del Districte, per a fer-ne seguiment.» 

 

E.3. Declaració institucional sobre el Pla hidrològic de l’Ebre 

  

Llegeix el Sr. Daura (CiU): 

 

«El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 

 

1. El Plenari de Districte rebutja el Pla de conca de l’Ebre i denuncia que s’ha pres sense 

el necessari diàleg institucional ni social, i de forma unilateral. 

 

2. Dóna suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) i a les entitats socials que 

estan reclamant la supervivència no només de l’entorn on viuen sinó també de les 

seves economies. 

 

3. Demana a la Comissió Europea que insti el Govern espanyol a replantejar aquest Pla i 

que se'n presenti un que vetlli per l’adequació i el compliment del Pla hidrològic de 

conca de l’Ebre a les directives europees d’aigua, aus i hàbitats. 

 

4. Reclama que es compleixi la DMA tant pel que fa als cabals ecològics necessaris per 

garantir la biodiversitat de l’Ebre, com pel que fa a les inversions necessàries per 

millorar els sistemes de canalització i de regadiu, que poden esdevenir un factor clau 
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per eliminar la plaga del cargol poma, així com un factor dinamitzador de les economies 

del Delta. 

 

5. Insta el Govern de la Generalitat a convocar de forma urgent la Comissió per la 

Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar una 

resposta institucional unitària. 

 

6. Demana que l’acord sigui transmès a l’alcaldessa de Barcelona, al president de la 

Diputació de Tarragona, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al president del 

Congrés dels Diputats, al president del Comitè de les Regions, al president del 

Parlament Europeu, al president de la Comissió Europea, al comissari competent en 

matèria d’aigües i al president del Consell Europeu. 

Ara més que mai des de Gràcia també fem nostre el lema de “Lo riu és vida”.  

Gràcia, 2 de març de 2016.» 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Assenyala que hi ha una sol·licitud de paraula del portaveu 

del Grup de C’s.   

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Explica que sap que no és habitual demanar la paraula en una 

declaració institucional, però que en llegir-la el va sorprendre que una qüestió que no té a veure 

amb Gràcia i eminentment tècnica s’utilitzés per a la confrontació política.  

Assenyala que la Generalitat demana que a la desembocadura de l’Ebre hi hagi 5.000 hm³ a 

l’any, que és l’equivalent a un cub de la mida d’un camp de futbol de 500 km d’alçada, mentre 

que la contraproposta de l’Estat espanyol és que hi hagi 3.100 hm³. Remarca que aquesta 

proposta ja la va fer la Generalitat en els temps que governava Jordi Pujol, quan es reconeixia 

que 3.100 hm³ a l’any eren suficients per no posar en risc el cabal ecològic.  

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Assenyala que és potestat dels grups municipals utilitzar la 

via de la declaració institucional per expressar un posicionament polític del Consell Plenari. Diu 

a la resta de grups que, si volen, poden intervenir.   

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Explica que han votat en contra d’aquesta declaració perquè  es 

refereix a un pla hidrològic que ha fet el Govern de l’Estat, que és del seu partit, i que busca 

portar aigua a les conques deficitàries, tenint en compte que Espanya té un greu problema de 

sequeres. D’altra banda, remarca que el 2001 es va presentar un pla hidrològic molt semblant a 

l’actual que va tenir el suport de CiU, tal com ha assenyalat el Sr. Calonge.  

Afirma que els plans hidrològics havien d’estar aprovats el 2009 d’acord amb la Directiva marc 

de l’aigua i que, per això, el Govern de l’Estat es va prendre aquesta qüestió com una prioritat 

important per cobrir el buit legal existent. Manifesta que, de fet, la normativa que s’aprova ara, 
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que recorda que és de competència estatal quan les conques hidrogràfiques ocupen més d’una 

comunitat autònoma, dóna compliment al mandat de la Unió Europea.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta que estan en contra del Pla hidrològic de l’Ebre per 

motius de preservació mediambiental i, també, de preservació socioeconòmica i de formes de 

vida pròpies del Delta, ja que entenen que l’aplicació d’aquest Pla implica la desaparició del 

Delta a la llarga. A més, afirma que estan molt contents del suport al moviment popular de les 

Terres de l’Ebre en defensa del riu.  

Assenyala, però, que la declaració té un caràcter molt institucionalitzant i relacionat amb la Unió 

Europea, i que el seu grup hauria preferit apel·lar més a la gent que està mobilitzada al territori. 

A més, demana al Grup de CiU que tingui en compte que al Parlament de Catalunya ha aprovat 

una declaració de desconnexió de l’Estat espanyol i que, per tant, no cal anar enviant 

documents a les diputacions, al Senat i al Congrés dels Diputats. Opina que el que cal és que 

la gent dels diversos països pels quals passa l’Ebre es posi d’acord sobre què fan amb el riu.  

Intervé el Sr. Daura (CiU). Agraeix als grups de BC, ERC, CUP, PSC que donin suport a la 

declaració, amb les esmenes i les diferents transaccions que han fet, i destaca que 15 dels 17 

consellers del Districte hi estan a favor.  

En resposta a la intervenció del Grup del PPC, explica que el Govern espanyol va presentar 

diversos plans i que la Comissió Europea es va queixar que el relatiu a la conca de l’Ebre era el 

pla sobre el qual es donava menys informació. D’altra banda, afirma que el Govern espanyol no 

acostuma a complir els tractats internacionals en aquesta matèria i, a més, no consulta la 

Generalitat de Catalunya.  

Diu al representant del Grup de C’s que, com molt bé ha dit el president, es poden fer 

declaracions institucionals per expressar un posicionament, tal com ho han fet sobre altres 

temes que no es refereixen ni a Gràcia ni a Barcelona. A més, opina que aquest tema va més 

enllà de les Terres de l’Ebre i afecta tot el país. En aquest sentit, manifesta que creuen que és 

important que el districte de Gràcia mostri el seu compromís amb la gent de l’Ebre i de la 

Plataforma en Defensa de l’Ebre. Destaca que el país es vertebra amb el compromís dels 

pobles i ciutats que el conformen, i que amb aquesta declaració Gràcia dóna compliment a 

aquest compromís amb el país.   

Intervé el Sr. Badia (BC). Fa un reconeixement a la tasca que ha fet la Plataforma en Defensa 

de l’Ebre al llarg de molts anys, que qualifica d’incommensurable.  

Afirma que discrepa rotundament que aquest debat sigui purament tècnic i que, si fos així, 

segurament la Unió Europea ja hauria donat la raó a la defensa que s’ha fet de l’Ebre i a totes 

les mobilitzacions que hi ha hagut. Opina que es tracta d’un debat polític en el qual es vulneren 

cabals ambientals, no es protegeixen zones com el Delta de l’Ebre i es posen en risc 

l’assentament de la població i l’equilibri territorial. D’altra banda, remarca que la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre tampoc no està d’acord amb els transvasaments cap a les conques internes.  
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Assenyala que, en parlar de política ambiental, cal recordar a la Generalitat que existeix un 

Salvem el Gaià; que hi ha una Plataforma en Defensa del Ter, que té el conflicte dels purins, 

les minicentrals i un transvasament; que els rius Besòs i Llobregat estan molt castigats, i que es 

fa un transvasament al Segre. Manifesta que, per tant, també cal un pla de conques internes 

que compleixi la Directiva marc de l’aigua, i treballar per a tot el país i no només per a una part.  

E.4. Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones 

 

Llegeix la Sra. Tomàs: 

«El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 

1. Reconèixer i posar-nos al servei com a Ajuntament i Districte de Gràcia de la lluita 

històrica feminista i dels moviments de dones que durant dècades han teixit aliances 

transversals per al reconeixement mutu, l’apoderament de les dones i la justícia de 

gènere, articulant estratègies de lluita cap a societats més justes i democràtiques que 

desafiïn les relacions de poder que perpetuen les desigualtats de gènere i les 

desigualtats múltiples que afecten les dones en funció de la seva orientació sexual, 

classe social, edat, religió, origen nacional i/o ètnic, diversitat funcional, etc. 

 

2. Garantir el bon govern i una Administració inclusiva i democràtica, de manera que la 

igualtat de gènere sigui sistemàticament incorporada als objectius de les polítiques 

sectorials i de districte, als pressupostos, les contractacions, les subvencions, la 

selecció del personal, la formació del personal polític i tècnic de l’Administració, al 

disseny i seguiment de les polítiques públiques, i als processos de participació i 

deliberació, entre altres iniciatives.   

 

3. Impulsar que la construcció de ciutat i del seu espai públic inclogui sempre la 

perspectiva de gènere i per tant tingui en compte les necessitats de dones i homes, 

grans, infants i persones amb diversitat funcional, i faciliti la vida quotidiana i la cura de 

tothom.  

 

4. Afirmar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona i del Districte de Gràcia contra les 

violències masclistes i l’eradicació del feminicidi, i dedicar any rere any els recursos 

necessaris tant materials com humans en aquesta lluita, i fins que el fenomen no sigui 

eradicat.   

 

5. Garantir el dret al propi cos de les dones, a una maternitat lliure, i a la defensa dels 

drets sexuals i reproductius de les dones lesbianes i bisexuals i de les persones trans. 

 

6. Adquirir un compromís públic real amb les necessitats i el dret a la cura de la ciutadania 

al llarg de la vida, que es concreti en: la provisió de serveis públics suficients i de 

qualitat per a la petita infància i les persones amb intenses necessitats de cura; el 
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foment de la coresponsabilitat dels homes; el suport i ampliació de les estratègies 

cooperatives i comunitàries de cura; i el reconeixent de la importància del treball de 

cura per al sosteniment de la vida i el desenvolupament econòmic de la ciutat.» 

E.5. Declaració institucional per a un Saló de l’Educació de Barcelona lliure d’exèrcits, per uns 

espais educatius sense armes 

Llegeix la Sra. Arnau:  

«El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 

1. Defensar un Saló de l’Ensenyament sense la presència de les Forces Armades 

Espanyoles i promoure uns espais educatius que promoguin la cultura de la pau, la 

convivència pacífica, els drets humans i la solidaritat internacional. 

 

2. Instar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona a fer totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona per no permetre la 

representació d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament ni a cap altre espai 

educatiu i de lleure com el Festival de la Infància. 

3. Comunicar a totes les administracions competents el contingut d’aquesta declaració 

institucional. 

 

4. Instar les administracions competents, i en concret el Departament d'Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya, a no permetre la presència de cap exèrcit al Saló de 

l’Ensenyament ni a cap espai educatiu.» 

 

 

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

Plenari del Consell de Districte a les 22:30 hores. 

 

Barcelona, 2 de març de 2016. 

 

 

El president,                                                                    El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 

 


