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ACTA DEL PLENARI Núm. 10 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

21 de desembre 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 BComú                     Sra. Judith Calabria i Cortecans 

Sr. Robert Soro García 

Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo 

Sra. Marta Duñach Masjuan 

Sra. Clara Furriols Espona 

 

Grup Municipal de CiU              Sra. Berta Clemente Net 

Sr. Esteve Suñé Daniel 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

Sra. Sílvia Manzano Quintana 

Sr. Jordi Daura Molins 

  

 Grup Municipal d’ERC 

Sra. Alba Metge i Climent 

Sra. Núria Pi i Martínez 

 

Grup Municipal de la CUP 

Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert 

Sr. Quim Serra Toro 

           Grup Municipal de C’s 

Sr. Luis Calonge Coch 

 

Grup Municipal del PSC 

      Sr. Alberto Lacasta Huelin 

 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

2 /56 
 

            Grup Municipal del PP 

Sr. Miguel Raposo Riesco 

 

 

 

 

El regidor del Districte excusa el retard del senyor Ardanuy, que té en aquests moments un 

altre compromís i s’incorporarà més tard, i informa que mentrestant presidirà el Consell. S’inicia 

la sessió a les 18:30 hores. 

 

 

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 Despatx d’ofici 

Es dóna per informat. 

B.2 Mesures de Govern 

B.2.1 Mesura de Govern Línies d’actuació del Districte de Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). 

Inicia la seva intervenció subratllant que la mesura que presenten és el pla de govern del 

Districte un pla fruit d’un intens procés participatiu, el més participat que s’ha fet mai per 

elaborar aquest tipus de plans. Informa que es van produir 200.000 visites en el calendari de 

participació del web decidim.barcelona, amb 156.000 suports a les propostes. Pel que fa a 

Gràcia, van tenir lloc 34 cites presencials: 5 consells de barri, 11 comissions i consells 

sectorials i 18 debats temàtics (sobre diferents equipaments, joves, urbanisme, habitatge, 

turisme, espai públic, etc.), celebrats en diferents espais del districte amb la participació de 972 

persones. Afegeix que, per arribar a les persones que no se senten convidades a participar en 

les cites i convocatòries de l’Administració, també es va sortir al carrer a proposar el debat en 

diferents espais públics (portes d’escoles, CAP, etc.), fet que va recollir la participació de 763 

persones. Remarca, també, que al final del procés es van dur a terme dues activitats en dues 
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escoles, on els infants van col·laborar amb els dinamitzadors per interpel·lar els veïns i 

comerços de l’entorn per recollir propostes de millora del barri.  

Tot seguit, concreta que a Gràcia el procés va recollir 741 propostes, de les quals se’n van 

aprovar 514, amb prop de 8.000 suports. Explica que després es van transaccionar i recollir 

dins les 76 línies d’actuació de mandat del document que es va tancar el juliol, i que, a partir 

d’aquí, s’ha iniciat un debat polític amb la resta de forces que ha generat tretze reunions. 

Assegura que, fruit de la màxima voluntat de diàleg per part del Govern, s’han incorporat dotze 

esmenes parcials a les propostes inicials i també de sis línies d’actuació noves.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Saluda i inicia la intervenció assegurant que a tothom se li farà 

estrany no parlar del PAD ni del PAM durant la resta del mandat, atès que, per primer cop a la 

història, no existiran i, per tant, es presenten com a mesura de govern no sotmesa a votació. Al 

seu parer, aquest fet constata el fracàs de l’equip de govern. 

Agraeix les entitats i els veïns les seves aportacions al procés, però recorda que el Govern n’ha 

rebutjat el 30%. En aquest sentit, recorda que la proposta més votada a Barcelona va ser la 

cobertura de la Ronda de Dalt, que també ha estat el primer incompliment, ja que el projecte 

presentat no és de cobertura. Afegeix que el pla no recull propostes i mesures aprovades 

anteriorment, com la reforma de Via Augusta entre Travessera de Gràcia i Diagonal que 

demanava el PP. A parer seu, el document vol començar de zero, sense tenir en compte ni 

reconèixer l’herència del treball previ.  

Quant a xifres, subratlla que la participació real ha estat només de l’1,4% dels barcelonins. En 

opinió seva, el Govern s’amaga rere les dades de participació per tapar les seves mancances i 

la incapacitat per fer que l’oposició aprovés el PAM i el PAD. Assegura que la principal 

característica de l’equip de govern és la falta de diàleg amb la resta de formacions i exposa que 

el seu grup només hi ha tingut una reunió, a iniciativa del mateix PP, altrament no haurien ni 

pogut intercanviar opinions sobre el document. Afegeix que de les propostes que van presentar 

només se n’ha inclòs una, i encara rebaixada en contingut (l’equipament esportiu de Vallcarca 

ha quedat en una simple pista de bàsquet). Es mostra convençut, doncs, que el Govern no 

tenia intenció de pactar, tal com demostra el fet que no hagi incorporat ni les errates que els 

van assenyalar. Es mostra, per tant, del tot descontent.  

Assegura que el document és ple de generalitats i mesures sense concretar ni en cost ni 

calendarització, i denuncia que algunes ni tan sols disposen d’inversió. A més, assegura que 

les inconcrecions faran impossible fer-ne el seguiment d’execució. Conclou, doncs, que serà el 

primer mandat en què no hi hagi un full de ruta que permeti controlar i guiar l’acció de govern. 
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Intervé el Sr. Calonge (C’s). Saluda i, fent una prèvia, adverteix que, a diferència dels 

consellers, els assistents no disposen del document amb les línies d’actuació. Per tant, dedueix 

que no saben de què s’està parlant realment. Al seu parer, haurien de poder-hi tenir accés.  

Tot seguit, exposa que de les línies presentades n’hi ha molt poques que facin referència a 

l’ocupació, que recorda que és la principal preocupació dels barcelonins. Comenta que només 

es parla d’un suport genèric al petit comerç i també a l’economia social i solidària, que a parer 

seu és la principal preocupació del Govern en aquest àmbit. Recorda, però, que pel que fa a 

ocupació són un sector força minoritari.  

D’altra banda, lamenta que s’asseguri que el 2015 la primera preocupació dels barcelonins era 

el turisme, fet que titlla de fals, ja que segons l’enquesta de serveis municipals era l’atur; el 

turisme hi apareixia només en quart lloc, després de la inseguretat i la neteja. Afirma, doncs, 

que el Govern és hostil al turisme. 

Insisteix que el principal problema de la ciutat és l’atur i, en aquest sentit, assegura que el 

turisme és una oportunitat. Per tant, celebra que per primer cop una proposta ho esmenti. 

Entre les mesures que es duran a terme, incloses en el Pla d’inversions municipals, hi ha la 

reforma de l’avinguda Príncep d’Astúries i algunes zones de l’avinguda de Vallcarca, ja 

previstes al PGM. Pel que fa a Príncep d’Astúries, opina que la intenció de suprimir un carril de 

pujada i un altre de baixada pot ser conflictiva, i per això demana quins estudis s’han fet per 

preveure els taps en la mobilitat que es poden produir tant a la banda de mar com al Coll, la 

Salut i Vallcarca. Quant a l’avinguda de Vallcarca, assegura que el Govern ha esta covard, ja 

que no afronta realment la reforma. 

 

Intervé el Sr. Serra. Saluda tothom i aprofita que s’acosta el final del trimestre escolar per fer 

un paral·lelisme amb el final d’etapa institucional. Com si posés nota al Govern, assegura que 

«necessita millorar». 

En el cas del PAD i el PAM, assegura que han vist una certa unilateralitat en l’acció del Govern, 

una dinàmica que augura que es repetirà amb el PIM, els pressupostos, el Pla d’habitatge i el 

PEUAT. Agraeix al veïnat la implicació en els processos participatius, però adverteix que a 

vegades la cantarella sobre la participació el que busca és legitimar, sobre la base d’uns 

processos parcials, una acció de govern que després es pugui executar de manera unilateral, 

ja que en el fons s’acaba ratificant una sèrie de decisions predissenyades. En aquest sentit, 

expressa preocupació per la dificultat de negociar amb el Govern: assegura que no es 

compleixen les dates ni les reunions pactades de valoració final. Adverteix, però, que els acords 

han d’estar ratificats per totes les parts, cosa que el Govern sembla que no acaba d’acceptar.  
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Pel que fa a les moltes esmenes presentades per la CUP, exposa que algunes s’han acceptat i 

d’altres provenen de comissions conjuntes i per tant ja estaven consensuades o aprovades. En 

tot cas, sobre les recollides, com la referent al centre de dia de Camp d’en Grassot, avisa que 

no és plenament competència de l’Ajuntament. I en el cas dels pisos buits, recorda que ja 

estava aprovat fer un cens.  

Exposa, també, que el punt afegit a última hora com a concessió a la CUP, prevenir els efectes 

de la gentrificació, explica una mica el problema del Govern: bàsicament proposa estudiar el 

fenomen per pal·liar-ne els efectes, però en cap cas l’anàlisi i l’actuació posterior van 

encaminades a canviar la situació estructural que el provoca. Opina, doncs, que no hi ha crítica 

estructural, ni revisió de la marca Barcelona.  

Per acabar, remarca els punts que la seva formació va intentar incloure al document: protocol 

contra les agressions masclistes a la Festa Major (l’únic que s’ha incorporat), subrogació dels 

contractats per a serveis fixos a l’Ajuntament, tallers municipals de reparació, creació d’un 

rebost municipal, creació d’economats per millorar la xarxa de distribució als barris a preus 

populars, cens d’habitatges buits de tot el districte, i creació d’una àrea de tempteig i retracte 

per a l’adquisició de parc immobiliari. Assegura, però, que es deneguen aquestes peticions 

apel·lant a l’eficiència, a la rendibilitat, els límits pressupostaris, el marc legal i la competència. 

Titlla, doncs, el marc competencial, el marc legal i els límits pressupostaris de Santa Trinitat del 

reformisme municipal.  

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Per començar, remarca la manca d’interès mostrada pel Govern 

a l’hora de presentar la mesura ―que de fet equival al seu Pla d’actuació del districte per al que 

queda de mandat―, ja que ha estat l’oposició qui ha hagut de demanar ampliar els minuts de 

debat a la Junta de Portaveus.  

A continuació assegura que els resultats del procés participatiu que el Govern qualifica de més 

inclusiu, divers i ambiciós que ha endegat mai l’Ajuntament de Barcelona en realitat no són tan 

diferents dels obtinguts en anteriors plans de govern. Assegura que hi ha hagut poca ambició i 

molta ambigüitat i retreu que s’hagin descartat propostes de la ciutadania amb força suport i se 

n’hagin inclòs d’altres que no en tenien. Critica, també, que s’hagin exclòs el debat i la 

negociació amb l’oposició, sobretot tenint en compte que el Govern està en minoria. En opinió 

seva, és mala política, que insulta i ignora els milers de votants que representen la resta de 

grups. En aquest sentit, recorda que els suports graciencs al procés participatiu del Pla 

d’actuació del districte ha estat del 6,6%, però que, per contra, a les eleccions municipals del 

2015 hi van participar un 64% de graciencs i gracienques, que al seu parer compten tant com 

qualsevol altre veí o entitat.  
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Entrant en temes concrets, critica que el Govern continuï plantejant l’ús provisional del solar on 

s’hauria de construir l’institut Vallcarca i assegura que ara el que cal és comprometre’s a 

treballar per iniciar-ne la construcció.  

Sobre la implantació del rebost solidari, recorda que és un projecte molt ben treballat i estudiat 

per Gràcia Participa, i tot i que reconeix que el Govern pot arribar a recollir la proposta, no la vol 

explicitar al pla. Avisa, en tot cas, que el seu grup hi estarà a sobre, perquè fa un any i mig que 

el Govern parla d’emergències socials però en opinió seva no ha fet res de nou al districte.  

Quant al tancament del Park Güell, lamenta que se’n parli des del punt de vista dels efectes del 

turisme però no de la protecció del patrimoni històric. Assegura que cal tenir-ho tot en compte.  

Finalment mostra el seu recel al fet que l’apartat de convivència i seguretat sigui tan breu, tenint 

en compte que a Gràcia la queixa més habitual és sobre soroll i convivència. Per tant, anima el 

Govern a ser més valent en seguretat, ja que la convivència també és cosa d’esquerres.  

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU): Es mostra molt d’acord amb la referència del portaveu de la 

CUP al món escolar i al fet que el Govern «necessita millorar», i amb la de la portaveu d’ERC 

respecte a la valoració sobre el procés participatiu.  

Recorda que el PAD i el PAM van ser rebutjats de manera inicial per totes les forces polítiques, 

tret de les del Govern, i que per tant el tràmit va finalitzar. En opinió seva, per tant, Gràcia ha 

suspès en participació i en diàleg. Pel que fa al nombre de reunions, assegura que quantitat no 

sempre vol dir qualitat i expressa el desig que hagués estat el regidor qui hagués presentat les 

línies d’actuació, per mostrar lideratge respecte a aquests temes i al seu debat.  

En tot cas, agreix la voluntat del Govern de reunir-se amb CiU i de rebre les seves aportacions. 

Concreta que el Govern i CiU es van reunir tres cops: un cop per rebre el document, un altre 

perquè CiU presentés les seves propostes (resumides en un document titulat «Deu propostes 

per a Gràcia») i un darrer cop per rebre-hi resposta. Exposa que el Govern n’ha acceptat dues: 

una per millorar l’accés a l’habitatge i una altra per establir el cens de locals buits i en desús 

perquè l’Ajuntament en disposi en règim de lloguer i de cessió a entitats. Afegeix que el Govern 

directament n’ha denegat tres: aplicar el planejament urbanístic a Vallcarca; impulsar un centre 

de formació professional, i construir un nou equipament esportiu als barris del nord, així com 

arranjar pistes del districte ja existents per homologar-les a l’ús federat. I que ni ha respost a 

tres propostes més: aplicar el projecte «Social Street» (que possibilita un ús comercial, social i 

dinamitzador del barri) al carrer Milà i Fontanals; un nou pla de cultura, i estudiar la pacificació 

de Travessera de Gràcia.  
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Quant al rebost solidari, subratlla que durant quinze mesos s’ha ignorat la demanda del conjunt 

d’entitats Gràcia Participa, per al final despertar una setmana abans del Ple. Avisa, però, que 

s’hi ha de donar resposta el 20 de gener.  

Per tot plegat, assegura que no pot qualificar d’èxit la negociació del PAD; més tenint en 

compte que algunes mesures, com el rebost, les porten tres forces polítiques, molt diferents 

entre si, que sumen nou consellers. En opinió seva, l’actual Govern de Gràcia no té un model 

sinó que actua d’acord amb les limitacions de la seva minoria, no és permeable a propostes i 

no va més enllà. Assegura que un pla d’actuació només es pot desenvolupar amb els diferents 

grups i que ha de tenir un full de ruta flexible, que s’adapti a les necessitats de cada moment. 

Per acabar, reitera que tornarien a votar que no a un Govern que no governa ni escolta.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). En referència a les crítiques sobre la participació, fa a mans dels 

grups un missatge del representant d’una associació de veïns ― per al Govern anterior, 

referent pel que fa a representativitat del barri i diàleg amb l’Administració ―, en què reconeix 

que s’han acceptat el 95% de les propostes presentades per l’associació. A parer seu, en tot 

cas, el més important és que ara existeix un registre d’iniciatives, que podran consultar totes les 

institucions, premsa, entitats, partits polítics, etc. Opina, doncs, que l’Ajuntament va en la bona 

direcció.  

Quant a les acusacions de manca de diàleg, absència de debat polític, fracàs en la formació de 

govern, etc., es mostra convençut que és el mantra que ha adoptat l’oposició en tot el procés i 

que s’ha acabat creient. Recorda, però, que tenint en compte que seria una mesura de govern 

que no es votaria al juliol es van presentar públicament i penjar al web totes les actuacions per 

tal de poder-hi incorporar millores prèviament. Reconeix a la CUP que hi havia el compromís de 

fer una reunió de tancament, però assegura que era complicat dur-la a terme per qüestió de 

dedicació i tempos. En el cas del PP recorda que es van adaptar a la data que els anava millor. 

Insisteix que és el procés participatiu més obert que s’ha dut a terme pel que fa a un document 

d’aquest tipus i assegura que la ciutadania l’ha rebut correctament, i que s’ha acceptat, aprovat 

i integrat el 70% de les propostes de la ciutadania, a més de bona part de les propostes dels 

grups.  

Per acabar, replica a la consellera de CiU que a Gràcia només tenien 10 propostes, mentre que 

a Nou Barris se’n va presentar 80. Opina, per tant, que el document de Gràcia no devia estar 

tan malament. 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Puntualitza que el PP només va tenir una reunió amb el Govern, a 

instància del mateix PP. En tot cas, es mostra convençut que el Govern ha de mostrar voluntat 

de diàleg amb els grups, ja que és ell qui vol aprovar el document. No veu clar, doncs, que el 

Govern entengui el funcionament de la política. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Exposa que, al final del seu mandat, CiU havia manifestat que 

estava acabant el Pla d’equipaments i que, a l’inici d’aquest, el Govern també va declarar que 

pràcticament el tenia enllestit. Assegura, però, que encara esperen. Afegeix que també esperen 

notícies sobre el fet de donar usos provisionals a solars buits.  

Manifesta, doncs, que no es creuen el Govern, perquè no s’arriba a saber si fan les coses de 

debò, si les fan a mitges o no les acaben de fer.  

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Qualifica la intervenció del Sr. Soro d’autocomplaent i li retreu 

que fugi d’estudi a l’hora d’acceptar les crítiques. 

S’incorpora el president. 

 

B.2.2 Mesura de Govern Promoció del comerç de proximitat als barris de la Salut, El Coll, 

Vallcarca i Penitents per al període 2017-2020. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Saluda i explica que dins de les línies d’actuació del districte 

(economia plural) s’inclou el punt: «Analitzar i impulsar diferents actuacions per dinamitzar el 

comerç de proximitat als barris del Coll, la Salut, Vallcarca i els Penitents, donant atenció 

especialitzada als comerços singulars per a la seva conservació».  

Tot seguit, explica que per donar-hi compliment, es parteix del diagnòstic del comerç en els 

barris esmentats presentat el desembre del 2015, que orienta cap a dues accions diferenciades 

per impulsar-hi el comerç i el teixit associatiu. Les accions diferencien el barri del Coll, on cal un 

treball de proximitat i molt proper al comerç i al veïnat, dels barris de la Salut i Vallcarca i els 

Penitents, que necessiten treball per projectes.  

Així doncs, el Govern presenta el projecte «Coll amunt, Coll avall», que pretén capacitar els 

comerços, informar i posar a l’abast dels establiments comercials eines de digitalització i gestió 

per augmentar-ne la competitivitat; facilitar l’assessorament per a la modernització i 

diferenciació dels negocis; fomentar el canvi d’hàbits de la compra del veïnat amb una 
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campanya de sensibilització de consum responsable i de proximitat per evitar que es desplaci 

fora del barri per a les compres de primera necessitat; i reforçar el teixit associatiu comercial i la 

seva presència als espais de participació i construcció del territori, i alhora facilitar la connexió 

amb la xarxa d’associacions comercials del districte. El segon projecte, el Pla d’expansió de 

l’associacionisme a la Salut i Vallcarca, intentarà impulsar l’associacionisme; enfortir els 

recursos econòmics de les associacions; desenvolupar una col·laboració estable amb els 

agents del barri; generar una visió estratègica del comerç a l’entorn del Park Güell; i vincular el 

comerç amb els projectes del territori.  

Pel que fa al calendari per a aquestes mesures de govern, explicita que consten de tres fases: 

1a fase 2016, 2a fase 2017 i 3a fase 2018-2019-2020 (de consolidació dels projectes).  

Puntualitza que la 1a fase de «Coll amunt, Coll avall» ja s’ha treballat durant tot l’any: 

dinamització i capacitació dels comerciants; creació de xarxes; elaboració de campanyes de 

Nadal; i productes comunicatius per ajudar en la difusió. La 2a fase (2017) serà de dinamització 

i capacitació dels comerços; treball conjunt; reforç de l’associació; disseny conjunt de la 

campanya de primavera; foment participatiu a les taules del Coll; i activitats de dinamització i 

productes comunicatius. I en la 3a fase (2018-2020), dotació pressupostària per a la 

consolidació de l’associació i de tots els projectes que s’encetin.  

Pel que fa al Pla d’expansió de l’associacionisme a Vallcarca i la Salut, explica que la 1a fase, 

ja iniciada, serà d’anàlisi i planificació estratègica; la 2a de planificació del procés d’enfortiment 

de les associacions i planificació de projectes; i la 3a, de consolidació de l’associacionisme i 

accions per projecte. 

Quant a les activitats de dinamització i visibilització del comerç a Vallcarca, els Penitents i la 

Salut, explica que la 1a fase del 2016 ha estat de suport a la dinamització comercial i 

associativa. A Vallcarca, activitats i una nova imatge associativa: presentació i dinamització de 

l’Associació de Comerciants amb el suport del Districte. I a Travessera de Dalt i la Salut: 

campanya de dinamització i fullets promocionals presentats al Nadal. En la 2a fase de 2017, 

suport a la dinamització comercial i associativa; activitats de promoció, i treball per projectes 

entre associacions. I en la 3a fase, consolidació dels projectes.  

Tanca manifestant que el seguiment de la mesura es durà a terme mitjançant el Consell de 

Comerç del Districte de Gràcia, que inclourà en l’ordre del dia, quan escaigui, fer-ne el 

seguiment.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Es mostra convençut que tots els grups coincideixen en la 

necessitat de dinamitzar i promocionar el comerç de proximitat dels barris de la Salut, el Coll i 

Vallcarca i Penitents, molt diferents de la Vila i el Camp d’en Grassot. Recorda que la població 
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d’aquests barris, fruit del tancament de comerços, ha adquirit hàbits de consum que no 

propicien el comerç de proximitat. Per això considera que les mesures per visibilitzar aquest 

tipus de comerç són benvingudes, encara que sigui tard. Assegura que els problemes fa temps 

que s’havien detectat, i que més s’han agreujat amb les obres de Travessera de Dalt. 

Tanca la intervenció felicitant el conseller pel fet que la mesura inclogui calendarització i dotació 

econòmica, fet no habitual. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Insisteix que estaria bé que els veïns disposessin de la 

documentació per saber de què s’està parlant. Per això recorda que la mesura consisteix 

bàsicament a gastar 30.000 euros anuals per fomentar l’associacionisme, una xifra excessiva al 

seu parer.  

Malgrat celebrar la mesura, opina que el principal problema d’aquests barris no és si hi ha 

associacionisme, sinó que gairebé el 20% dels locals comercials estan buits, i que per tant el 

que cal fer és fomentar la creació del petit comerç. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Especifica que els barris de la Salut, el Coll, Vallcarca i els 

Penitents pateixen una innegable problemàtica que va més enllà de la dispersió del comerç: la 

desarticulació de la distribució, a la qual se sumen les problemàtiques de la discontinuïtat del 

comerç sobre el territori. Així doncs, l’activitat comercial en molts casos no se centra en la 

cobertura de les necessitats quotidianes del veïnat. A més, el comerç que està substituint 

l’entramat tradicional de Vallcarca i la Salut es caracteritza per monocultius turístics, influència 

del Park Güell i la Vila de Gràcia, i les cadenes i franquícies, un model que alimenta l’altra cara 

del problema: la destrucció de llocs de treball i la precarietat laboral. Assegura, doncs, que la 

turistificació de l’economia no només genera molèsties, sinó un mercat que no es basa en les 

necessitats de la classe treballadora. Així, tot i coincidir amb els objectius proposats pel pla del 

Govern, opina que no són suficients per revertir l’autèntic problema dels barris: el model 

productiu.  

Acaba posicionant-se a favor de la proposta, ja que va adreçada a l’enfortiment del teixit del 

barri, però insisteix que també cal incidir en l’associació dels consumidors i la intervenció 

pública directa sobre la distribució.  

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Coincideix també amb la necessitat de potenciar i dinamitzar el 

comerç als barris del nord del districte, i celebra que així es faci així, però demana que no sigui 
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una mesura aïllada de la resta de mesures del Govern o dels temes que s’han aprovat en altres 

plens de Districte. En aquest sentit, apunta que no es pot dinamitzar el comerç sense millorar la 

transita transitabilitat a peu pels barris, i reclama les baranes i els agafadors compromesos. 

També reclama les escales automàtiques reivindicades pels barris dels nord, així com 

l’increment de freqüència dels busos de barri i del transport públic sol·licitat per moltes zones 

on hi ha desnivells de tres pisos d’un carrer a l’altre. Al seu parer, tot això ajuda també a 

dinamitzar i a fer servir el comerç de proximitat.  

Reclama, així mateix, concreció en les mesures, així com idees per al veïnat de la Salut i la 

zona més transitada pel turisme, ja que ha perdut pràcticament tot el seu comerç de proximitat. 

Hi ha molt de comerç, però gairebé gens per als veïns i veïnes.  

 

Intervé la Sra. Manzano (CiU). Coincideix que hi ha bones intencions, però mesures concretes 

no, i troba que tampoc hi ha consens amb la resta de partits polítics. Al seu parer, cal molt més 

diàleg. 

Exposa que en zones com la Travessera de Dalt o el carrer Larrard, on ja hi ha comerç 

implantat i molta voluntat per part dels comerciants per crear més comerç de cara als veïns, no 

es potencia: encara no hi ha cap indicació del bus turístic, ni dels busos de barri per pujar. A 

més, opina que falta millorar l’accessibilitat dels comerços.  

Es mostra d’acord a fomentar el comerç, però amb la participació dels comerciants. I afegeix 

que veu amb molt bons ulls l’associacionisme del mercat de Lesseps amb els comerços de 

proximitat, perquè la gent jove pugui continuar i se senti a gust anant al mercat i al comerç de 

proximitat dels barris del nord.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Aclareix que en la mesura d’avui s’hi treballa ja des que el 

desembre del 2015 es va presentar l’informe de diagnosi del comerç d’aquests barris i subratlla 

que no només parla d’associacionisme. En tot cas, es mostra convençut de la importància de 

l’associacionisme vehicular totes les campanyes de la mesura, com ara el projecte «Coll amunt, 

Coll avall» o la de Vallcarca.  

Tot i admetre que en aquest cas potser el temps ha estat just, insta la resta de grups a fer 

aportacions prèvies a les mesures abans dels plenaris, per tal que el Govern les pugui incloure 

si ho creu convenient i així ho pacta. 

Al seu parer, hi ha molta concreció de mesures, amb campanyes molt específiques per a cada 

barri, que consten en la documentació. A més, explica que s’han reunit amb l’Associació de 
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Travessera i la de Vallcarca per parlar de la mesura. Amb l’Associació del Coll, afegeix, no hi va 

haver temps.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Agraeix al Govern la voluntat de diàleg i assegura que intentaran 

fer propostes constructives. 

 

Intervé la Sra. Manzano (CiU). Reconeix que s’han reunit amb algunes associacions, però no 

amb totes i recorda que al Consell de Comerç ja va proposar que la gent pogués enviar mails 

fent aportacions. Ho valora positivament i es mostra convençuda que no hi haurà cap 

inconvenient per enviar mesures de millora, perquè és el que es vol per als barris i els veïns. 

B.3. Informes  

B.3.1. Informe del regidor 

 

 

Intervé el Sr. Badia (BC). Manifesta que hi haurà una congelació dels preus públics per al 

2017, de manera que es mantindran els preus del 2015, atès que el 2016 també hi va haver 

congelació. Puntualitza que només s’incorpora un nou preu ―en consonància amb els preus 

estandarditzats a la ciutat― per a un nou servei: la sala d’espai de joves de 12 a 16 anys de la 

Sedeta.  

Tot seguit passa a fer valoració de la mesura de govern vinculada a la convivència i al Pla de 

places presentada el juliol. Recorda que s’ha treballat des de dos àmbits: una taula tècnica amb 

tots els serveis de l’Ajuntament i tres taules ciutadanes (una per a la plaça del Diamant, una 

altra per a la plaça del Sol i una altra per a la plaça de la Virreina) que van fer tres sessions i 

van permetre fer una diagnosi i un acompanyament de totes les mesures. Informa que les 

principals queixes detectades van vinculades al soroll, la música i el consum d’alcohol a la via 

pública, a més d’un nombre alt de persones en el moment de fer la neteja (especialment a la 

plaça del Sol), la necessitat de recuperació de l’espai públic per a les famílies i els infants, i 

molèsties pel que fa al soroll dels equips de neteja a la matinada. Remarca que hi ha més 

queixes dels equips de neteja pel soroll que fan que no pas per la qualitat de la neteja. Afegeix 

que també hi ha certa desconfiança per si realment es compleixen els horaris dels locals, tant 

de terrasses com de tancament.  

Per tot plegat s’han establert diferents línies de treball: s’ha garantit presència continuada de 

Guàrdia Urbana de divendres a diumenge a les places, fet que ha contribuït a reduir les 
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queixes; s’han fet campanyes per sensibilitzar els locals en aspectes del soroll; s’ha garantit el 

compliment dels horaris de recollida de terrasses i locals; s’ha implementat i ampliat el joc al 

carrer (amb el projecte amb pilotes d’escuma i el quiosc d’activitats, que ha duplicat horaris i 

s’ha creat a noves places, així com activitats del «Racó creatiu»). D’altra banda, s’han avançat 

els horaris de neteja per minimitzar l’impacte del soroll a la matinada, i s’està treballant un 

protocol per a la recollida de llaunes manual i no amb mànega per evitar soroll. Finalment, s’ha 

fet una campanya d’inspecció de les condicions de tots els locals incloses en el Pla d’usos i 

dels horaris de tancament.  

Valora molt positivament les taules ciutadanes i destaca la necessitat de seguir ampliant els 

espais lúdics i familiars a les places. Reconeix que a la plaça del Sol segurament caldrà marcar 

mesures específiques vinculades a la convivència i el soroll, i subratlla que caldrà consolidar 

aquesta mesura al llarg de tot l’any i no només a l’estiu.  

Pel que fa al Pla d’usos, recorda que quedava pendent l’inici de les inspeccions. Explica que 

s’ha creat un equip d’inspectors del Departament de Llicències i Inspeccions, format per cinc 

inspectors i tres tècnics, amb un reforç puntual de la Direcció de Serveis d’Inspecció. A més, 

s’ha contractat un equip de persones en el marc dels plans d’ocupació per ajudar a fer les 

tasques de visualització. Informa que ja s’han inspeccionat els 679 locals censats i que se 

n’han detectat 20 que no compleixen amb la llicència. Afegeix que se’ls ha obert expedients 

però que segurament seran locals que es regularitzaran. Comenta, també, que s’està enllestint 

una pàgina web que ajudarà a recollir aquest cens i a detectar locals que no en formen part i 

que puguin estar duent a terme activitats de forma incorrecta, per poder actuar en aquest àmbit.  

Quant a les residències d’estudiants, exposa que a Gràcia se’n multaran quatre que actuen de 

forma improcedent com a allotjaments turístics, amb sancions que aniran dels 30.000 als 

600.000 euros en funció dels guanys econòmics que hagin tingut.  

En relació amb el Pla de HUT per combatre allotjaments d’ús turístic il·legals, informa que un 

equip de vint visualitzadors s’ha encarregat de fer el mostreig de la ciutat i que s’han aplicat 

mesures de detecció, inspecció, sanció, creació de pàgines web, normativa i sensibilització. 

Arran de tot plegat, fins al 30 de novembre s’havien obert 4.056 expedients, a Gràcia 390. 

Puntualitza que a la ciutat s’han donat ordres de cessament a 958 allotjaments, i a Gràcia a 92, 

i que a Barcelona s’han obert 1.615 procediments sancionadors i a Gràcia 151.  

Comenta que en política d’habitatge s’inicia un cens de pisos buits a Barcelona i que la Vila de 

Gràcia forma part de la primera fase, que s’haurà de completar en el termini de sis mesos. 

Explica que el confeccionarà un equip de quinze persones derivades dels plans d’ocupació de 

Barcelona Activa, i que l’objectiu és ampliar la borsa de lloguer. Exposa que es facilita una sèrie 

de beneficis als propietaris, així com la garantia del cobrament d’un lloguer o ajuts per a 

rehabilitacions valorades fins a 15.000 euros si passen a formar part del parc de lloguer públic 
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d’habitatge. Expressa l’esperança de poder ampliar el cens de lloguer públic a Gràcia, i sobretot 

a la Vila, on fa molta falta.  

Quant a la pobresa energètica, informa que es constitueix una oficina d’assessorament ubicada 

a Gràcia (Oficina d’Habitatge) per assessorar les famílies que no poden fer front als rebuts, 

perquè tinguin mecanismes de garantia, per bonificar aquests rebuts, establir mesures per a la 

reducció de consums a la llar, i vincular-ho a les polítiques de rehabilitació energètica dels 

habitatges.  

Canviant de tema, informa que s’ha iniciat una línia de treball en el marc de la coproducció de 

projectes. Admet que no es pot parlar de pressupost participatiu, però anuncia que tenen la 

intenció de compartir i escriure les polítiques que es facin des del Districte conjuntament amb el 

sector, les persones o les entitats vinculades. Especifica que es treballaran tres àmbits: 

l’economia social i solidària; dones, feminisme i diversitat sexual; i foment de la cultura, 

principalment als barris del Coll, la Salut, Vallcarca i Penitents. Informa que de novembre a 

mitjan desembre s’ha treballat en les taules de coproducció de projectes; que de mitjan 

desembre a final de gener es construiran els projectes i s’analitzarà la viabilitat i els costos de 

cadascun; i que s’obriran a votació al llarg de febrer. Així tot el districte votarà quins projectes 

troba més interessants. Afegeix que, a aquest efecte, hi haurà una presentació pública el 9 de 

febrer a la Biblioteca Jaume Fuster i que a partir del març s’implementaran els projectes 

escollits i se’n farà seguiment des de les taules.  

En l’àmbit de l’educació destaca que a finals de gener es disposarà del primer pati obert a la 

Vila de Gràcia, a l’escola Reina Violant, que ara per ara només funciona els dissabtes al matí. 

Avança que es treballarà perquè altres escoles s’hi puguin sumar.  

Tot seguit, reconeix que en el projecte de camins escolars queda molta feina per fer, tant de 

revisió i millora dels camins actuals com de creació de nous. Assegura que ja s’hi està 

treballant i informa d’algunes actuacions, com ara la implantació de nous semàfors a la zona de 

les escoles Montseny i Farigola, als carrers Torrent del Remei i Farigola.  

Per acabar, fa esment de l’exposició Junyer i Canals a l’antic consolat de Dinamarca, que tindrà 

eco a les Illes Balears. També vinculat amb Mallorca, destaca la celebració dels 25 anys dels 

Foguerons de Sa Pobla, en el marc de la qual 500 graciencs es desplaçaran a Sa Pobla al 

febrer.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Opina que la reducció d’un carril de pujada i un altre de baixada a 

Príncep d’Astúries pot provocar embussos de trànsit si es combina amb una pacificació de 

Gran de Gràcia. Al seu parer, tot plegat, unit a obres d’altres carrers, com Balmes, pot tenir 

grans afectacions de la mobilitat en l’entorn general. Té la sensació que no s’ha estudiat ni 
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tingut en compte la incidència d’aquesta reducció i assegura que hi ha preocupació entre el 

veïnat. 

Pel que fa a la via pública, es mostra sorprès que finalment el carrer de Tordera es converteixi 

en plataforma única, tenint en compte que s’havia informat que no era viable. Tot i l’arbitrarietat 

de criteris, celebra la decisió.  

Quant als preus públics, opina que caldria aprovar-los al Ple del districte, establint un 

procediment públic perquè veïns i grups polítics hi poguessin fer aportacions. Recorda que el 

Govern no té l’obligació de respondre a les aportacions, per tant reclama un procés més 

democràtic per a l’any vinent. A parer seu, el Govern hauria d’informar sobre els costos que 

justifiquen els preus i rebaixar-los, com també els impostos i les taxes, tenint en compte que té 

70 milions de superàvit i que, per tant, la rebaixa no perjudicaria la gestió de l’Ajuntament. 

Pel que fa al local de l’excomissaria de Lesseps, pregunta en quina situació es troba i si se 

cedirà a alguna entitat. També vol saber què passarà amb els ocupes que hi ha. 

Quant a la coproducció de projectes, es mostra poc convençut que sigui d’utilitat. Comenta que 

la reunió que es va fer va tenir molt poca participació i que alguns assistents reconeixien que hi 

havia altres òrgans on es tracten els mateixos temes i des d’on seria més útil afrontar aquest 

treball. En opinió seva, hi ha saturació d’òrgans de participació, cosa que els fa ineficaços. Amb 

tot, demana per què s’exclou els partits polítics de l’assistència a les reunions. En principi, té 

una percepció negativa d’aquesta iniciativa, però esperarà a valorar-la fins que s’hagi acabat.  

Pel que fa a la mobilitat, expressa preocupació pel fet que les obres de pacificació comportin 

eliminació de places d’aparcament de cotxes i motos, seguint la tendència recent. Recorda que 

Barcelona és la ciutat d’Europa amb més motos per habitant i es mostra convençut que 

eliminar-ne places d’aparcament és obviar la realitat i anar en contra de les necessitats dels 

ciutadans. En aquest sentit, subratlla que Gràcia té un parc de motos un 20% més elevant que 

el de la resta de la ciutat. 

Quant a les superilles, no veu clar que se’n vulguin crear al Camp d’en Grassot, sobretot tenint 

en compte el model implantat a Sant Martí, que ha resultat poc treballat i caòtic. A parer seu, la 

presència del mercat provisional de l’Abaceria encara crearia més conflicte. Demana, doncs, 

que es concretin els plans d’aquesta zona. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Agraeix la presentació i reconeix que és difícil estar en contra de 

la majoria del que s’ha plantejat. Valora positivament el Pla de places i el foment del civisme 

amb la presència de la Guàrdia Urbana, així com el tema dels camins escolars i els patis 

oberts. 
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Tanmateix, pel que fa a la transformació de l’avinguda Vallcarca, tot i valorar molt que s’afronti 

el nou Pla general metropolità per a la zona amb un concurs, lamenta que no inclogui 

l’enderrocament d’edificis on no hi viu ningú. Assegura que és una zona degradada i que cal 

afrontar-ne l’enderrocament. 

A més, retreu al Govern que no esmenti cap mesura relacionada amb l’ocupació, tret de la 

mesura sobre el comerç. També coincideix amb el Grup Municipal del PP pel que fa a la 

mobilitat. En opinió seva, segons el Govern tothom hauria d’anar en bicicleta o a peu, però la 

realitat és que la gent es mou entre barris i districtes, i la política que fa el Govern va en contra 

d’aquesta mobilitat. Com el conseller del PP, es mostra convençut que la transformació de 

Príncep d’Astúries provocarà embussos, i retreu que no es tingui un pla global per solucionar la 

mobilitat entre districtes. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Inicia la intervenció manifestant que la informació és escassa. 

Subratlla, també, que hauria de ser de qualitat, ja que una bona anàlisi ha de partir sempre 

d’una bona informació, i sense una bona anàlisi no hi ha una bona acció. En aquest sentit, 

critica que no es rebi informació pertinent a les preguntes plantejades o que els indicadors que 

s’utilitzen per definir la renda familiar disponible majoritàriament no tinguin a veure amb la 

renda, i que a més aquesta renda no es calculi per barris, sinó a partir de la global de 

Barcelona aplicant-hi un seguit de modificadors per barris. Es mostra contrari al fet que aplicant 

criteris de modificació com per exemple el del parc mòbil rodat, que en opinió seva no serveix 

per comparar rendes, es justifiqui tota una sèrie d’actuacions del Govern. Insta, doncs, a mirar-

se amb més deteniment les dades.  

Assegura que a Gràcia s’estan vivint processos que generen desajustos en la població. Com a 

exemple, exposa que el districte té 7% de la població de la ciutat i, en canvi, rep un 8% dels 

PIRMI. No té sentit, al parer seu, que si és un districte que està per sobre de la mitjana de la 

renda de Barcelona, hi hagi més pes poblacional dels PIRMI que el que li pertocaria. Assegura 

que l’explicació és molt senzilla: Gràcia té un conflicte social, hi ha desigualtats. Per tant, no es 

pot partir d’informació basada en estadístiques genèriques, sinó que cal entendre la diversitat i 

complexitat del districte, amb totes les problemàtiques que s’hi donen.  

Quant al concurs de Vallcarca, planteja que segons els agents de l’esquerra independentista 

sobre el territori, cap entitat de la Taula d’Urbanisme està plenament d’acord amb les 

condicions del concurs. Malgrat tot, en fa una valoració més positiva que de la predisposició de 

l’anterior Govern, que volia incloure-hi a tot preu els privats, els quals finalment en queden fora. 

Recorda que el PGM del 2002 va ser aprovat pel PSC amb l’ajuda d’ICV-EUiA, ara tots al 

Govern. Considera encertat que s’esmenin, però els insta a restituir al màxim el que era el barri 

abans del nyap en qüestió.  
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Per tancar, demana informació sobre els pisos que luxe que s’han anunciat als Jardinets.  

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Coincideix que, pel fet ser final d’any, fa la sensació d’haver de 

fer una mica de balanç final. En opinió seva, ha estat un any saturat de temes sobre els quals 

el Govern s’entesta a no negociar amb l’oposició malgrat estar en minoria. Es mostra 

convençuda que l’alcaldessa s’hauria pogut asseure a la taula i convidar l’oposició a negociar 

pressupostos i plans d’actuació, però reconeix que aleshores haurien hagut de cedir en alguns 

temes. Sigui com sigui, no acaba d’entendre a què fa referència el Govern quan parla de 

política de parets de vidre. Al seu parer, els vidres estan entelats.  

Tot seguit, denuncia que el Govern no reconeix els consellers i conselleres que representen 

alguns milers de votants, ni tan sols com a oients en reunions o taules de treball, com les del 

Coll, Vallcarca... Assegura que els consellers i conselleres ho són per vocació de servei, perquè 

volen millorar el districte i la vida i la convivència del veïnat. Assegura que aquest motiu és més 

que suficient perquè no se’ls torni a demanar que no assisteixin a determinades reunions.  

Es mostra sorpresa que el regidor no hagi mencionat les dues noves línies de P3 i el nou centre 

que es van esmentar al Consell Escolar. Del nou centre especifica que no se’n sap la ubicació 

provisional ni la definitiva, però avisa que el 2011 hi va haver molts problemes quan un Govern 

va obrir preinscripcions per a Enxaneta i Caspolino i, en començar el curs, les famílies es van 

trobar sense escola perquè no s’havien acabat. No voldria que es tornés a repetir, per tant insta 

a tenir-ho present abans d’obrir preinscripcions. Quant al fet que el Govern no consideri 

prioritari fer noves escoles bressol al districte, recorda que actualment només s’atén una de 

cada tres sol·licituds. Insta, doncs, com a mínim, a planificar-les.  

Pel que fa a la renovació dels usos del Camp de l’Àliga, recorda que més de 600 nens i nenes 

de l’Europa hi fan activitats. En aquest sentit, creu que falta més presència i suport del Govern 

en l’àmbit de l’esport, que fa una gran tasca social. Tanca la intervenció fent esment de l’institut 

Vallcarca.  

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Valora positivament les mesures de dinamització de les 

places, iniciades a finals del mandat passat a la plaça del Sol. Celebra que continuïn i 

s’estenguin, i que el Govern hi aposti. També valora positivament la feina inspectora ―i si 

escau sancionadora― de seguiment del Pla d’usos. Destaca, com el regidor, la feina que fan 

els serveis tècnics, moltes vegades invisible i que considera important posar de manifest.  

Pel que fa al Pla d’usos, recorda que el seu grup va demanar que es pogués fer un seguiment 

de com s’estava executant i de com impactava la norma un cop en marxa a través d’una taula 
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on participessin tots els grups amb els serveis tècnics, per poder tenir-ne feedback. En aquest 

sentit, agrairia rebre la informació amb més temps per poder-la treballar. 

Quant a la Travessera de Dalt, matisa que CiU no estava d’acord a regularitzar la zona. Opinen 

que fomenta el monocultiu i no permet la diversitat comercial, atès que l’activitat queda molt 

més restringida, tal com manifesten els veïns i els comerciants de la zona. Recorda que ja van 

avisar el Govern en la negociació del Pla d’usos. Sigui com sigui, es posa a disposició per 

intentar trobar-hi alguna solució.  

Respecte a Vallcarca, subratlla que en el passat Plenari ja s’havien mostrat favorables al 

concurs d’idees, sempre que no representi una maniobra dilatòria per no fer la feina 

paral·lelament al concurs. Recorda que es pot anar executant el PGM que afecta els sectors de 

l’avinguda Vallcarca. Amb tot, mostra preocupació pel fet que la proposta, tal com està 

plantejada, no acontenti ningú i avisa de la possibilitat que certs agents que havien format part 

de les taules facin un procés paral·lel. A més, recorda que l’Associació de Nord Vallcarca 

denuncia l’absència total diàleg i que no són rebuts pel regidor del Districte.  

Expressa preocupació que el nul diàleg sigui la tònica general, tal com assegura que va passar 

durant la Festa Major, quan el Govern van ser incapaç d’interlocutar amb el carrer Verdi, en 

desacord amb la gestió del Districte d’un tema acordat prèviament amb el regidor i que es va 

canviar arbitràriament sense cap mena d’explicació. També mostra preocupació pel fet que en 

els darrers sis mesos els veïns del carrer Providència, plaça Rovira i voltants continuïn sense 

saber què passarà amb l’autobús 39, que segons els rumors pot ser que s’elimini 

permanentment.  

Assegura que el regidor, tot i haver parlat de diàleg en el darrer Plenari del 2015, passa per 

Gràcia de puntetes. Reconeix que el to és dialogant, però li retreu poca implicació, tal com 

demostra el fet que ni tan sols presenti personalment les línies d’actuació del districte. Recorda 

que l’anterior regidora també era tinenta d’alcalde i, tot i tenir una agenda complexa, es reunia 

amb les associacions quan l’hi demanaven. Malgrat reconèixer que a vegades és encertat 

delegar en consellers, defensa que la seva tasca mai pot substituir la d’un electe. Al seu parer, 

doncs, les parets de vidre no estan entelades, sinó que de fet són de formigó. 

 

Intervé el Sr. Badia (BC). Pel que fa a Príncep d’Astúries, recorda que hi ha una proposta al 

Plenari, per tant, insta a parlar-ne en aquell marc. Quant al carrer Tordera, informa que estan 

acabant diferents trams de diverses superilles.  

Respecte al tema de l’aparcament, manifesta que hi ha centenars de places lliures en els 

aparcaments soterrats i que cal alliberar espai públic i fomentar els aparcaments soterranis. Al 

seu parer, tothom entendrà que és molt més interessant tenir els cotxes en els aparcaments ja 
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construïts i alliberar els carrers per a una vida pública més àmplia. Avança que és un dels 

reptes, juntament amb les motos, que caldrà abordar en el que queda de mandat.  

Quant als preus públics, subratlla que el Ple ja venia molt saturat d’informes i no era possible 

introduir-ne un més, però assumeix el compromís de tornar a tractar el tema l’any vinent.  

En referència al superàvit, explica que prové de noves plusvàlues, és a dir, hi ha hagut més 

ingressos del que es preveia. Avisa, però, que el superàvit només es pot fer servir si ho aprova 

el Ple i es fa una modificació pressupostària, a la qual s’oposen certes formacions, entre elles la 

del PP. Per això es mostra sorprès que justament el PP apel·li a un superàvit. En tot cas, fa 

èmfasi en el fet que el grau d’execució del pressupost per primer cop des de fa molts anys 

arribarà al 99%.  

Pel que fa a participació, assegura que en volen més, però reconeix que cal fomentar-la perquè 

en el futur augmenti. Pel que fa a la participació que reclamen alguns partits, assegura que ni el 

mateix Govern participa en l’espai esmentat, tal com es va recomanar per a aquest prova pilot.  

Tot seguit recorda que Vallcarca va ser el tema central de l’anterior Plenari, raó per la qual avui 

no l’ha esmentat. Especifica que la intenció és iniciar l’eix verd a principis del 2017 i es mostra 

convençut que el Govern ha estat molt clar a l’hora de declarar que el 2016 el dedicarien al 

concurs i les llicències, i que a partir del 2017 es treballaria l’eix verd, tal com saben les 

associacions de veïns. Afirma, doncs, que estan complint el calendari de treball anunciat.  

A continuació replica a la CUP que en el càlcul de la renda familiar disponible hi participen 

equips tècnics, sociòlegs, geògrafs, etc., i els convida a fer una reunió amb el gabinet tècnic 

perquè puguin debatre el tema amb major profunditat. Pel que fa als pisos de luxe dels 

Jardinets, respon que té la mateixa informació que la CUP: és una llicència privada.  

A ERC li respon que el Govern ha tingut voluntat de diàleg total que fa als pressupostos de 

l’Ajuntament, mentre que ERC sí que ha tingut una línia vermella: la reciprocitat amb els 

pressupostos de la Generalitat. Li recorda, en aquest sentit, que BC no és la mateixa formació 

que CSQP. Al seu parer, és surrealista que per aprovar els pressupostos de l’Ajuntament de 

Barcelona calgui parlar del que passa a la Generalitat, per tant qualifica de difícil el diàleg amb 

una formació que té aquest tipus de línies vermelles.  

Quant a no-presència dels partits en espais de participació, subratlla que la Taula de Vallcarca 

ja havia estat configurada així amb anterioritat al Govern actual. En canvi, a la Taula del Coll 

totes les formacions hi estan convidades. Per tant, no veu que hi hagi cap mena de boicot als 

espais de participació.  

En relació amb les noves escoles bressol, nega que el Govern hagi dit que no siguin prioritàries 

i assegura que és un tema que volen treballar. I pel que fa a l’institut Vallcarca, lamenta i 
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expressa preocupació pel fet que el pressupost de la Generalitat no l’inclogui. Al seu parer, 

totes les formacions de l’Ajuntament haurien de fer una demanda clara i inequívoca a la 

Generalitat perquè en seu pressupost l’inclogui.  

Coincideix amb CiU que caldria passar les informacions amb anterioritat, però pel que fa al 

carrer Verdi, aclareix que el Govern no hi tenia cap acord previ i que hi van fer diferents 

reunions. Quant al 39, informa que n’han parlat amb els veïns i els han assegurat que tornarà al 

seu lloc. 

Finalment, explica que no ha presentat les línies d’actuació personalment perquè el Govern va 

establir un criteri inicial segons el qual el regidor se circumscrivia a l’informe del regidor, però 

assegura que no té cap mena de problema a parlar-ne i s’ofereix a abordar-ne punts en 

particular si algú ho vol. Anticipa que el primer trimestre de 2017 farà una ronda amb tots els 

grups de Gràcia per compartir inquietuds i analitzar com veuen el rumb del districte.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Demana si el compromís sobre l’eix verd de Vallcarca implica 

l’enderroc de tots els edificis situats entre la Casita Blanca i l’edifici modernista, tal com estava 

planificat al PGM de 1976. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Agraeix i recull la invitació del Govern a poder-se reunir amb els 

tècnics per parlar-hi directament sobre la renda disponible.  

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Anuncia que deixa la discussió dels pressupostos per a més 

endavant, però en el tema de la participació matisa que ERC no diferencia entre consellers de 

Govern i consellers de l’oposició: creu que hi han de ser tots i no serveix l’excusa que sigui una 

qüestió fixada d’abans, ja que el Govern podria canviar-ho. En tot cas, celebra que a les 

reunions de la taula del Coll sí que hi puguin ser.  

Quant a l’institut Vallcarca, es mostra convençuda que cal defensar-lo fermament, també al 

Consorci, on l’Ajuntament té representació. Sigui com sigui, subratlla que el solar és cabdal per 

poder-lo tirar endavant.  

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Agraeix el compromís del regidor de fer una ronda de 

contactes amb els grups i es posa a disposició a aquest efecte. Tot seguit desitja un bon Nadal 
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a tothom i demana com a regal un Govern que veritablement governi i no només escolti a qui 

diu el que vol sentir.  

 

Intervé el Sr. Badia (BC). Confirma al Sr. Calonge que parlen del mateix àmbit i puntualitza 

que el compromís és començar-hi a treballar a principis 2017. Tot seguit assegura que 

l’Ajuntament posarà el solar de l’institut Vallcarca, però puntualitza que el més important és el 

finançament. Tanca la intervenció desitjant un bon Nadal a tothom. 

 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

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

Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels establiments 

d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i 

habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Recorda que l’equip actual va entrar al Govern a mitjan juny i que a 

principis de juliol ja s’establia una suspensió de tramitació de llicències d’hotels, allotjaments 

turístics, etc. Afegeix que el marc temporal el marcava Gràcia, que tenia una suspensió que 

acabava el mes de març del 2016, moment en què es va fer una aprovació inicial del document 

que es presenta avui, juntament amb una ampliació de la suspensió improrrogable fins al març 

del 2017.  

Tot seguit, subratlla que per a la ciutadania el turisme és el quart motiu de preocupació segons 

les enquestes municipals. Aquest fet, junt amb el context de creixement sense ordre ni control 

de les places d’allotjament turístic a la ciutat, va motivar la suspensió. Especifica que el PEUAT 

ha de ser una eina per fer compatibles els allotjaments amb la qualitat de vida del ciutadà: 

preveu que cap establiment turístic reemplaci habitatges i serà una norma de ciutat que 

substitueixi les diverses actuacions parcials que es desenvolupaven en diferents districtes.  

Afegeix que el criteri que guia el PEUAT és fomentar una ciutat per viure-hi, amb una mixtura 

d’usos equilibrada i preservació de la qualitat de l’espai públic, que atengui la diversitat 

morfològica dels teixits urbans. Subratlla que la proposta de regulació estableix que cap 

allotjament turístic podrà substituir un habitatge i que els allotjaments turístics hauran d’ocupar 

edificis complets i no seran compatibles amb altres usos habitacionals. També restringeix a tota 

la ciutat l’amplada mínima de carrer de vuit metres. Fixa, a més, que les residències 

d’estudiants s’han de comportar com a tal i estar vinculades a una institució docent. En aquest 
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sentit, recorda que ja s’ha obert expedient a quatre residències de Gràcia. Finalment, manifesta 

que el PEUAT estableix creixement zero pel que fa al nombre d’habitatges d’ús turístic a tota la 

ciutat.  

Tot seguit, exposa que la diagnosi de la comparativa entre habitants i places hoteleres ha posat 

de manifest la concentració que hi ha a Ciutat Vella, l’Eixample i part sud de Gràcia. També 

s’ha fet la diagnosi de saturació de l’espai públic pel que fa als moviments dels turistes, i de la 

morfologia dels teixits dels carrers, entenent que una via ampla té un impacte diferent pel que 

fa a un allotjament turístic.  

Especifica que el PEUAT estableix tres zones de regulació bàsiques: en el marc de Gràcia, la 

zona 1 és la zona específica de decreixement natural, on no es podrà crear cap nova llicència 

d’allotjament turístic; la zona 2 és de manteniment, i com a molt s’hi poden desplaçar llicències 

d’allotjament, sempre que es compleixin criteris de densitat i distància amb altres allotjaments; i 

la zona 3, en aquest cas una zona àmplia compartida amb Horta, és de creixement contingut on 

el creixement màxim, també amb criteris de distància i densitat, és d’un màxim de 575 places 

hoteleres en tota la zona.  

Al marge d’això, a escala de ciutat el PEUAT estableix zones específiques per als àmbits de 

transformació i els cascs antics de diferents zones, que no afecten Gràcia. També recull el cens 

d’allotjaments turístics per poder establir el creixement zero.  

 

Intervé el Sr. Ramon («Gràcia cap a on vas?»): Assenyala que les al·legacions que «Gràcia, 

cap a on vas?» va fer al PEUAT en el marc de l’assemblea de barris pel turisme sostenible no 

han tingut resposta. Reclama, doncs, els comentaris de Casa Gran. Recorda que els seus 

raonaments anaven en el sentit de reforçar tot allò que fossin instruments per decréixer. Es 

mostra convençut que el turisme no és sostenible a Barcelona i que Gràcia està sobresaturada. 

Opina que el PEUAT és un déjà vu amb relació al Pla d’usos i, malgrat que les normes 

neoliberals dificulten la possibilitat d’intervenir, expressa la convicció que cal aprovar el pla. 

Altrament, hi haurà barra lliure al sector, que és el que voldrien determinats sectors econòmics. 

Reclama, doncs, als diversos partits polítics a favor de crear barri que no permetin que Gràcia 

es converteixi en una espècie d’hotel difuminat.  

Per acabar, exposa que a la plaça del Sol, on abans vivien veïnes i veïns, i hi havia comerç de 

proximitat, s’acaba d’inaugurar un hotel suposadament amb encant.  Al seu parer, segurament 

hi hauria calgut habitatge d’ús social.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP).  
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Un problema en la gravació de l’àudio no ha permès la transcripció d’aquesta intervenció ni del 

principi de la intervenció següent. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Exposa que al mercat de Sant Antoni o el de l’Abaceria no hi 

haurà el mateix nombre de turistes, i que tampoc no és el mateix passejar per la Rambla que 

per Major de Gràcia. Al seu parer, a Gràcia no hi ha un problema, per això considera massa 

restrictiu haver qualificat la Vila com a zona 1. Al seu parer hauria de ser zona 2.  

Manifesta que tenia l’esperança que tot el que no s’obrís a les zones 1 o 2 es pogués obrir a la 

zona 3, però creu que no serà possible. Opina, per tant, que es perdrà riquesa. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Lamenta que en el pla encara hi hagi vestigis del que han 

representat el model Barcelona i la marca Barcelona: un model que aportava valor afegit a les 

inversions però que tenia conseqüències negatives en clau de condicions laborals i d’increment 

dels preus per a la classe treballadora. És del parer que s’ha arribat a la fase d’estabilització i 

legitimació de la marca Barcelona, en què el Govern de BC amb el PSC es limitarà a implantar 

mesures pal·liatives (com el PEUAT o el Pla d’habitatge) per a les contradiccions que ha 

generat el model.  

Quant a les presses per aprovar la mesura abans que s’acabin les moratòries, recorda que la 

CUP ja va avisar fa un any i que el que ha fallat no ha estat el temps sinó la voluntat del 

Govern. Manifesta que la CUP ja defensava que els allotjaments turístics s’incloguessin al Pla 

d’usos, com en altres districtes, i que, en el fons, ara el que es troben és una tensió entre la 

política rupturista anunciada i el pur possibilisme.  

Tot seguit recorda les demandes de la CUP respecte al PEUAT: zona única d’increment zero 

del total de les places i decreixement actiu de les zones saturades. En aquest sentit, recorda 

que el pla encara es pot modificar a escala de ciutat i avisa que el Camp d’en Grassot i Gràcia 

Nova corren el risc de convertir-se, en termes no només de turisme sinó d’habitatge, en un gran 

corredor entre el Park Güell i la Sagrada Família.  

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Avança l’abstenció del seu grup i aclareix que consideren 

oportuna l’aprovació del pla, però opinen que és imprescindible augmentar l’activitat inspectora, 

tenint en compte que a la ciutat hi ha entre 8.000 i 15.000 habitatges d’ús turístic il·legals, i 

només vint inspectors i vint visualitzadors que legalment no poden entrar als edificis, clarament 

insuficients per abordar el problema. A més, aposten per esgotar totes les vies legals per 

promoure el decreixement a les zones més congestionades. Altrament, només s’aconseguirà 

cronificar el problema.  
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Finalment, coincideix amb la CUP que el Camp d’en Grassot s’hauria d’incloure en una zona 

més protegida, atès que és el camí natural entre el Park Güell i la Sagrada Família i, per tant, 

una zona cada cop més llaminera per a determinades activitats econòmiques.  

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU): Avança el vot contrari del seu grup, en coherència amb el vot 

contrari a la tramitació inicial del PEUAT, al seu parer un document amb moltes mancances, 

com la majoria de documents i mesures que presenta el Govern. Amb tot, admet que és un vot 

contrari que resta a l’expectativa de les possibles negociacions entre CiU i el Govern a Casa 

Gran arran de les propostes que han fet.  

Opina que és important allunyar el PEUAT dels extrems, com els que proposen la CUP, C’s i 

PP. A aquest efecte, proposen reduir les tres zones a dues, mantenint les de manteniment i de 

creixement contingut, però sense parlar de decreixement, un fet que podria perjudicar el 

creixement econòmic. Recorda, en aquesta línia, que el turisme representa entre el 15% i el 

20% del PIB de la ciutat. Insisteix en la necessitat de buscar l’equilibri entre la protecció del 

turisme com a motor econòmic i la regulació, sense caure en extrems. Es mostra confiat que 

encara s’hi és a temps.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Anuncia el vot favorable del PSC, tot i que avisa que és un sí 

crític. Opina que aquest no és el PEUAT que necessita Barcelona, però es mostra confiat que 

les negociacions arribaran a bon port.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Agraeix el vot favorable del PSC i certes aportacions que s’han fet, 

com la de la plataforma veïnal «Gràcia, cap a on vas?», amb qui coincideix que és ineludible 

aprovar aquest pla. Contràriament, es mostra en desacord amb els grups que posen en dubte 

el risc que suposa el turisme i anuncia que no dedicarà temps a convèncer-los.  

Considera molt positives les propostes d’al·legacions de CiU i preveu, per tant, que les 

negociacions avançaran, tot i sorprendre’l que qualifiquin d’absurda la zona 1: insisteix que 

l’esquema de funcionament del PEUAT i el del Pla d’usos són semblants i recorda que el Pla 

d’usos iniciat per CiU ja regulava una zona de decreixement.  

Finalment, replica als grups més crítics que el PEUAT caldrà aprovar-lo a escala de ciutat, per 

tant necessitarà la majoria del Plenari. Per això no veu lògic fer-lo més radical ni més obert. 

Afegeix que caldria també un PEUAT a escala de Catalunya.  
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Intervé el Sr. Calonge (C’s): Perquè no es digui que C’s no fa propostes, proposa que la zona 

de Vila de Gràcia qualificada de número 1 passi a ser número 2, de manteniment. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC): Pel que fa a les al·legacions, recorda que des d’Urbanisme s’està 

treballant per respondre-les totes. 

Es refusa amb el vot a favor dels grups municipals del BC i PSC, el vot en contra dels grups 

municipals de PP, C’s, CUP i CiU i l’abstenció del grup municipal d’ERC. 

 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el projecte de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 

2017. 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Saluda tothom i passa informar del projecte de pressupost per al 

2017. El qualifica d’expansiu, amb 2.580 milions d’euros i un creixement del 4,7% respecte al 

del 2016. Recorda que, gràcies a les modificacions pressupostàries de 2015 i 2016, s’han 

aconseguit habilitar 400 milions d’euros. Manifesta que és un pressupost que compleix els 

criteris de sostenibilitat financera, genera estalvi brut i recursos propis, i assegura la liquiditat 

suficient per garantir els pagaments a 30 dies, alhora que manté el nivell d’endeutament més 

baix en dècades.  

Explica que el Govern entén el pressupost com una eina que reverteix en els veïns i veïnes i en 

tots els barris, posant l’accent en la política social, la garantia de drets com l’habitatge i 

l’educació, i la promoció econòmica i l’ocupació. Anuncia que totes aquestes partides creixen i 

que les inversions seran de 429 milions d’euros (com a mínim, el 15% del pressupost). Afegeix 

que les inversions en habitatge es quadrupliquen per fomentar un parc de lloguer social 

assequible i especifica que, per programes, incrementa 12 milions d’euros el Pla de recursos 

humans (a Gràcia durant el 2017 es preveu incorporar nou persones, que representaran un 

augment del 10,7% de la plantilla). També destina 69,5 milions d’euros a polítiques d’ocupació i 

promoció econòmica. Subratlla que la política social és la segona partida que més augmenta.  

Manifesta que els recursos augmenten a tots els districtes de Barcelona, i a Gràcia la despesa 

imputada per al 2017 és de 25 milions d’euros, import que representa un increment del 2,37% 

respecte al 2016: augmenta la despesa corrent, i per cada 100 euros gastats a Gràcia, 38 van 

a atenció social i famílies, 32 a neteja viària i enllumenat, 16 al funcionament del Districte, 11 a 

prestació i serveis, i 3 a subvencions i convenis. Anuncia, també, que al districte les inversions 
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seran de 16 milions d’euros (reforma de l’avinguda Príncep d’Astúries, nou planejament urbà a 

Vallcarca, l’Ateneu de Fabricació, Can Carol, la casa Canals Junyer, etc.).  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Anuncia que el seu grup informarà desfavorablement un 

pressupost pretesament basat en el diàleg, la despesa social i la transparència, però que de fet 

s’ha imposat a la majoria, amb el rebuig de tota l’oposició.  

Denuncia que la fiscalitat està a màxim permès, amb una mitjana un 30% superior a la mitjana 

de les set ciutats més importants d’Espanya i impostos com el d’activitats o plusvàlua també al 

màxim. Al seu parer, el fet que hi hagi superàvit seria un clar argument a favor de la baixada 

d’impostos. En aquest sentit, replica al regidor que quan el seu partit parla de superàvit ho fa 

per reclamar la rebaixa d’impostos, no per reclamar-ne la despesa.  

Mostra sorpresa pel fet que el Govern prevegi contractar nou endeutament amb la banca contra 

la qual està per valor de 204 milions d’euros. Ho qualifica d’incoherència. Pel que fa als 

ingressos pressupostaris, avisa que tot el creixement prové de l’augment de recaptació de l’IBI, 

la plusvàlua i els parquímetres, i subratlla que les transferències de l’Estat, que representen un 

90% dels ingressos no tributaris, arribaran als 1.106 milions i es cobraran totes, a diferència del 

que passarà amb els 62,4 milions de la Generalitat, tenint en compte la tendència dels darrers 

anys. 

Destaca que la partida de despesa de personal puja un 3% i manifesta sorpresa pel fet que 

s’incorpori els nous treballadors amb contractes temporals. Alerta que les despeses 

improductives també pugen: la partida «Altres despeses diverses» puja un 216%, la de 

«Despeses, informes i estudis», un 28% i la representació política, que tan antiquada troben, 

un 12,4%. Alhora es redueixen despeses com el manteniment de via pública i enllumenat, o els 

ajuts per a allotjament de persones en situació vulnerable (-68%). 

Pel que fa a inversions, denuncia que un petit augment general amagui la caiguda del 95% en 

inversió destinada al Pla de manteniment integral de la via pública, i d’un 81% en 

microactuacions als districtes. Amb tot, el més greu al seu parer és l’augment del 16% en 

transferències i subvencions a institucions sense ànim de lucre, fet que atribueix a la recerca de 

suport per part del Govern entre entitats afins a la seva ideologia. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Anuncia que el seu grup informa desfavorablement el projecte de 

pressupost. Atesa la complexitat del tema, manifesta que se centrarà en només uns quants 

aspectes. En primer lloc, destaca que hi ha hagut falta de diàleg, per la qual cosa el projecte 

s’ha aprovat amb la desaprovació de tota l’oposició. Tot seguit, denuncia que és un pressupost 
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que continua amb la submissió financera a la Generalitat, ja que l’Ajuntament de Barcelona 

continua aportant cada cop més als consorcis Generalitat-Ajuntament, com ara el d’Educació, 

on l’aportació de l’Ajuntament ja supera la de la Generalitat, tot i disposar de menys vocals en 

l’òrgan. Acusa el Govern municipal, per tant, de no defensar els interessos dels barcelonins.  

Finalment alerta de l’augment de la despesa corrent. Admet que les aportacions de l’Estat 

s’incrementen, però part de l’augment està basat en una previsió d’increment de la recaptació 

de plusvàlues, que qualifica de molt optimista. Avisa que si la previsió no es compleix, en un 

parell d’any les finances de la ciutat estaran com les de la Generalitat. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta que la valoració general que fa la CUP del pressupost no 

és positiva. A parer seu, quan es presenten els increments de despesa no s’haurien de 

comparar el pressupost de l’any anterior, ja que la dinàmica viciosa del cicle electoral fa que 

normalment l’increment de despesa més fort tingui lloc el primer any de mandat. Per tant, opina 

que l’increment de despesa s’hauria de comparar tenint en compte la mitjana dels quatre anys.  

D’altra banda, avisa que l’endeutament que es vesteix d’estabilitat i sostenibilitat és un tema 

central en aquests pressupostos. Es mostra contrari al fet que els pressupostos vagin en 

aquesta línia i manifesta que el que caldria és que l’Ajuntament cada cop tingués més capacitat 

d’intervenció i control sobre el mercat, especialment sobre l’immobiliari.  

Per tancar, recorda que quan l’alcalde Trias va servir-se de la moció de censura el 2013, ICV-

EUiA va declarar que d’aquesta manera mostrava el seu aïllament social i polític. Els demana, 

doncs, si ara opinen el mateix d’Ada Colau.  

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Manifesta que coincideix en argumentari amb la CUP i anuncia la 

intenció del grup de votar contra els pressupostos. Tot seguit fa referència al tema de la 

reciprocitat que el regidor esmentava anteriorment i manté que BC podria demanar a Catalunya 

Sí Que Es Pot que com a mínim permetés debatre els pressupostos al Parlament.  

Seguidament, destaca que per al seu grup és molt important l’incompliment dels pactes assolits 

en els anteriors pressupostos, raó per la qual actualment manifesta desconfiança cap al 

Govern. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Recorda que Gràcia té una partida de despesa directa que 

gestiona directament des del pressupost de la ciutat, per tant, és difícil no parlar de Barcelona 
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quan es parla del pressupost del districte. Afirma, doncs, que de fet parlen del pressupost de 

ciutat.  

Nega rotundament que el Govern de Barcelona hagi fet l’esforç que manifesta per arribar a 

acords amb la resta de grups. Admet que la moció de confiança és un mecanisme lícit, que CiU 

també va utilitzar en l’anterior mandat, però subratlla que s’hi ha de recórrer quan s’han esgotat 

totes les vies negociadores, cosa que al seu parer no ha passat en aquesta ocasió.  

Així doncs, expressa el rebuig del seu grup als pressupostos, per quatre motius concrets: 

perquè se sustenten en cinc eixos molt específics d’un PAM que no ha tirat endavant en lloc de 

basar-se en altres eixos pactats; per les incoherències en la partida d’inversions, que per 

exemple no recullen cap dotació per al solar de la Quirón malgrat estar el projecte a punt, ni 

tampoc cap inversió que no sigui de continuïtat; perquè al seu parer el Govern està atrapat per 

les denúncies populistes sobre el superàvit, i perquè hi han presentat al·legacions que han 

rebut o bé respostes sense fonamentar o bé informacions incertes.  

Per tant, en no compartir ni el contingut ni l’absència de determinats temes, hi vota en contra.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta el vot favorable del PSC. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Lamenta que la resta de forces polítiques no hagin donat suport 

als pressupostos, que al seu parer consoliden la priorització de la despesa social i l’atenció a 

les persones, contribueixen a una Barcelona millor, són redistributius i justos, i posen la ciutat i 

els veïns per davant de qualsevol interès partidista o personal. Assegura que Barcelona no es 

pot aturar, té moltes urgències i per això ha de tenir els millors pressupostos possibles.  

Avisa que sense nous pressupostos es tornarà als de 2015, amb 400 milions d’euros menys, i 

alerta que fins i tot el Consell Econòmic i Social de Barcelona ha avalat aquests pressupostos.  

Per tancar, aclareix a la Sra. Clemente que la partida per al projecte de la Quirón s’inclou en el 

pressupost del Patronat Municipal de l’Habitatge, l’operador d’aquesta actuació.  

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Exposa algunes de les al·legacions que la CUP havia fet als 

pressupostos: la dissolució de la unitat d’UPA; augment de la partida per al transport públic per 

revertir els augments; rebaixa del 25% al 50% de les retribucions a personal directiu i de 

gerència; el carnet de ciutat pactat amb la modificació pressupostària el 2016 i de moment 
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inexistent; renda contra la feminització de la pobresa; reversió de les externalitzacions de 

l’ICUB; doblar la partida a l’escola bressol municipal; pisos d’acollida a víctimes de la violència 

de gènere, i dotar les remunicipalitzacions de l’aigua i la neteja.  

Es refusa amb el vot a favor dels grups municipals del BC i PSC i el vot en contra dels grups 

municipals de PP, C’s, CUP, ERC i CiU. 

C.1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Manifesta que el Pla pel dret a l’habitatge, que BC enfoca com un eix 

propi i cabdal en aquest mandat, té com a objectiu protegir un dret bàsic i impulsar la funció 

social de l’habitatge. Assegura que és el primer pla que es construeix a partir de la realitat dels 

barris i anuncia que tindrà 1.600 milions d’euros d’aportacions directes (un 57% més que el pla 

anterior), amb creació de nous llocs de treball en rehabilitació i construcció d’obra nova. 

Especifica que el pla es concreta en 59 actuacions i 4 eixos. Vinculat amb el districte de Gràcia, 

explica que el primer eix és prevenir i atendre l’emergència habitacional incrementant els ajuts 

socials a l’allotjament facilitats per Serveis Socials, negociant i mediant amb propietaris i grans 

tenidors, evitant que s’incrementi el nombre de desnonaments, destinant ajuts específics per al 

pagament del lloguer, reforçant els serveis necessaris i destinant més recursos a l’Oficina 

d’Habitatge i la Unitat contra l’Exclusió Residencial. Assegura que el pla preveu una especial 

atenció als col·lectius vulnerables.  

Per tal de garantir la funció social i el bon ús de l’habitatge, el PEUAT limita el creixement del 

nombre de llicències d’allotjaments turístics a tota la ciutat. A més, s’ha iniciat l’elaboració del 

cens de pisos buits per incloure’ls a la borsa de lloguer: s’ha començat a la Vila i després 

s’ampliarà a la resta del districte.  

Per ampliar el parc assequible, anuncia que es promourà nou habitatge de protecció oficial i 

dotacional, per exemple al solar de la Quirón, amb els equipaments previstos, o 35 habitatges a 

la carretera de Sant Cugat, a Vallcarca. En aquest sentit, recorda que en el concurs del MPGM 

de Vallcarca i Farigola hi ha previstos més de 9.000 m² de sostre públic. Exposa que també es 

preveu captar habitatge privat per a la borsa de lloguer mitjançant incentius econòmics i ajuts a 

la rehabilitació per als propietaris. També s’impulsarà el model de cooperatives, de cessió d’ús.  

I per mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual, anuncia ajuts públics a la rehabilitació per 

garantir un habitatge digne, amb especial atenció a la millora de l’accessibilitat, l’eficiència 

energètica, les condicions constructives i humitats, etc. Afegeix que hi haurà actuacions en els 

àmbits d’afectació urbanística per afavorir el reallotjament de persones en situació 

d’infrahabitatge.  
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Recorda que el 2015, el PP va presentar una moció perquè es 

presentés un nou pla d’habitatge municipal en el termini de 6 mesos, que només va tenir el 

rebuig de la CUP. Manifesta, doncs, que el pla arriba amb retard. Tot seguit, assegura que a 

data 20 de novembre només hi havia en construcció 648 habitatges públics, per tant 

extrapolant qualifica d’inversemblant que es puguin complir les previsions de 5.146 habitatges 

en cinc anys.  

En opinió seva, és un pla dissenyat per incomplir el que ja estava previst: el Pla 100x1.000 del 

2013, del qual queden per començar sis de les promocions previstes (326 habitatges), amb 

només 3 en marxa (196 habitatges). Recorda que a Barcelona hi ha 85 solars amb capacitat 

per a uns 5.000 habitatges, però només 10 estan en construcció (66% d’incompliment, doncs). 

Pel que fa a l’adquisició d’habitatges per a lloguer social, destaca que també s’ha incomplert el 

50% del que estava previst al Pla 100x1.000. 

Destaca que en alguns casos la concessió a cooperatives no ha funcionat bé i manifesta la 

seva desconfiança en aquest aspecte.  

Tot seguit, subratlla que a Barcelona s’han produït 1.093 desnonaments el 2016, malgrat 

l’anunci del Govern que volia posar fi al problema. 

Finalment, pel que fa a l’habitatge de lloguer, denuncia que al web de la borsa del Consorci de 

l’Habitatge només s’hi ofereixen 6 pisos socials i per a joves. Es pregunta, per tant, on queda 

l’habitatge assequible. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Considera bo l’esperit del pla, i també el model, però avisa que és 

poc ambiciós. Especifica que la despesa de 1.600 milions en deu anys només servirà per 

doblar l’oferta de lloguer assequible. Segons els càlculs del seu grup, però, caldrien uns 10.000 

habitatges, i el pla ni tan sols s’acostarà a aquesta xifra. Retreu, també, que el pla sigui poc 

imaginatiu, i recorda que es podria buscar la col·laboració d’operadors privats als quals es 

podria garantir una rendibilitat mínima a 50 anys. 

Per tot plegat, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Opina que el pla no arriba a plantejar un model alternatiu i que 

plantejar a deu anys vista només serveix com a pedaç. Al seu parer, l’arrel del conflicte és la 

qüestió de la propietat immobiliària.  
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Pel que fa a Gràcia, denuncia que només hi ha un 0,1 per 1.000 d’habitatges protegits acabats, 

i que la població que cobra fins a 1.300 euros de mitjana gasta vora un 60% del sou en lloguer, 

un esforç que arriba al 30% entre la població que cobra fins a 2.300 euros. Subratlla, a més, 

que hi ha un 7% més de llogaters respecte al total de la mitjana de Barcelona, i que els lloguers 

han pujat un 37%. Lamenta, doncs, que en un districte que perd població la resposta sigui tan 

sols 205 pisos nous planejats.  

Alerta que la solució de les cooperatives hauria se ser sempre en sòl privat, mai públic, i 

recorda que la gent ja es va manifestar contra el nou hotel de la plaça del Sol. Tanca 

manifestant el vot contrari de la CUP. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Recorda que durant l’últim any els lloguers s’han incrementat 

molt tant a la ciutat com al districte, fet que pot accentuar les desigualtats entre barris.  

Tot seguit qualifica el PEUAT de bon pla, tot i matisar que necessita recursos per esdevenir una 

realitat. Especifica, en tot cas, que cal insistir en algunes mesures, com ara la creació d’un parc 

d’habitatge públic de lloguer ben distribuït i d’àrees preferents de tempteig i retracte.  

Tanca la intervenció manifestant l’abstenció d’ERC. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Avança l’abstenció del seu grup, en primer lloc per motius de forma: 

consideren que no hi ha hagut diàleg ni voluntat de rebre aportacions, ni al Districte ni a Casa 

Gran. Admet que comparteixen l’objectiu general de garantir el dret a l’habitatge, però alerta 

que el pla té moltes mancances, per exemple critica que s’hagi aprovat per Comissió de 

Govern, sense tramitació urbanística ordinària, tot i ser un pla a deu anys. Creu que això li resta 

legitimitat.  

Tot seguit es congratula que després de 30 anys d’ICV-EUiA venent sòl públic ara es presenti 

aquest pla, encara que al seu parer és insuficient, sobretot tenint en compte l’emergència que 

pateix la ciutat. També hi troba a faltar l’esment a la col·laboració publicoprivada i al Pla 

100x1.000, impulsat el mandat passat i encara incomplet.  

Tanca la intervenció manifestant el desig de fer aportacions, però reitera la seva abstenció 

provisional. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta el vot favorable del PSC.  
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Intervé el Sr. Soro (BC). Desmenteix que hagi crescut el nombre de desnonaments i aclareix 

que les dades que publica la Unitat Contra l’Exclusió Residencial són les dels llançaments. 

Especifica que de gener a octubre, respecte dels 1.902 llançaments que hi ha hagut, s’han 

trobat suspensions temporals o solucions (temporals o definitives) per garantir l’habitatge en 

1.841 casos (96,8%), i que en la resta de casos el mateix privat ha trobat la solució.  

Tot seguit agraeix les abstencions i exposa que ni els posicionaments ni els argumentaris no 

han estat cap sorpresa, ja que es corresponen amb els de ciutat. Creu, però, que per a la 

independència dels districtes seria bo desmarcar-se’n de tant en tant. Demana a ERC el perquè 

de la seva abstenció si el considera un bon pla, i s’obre al diàleg amb CiU per introduir-hi les 

millores necessàries. Recorda, a més, que el dret a l’habitatge s’ha de treballar amb visió de 

ciutat i transcendint mandats, perquè no es poden tenir habitatges construïts d’un dia a l’altre.  

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Reitera que el problema de l’habitatge no se solucionarà si no es 

toca el tema de la propietat i recorda que a Gràcia el problema el pateix sobretot la gent gran i 

la gent jove, com ell mateix.  

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Aclareix que ERC frega l’aprovació del pla i que l’abstenció és un 

toc d’atenció perquè el Govern es posi al 150% d’ara endavant.  

 

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

municipals de PP i CUP i l’abstenció dels grups municipals de C’s, ERC i CiU. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal de CIU 

1. Instar al Districte de Gràcia a crear una Taula de Treball especifica amb comerciants, 

veïns de la zona i grups municipals, per tractar tota la problemàtica derivada de la 
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finalització d´obres a la Travessera de Dalt. 

2. Que aquesta Taula es constitueixi a inicis de l´any 2017, que compti amb la presència 

dels agents implicats (Districte, mobilitat i turisme de Barcelona) i que tingui com a prioritats: 

-  Consensuar una nova ubicació final de les parades de bus turístic que no perjudiqui ni 

a comerciants ni a veïns. 

-  Definir clarament el fluix dels visitants al Park Güell que no malmeti carrers residencials 

i que aprofiti els carrers comercials ja existents, com Larrard. 

-  Establir la nova senyalització, en la línia de l´apartat anterior. 

-  Estudiar la reurbanització i ampliació de voreres.  

-  Planificar futures mesures de suport als comerços de la zona. 

3. Que al ple de Districte del mes de març es presentin les conclusions de la Taula. 

Intervé el Sr. Ardanuy (CiU). Informa que en aquest punt hi ha sol·licitada una intervenció 

del públic, per part del Sr. Enric Cardona en representació de l’Associació de Comerciants 

de Larrard i Travessera de Dalt. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Recorda que el turisme representa entre el 15% i el 20% del PIB 

de la ciutat, i que diversos carrers de la Salut viuen del flux de turistes visiten el Park Güell, 

amb més de 50 persones ocupades només al carrer Larrard, una de les vies principals 

d’accés al parc. Avisa que aquests llocs de feina, i els d’altres d’establiments de la 

Travessera de Dalt, perillen per una manca d’atenció del Govern i una deficient gestió a 

l’hora de controlar les distorsions que han generat les obres de reforma de la Travessera de 

Dalt. Al seu parer, la problemàtica que comporta el canvi d’ubicació de les parades del bus 

turístic, la mala senyalització o la suposada voluntat del Govern de construir escales 

mecàniques en altres carrers per crear fluxos alternatius de turistes al parc redueix el 

nombre de visitants que passen sobretot pel carrer Larrard, cosa que fa perillar tot un seguit 

d’establiments comercials.  

Arran de tot això, demana que a principis de 2017 es creï una taula específica amb la 

participació de veïns, comerciants i grups municipals per deliberar i generar consensos al 

voltant d’aquests problemes, a fi que al Plenari de març pugui presentar conclusions i, un 

cop reformada la Travessera de Dalt, es puguin aplicar les mesures directament. Al seu 
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parer, ha de ser un espai deliberatiu diferent del de la taula de seguiment de les obres de la 

Travessera, un espai més que doni veu a la ciutadania.  

 

Intervé el Sr. Cardona (Associació de Comerciants de Larrard i Travessera de Dalt). 

Explica que arran de les obres dutes a terme, s’ha desviat molt el flux de turistes de la zona. 

Especifica que amb la desviació de la gent que pujava en metro pel carrer Sant Josep de la 

Muntanya i les escales mecàniques, el flux de gent ja havia baixat un 30%-40%. A més, 

després es va suprimir una de les parades de bus. Especifica que parla en representació 

d’uns 30 comerços, dos dels quals gairebé estan tancats. Afegeix que la majoria han 

rebaixat un 50% el personal i que la meitat dels comerços que queden estan en mans de 

gent forana, que treballa amb un altre tipus de condicions i poden anar aguantant. 

Per tot plegat, expressa la preocupació del col·lectiu per saber si el bus tornarà al mateix 

lloc, per poder aguantar. Avisa que, altrament, només quedaran restaurants, bars, gelateries 

i botigues de records.  

Tanca la seva intervenció mostrant-se favorable a la creació de la taula per trobar solucions. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Comparteix la visió de la proposta i recorda que el seu grup ja 

va presentar un prec sobre la problemàtica que patien els comerços de Travessera de Dalt, 

Larrard i rodalia. Tot i reconèixer que les obres de Travessera de Dalt eren absolutament 

necessàries, al seu parer la mala gestió és la causa de l’afectació que han tingut aquestes 

obres en el turisme i el comerç, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball. 

Opina que les mesures que es prenen o s’anuncien són simples pedaços que no acaben de 

solucionar res i només fan que augmentar la preocupació dels comerciants, que veuen 

perillar els seus establiments per la indefinició. Reitera que les mesures preses són 

insuficients, per això votaran a favor de la creació d’una taula que doni certesa i garanties 

als comerciants. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el vot favorable del seu grup i es declara a favor del 

comerç de proximitat i del petit comerç. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Es mostra a favor d’un mecanisme per definir com s’encaren 
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els problemes generats pels fluxos turístics del voltant del Park Güell i la Travessera de Dalt, 

i de planificar un barri que compagini usos veïnals amb activitats econòmiques, però 

lamenta que la proposició no parteixi de la crítica a la sobreexplotació turística i la 

degeneració del comerç. No veu clar que els agents seleccionats siguin els idonis per al 

procés proposat i, al seu parer, caldria trobar un espai que representés la diversitat del 

veïnat de la Salut de manera més acurada. Amb tot, valoren positivament que s’endegui el 

debat, per tant no bloquejaran la taula i s’abstindran. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Celebra que es parli d’una taula on a banda de comerciants i veïns 

hi siguin els representants polítics, ja que són els representants de tot el veïnat i tota la 

ciutadania. Assegura que al seu grup el preocupen molt els comerciants, però també els 

veïns dels blocs on paren els busos, que amb prou feines poden circular. En tot cas, creu 

que es positiu que la solució es busqui entre tots, per tant vota a favor de la creació de la 

taula. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta que han intentat negociar la proposició amb CiU, 

que no ha acceptat les esmenes, per tant s’abstindran. Recorda que ja existeix una taula de 

seguiment d’obres, a la qual estan convidades totes les associacions de comerciants i veïns, 

que s’ha convocat a la finalització de cadascuna de les fases de l’obra per recollir les 

inquietuds de tots els afectats. Tanmateix, especifica que el tema de la parada del Bus 

Turístic té unes connotacions de mobilitat molt importants i, per tant, s’ha de tractar a 

Mobilitat, tot i que se n’informarà a la taula de seguiment d’obres en tot moment.  

Aprofita per recordar que el Govern avui ha presentat una mesura de comerç que inclou 

«generar una visió estratègica del comerç a l’entorn del Park Güell», que pot ajudar el 

comerç de la zona.  

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Agraeix els vots favorables, les esmenes i les abstencions. Tot 

seguit recorda a la Sra. Arnau que va ser CiU qui va regular el Park Güell i va aconseguir 

que disminuïssin les visites fa dos anys. Pel que fa a la taula de seguiment de les obres, 

puntualitza que ja en coneixia l’existència, però opina que no ha funcionat a la vista de les 

demandes dels veïns. 
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Intervé la Sra. Pi (ERC). Insta el conseller que porta els temes de comerç a no confondre 

aquesta nova taula amb la de seguiment d’obres, i manifesta que quan hi va assistir en 

qualitat de veïna del barri de la Salut, se li va qüestionar la presència, per la seva condició 

de consellera.  

Opina que els grups no haurien de recordar al Govern coses que ja s’han aprovat en 

anteriors plenaris, i subratlla que els suggeriments que ha fet anteriorment consistien a 

aplicar mesures ja aprovades. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Informa que a la taula de seguiment hi estan convocats tots 

els veïns i les entitats afectades per les obres, i que es convoca regularment.  

 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de CiU, PP, C’s i ERC i l’abstenció dels 

grups municipals de BC, PSC i CUP. 

 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Districte de Gràcia elabori un cens d’edificis i solars susceptibles de ser d´interès 

municipal, per tal que entrin a formar part de les àrees de tempteig i retracte, amb l´objectiu 

d’ampliar el parc públic de lloguer. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Recorda que l’increment en els preus dels lloguers ha estat molt 

gran en el darrer any, una tendència que no sembla que hagi de canviar. Assegura que aquest 

fet pot provocar l’elitització d’algunes zones i, per tant, l’expulsió de molts veïns. Entre les 

causes de la situació, destaca els habitatges d’ús turístic (inclosos els il·legals) o la manca d’un 

bon parc d’habitatge públic de lloguer. Per això demana que el Districte de Gràcia elabori un 

cens d’edificis i solars susceptibles de ser d’interès municipal per entrar a formar part de les 

àrees de tempteig i retracte a fi d’ampliar el parc públic de lloguer.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Al seu parer, que hi hagi habitatge públic ara mateix és qüestió de 

voluntat, ja que l’Ajuntament disposa dels diners, els projectes i els solars (75). Tot i així, entén 

que, si l’oportunitat és interessant, es pugui plantejar adquirir solars privats. Per tant, no 
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tanquen la porta al tempteig i retracte, però no troba que la solució sigui un cens. Així doncs, 

s’absté. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el vot favorable del seu grup, ja que la proposta 

permetrà crear el parc d’habitatges de lloguer assequible que defensa el seu grup. Tot i no 

estar d’acord que els pisos turístics facin augmentar el preu dels lloguers, manifesta que 

comparteix la base de la proposta. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Exposa que la proposta que han retirat de l’ordre del dia també 

girava a l’entorn d’aquest tema, ja que demanava que tot el districte fos declarat com a àrea de 

tempteig i retracte i que es generés un protocol per intervenir en les compravendes.  

Assegura que l’expulsió del veïnat i l’elitització no només es donen a Gràcia, sinó que formen 

part d’una reestructuració de tota l’àrea metropolitana derivada de la terciarització i turistificació 

de l’economia, i la concentració i centralització de la propietat immobiliària. Davant d’això, 

reclama una intervenció pública sobre el mercat immobiliari i eines provisionals per influir a curt 

termini. Al seu parer, el Govern a vegades flaqueja a l’hora d’aplicar mecanismes com el 

tempteig i retracte o altres fórmules d’adquisició per fer una intervenció decidida en habitatge 

públic. Afegeix que la virtut de l’àrea de tempteig i retracte és la capacitat de distribuir de forma 

homogènia els pisos públics, de manera que el global del lloguer baixi, en lloc de generar petits 

guetos. Així doncs, expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Avança el vot favorable del seu grup, ja que comparteixen la 

diagnosi del problema. Afegeix que és una qüestió que ha deixat l’emancipació dels joves en 

mínims històrics. Recorda que la Generalitat ja prioritza les àrees de tempteig i retracte amb el 

Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 

dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, que permet a l’Administració 

adquirir habitatge situat en àrees d’elevat risc d’exclusió per destinar-lo a lloguer social. Avisa, 

però, que és un decret recorregut al Tribunal Constitucional i insta a pensar què cal fer com a 

país.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta l’abstenció del seu grup. 
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Intervé el Sr. Soro (BC). Explica que l’equip de govern ha intentat negociar la definició de la 

proposició perquè fos jurídicament acceptable en el marc actual. En aquest sentit, exposa que 

han treballat amb els equips jurídics del Districte i d’Urbanisme per definir les possibilitats que 

estableix la Llei d’habitatge, i que la proposta de transacció consegüent coincidia en els atesos. 

Remarca que la seva proposta també incidia en la necessitat d’impuls i d’incidir sobre el mercat 

d’habitatge (punt que també recullen el Pla d’habitatge i el PEUAT) però que ERC s’ha 

abstingut en un cas i ha votat en contra en l’altre. Per tot plegat, el Govern s’absté en aquesta 

proposta. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Agraeix els suports a la proposició i respon al Sr. Calonge que les 

causes que ha esmentat no són les úniques de l’augment del lloguer: al seu parer, l’habitatge 

s’ha convertit en un producte financer de primer ordre.  

Finalment, replica al Govern que ERC també fa les consultes jurídiques pertinents, i que no han 

acceptat la transacció perquè en opinió seva era poc ambiciosa. Alhora, creu que proposar que 

tot el districte sigui àrea de tempteig i retracte tampoc seria realista.  

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Retreu al Govern que s’escudi sempre en els serveis jurídics per no 

acceptar propostes. Subratlla que la resta de grups també ho han consultat i han rebut una 

altra resposta. L’insta, doncs, a fer política en lloc d’amagar-se rere qüestions legalistes.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Assegura que el Govern treballa per mobilitzar el parc de l’habitatge, 

tant amb la identificació de solars en el cens com en altres àmbits, i que intentaran que 

aquestes eines serveixin per identificar àrees susceptibles d’esdevenir àrees de tempteig i 

retracte. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Agraeix la predisposició del Govern. 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals d’ERC, C’s, CUP i CiU i l’abstenció dels 

grups municipals de PP, PSC i BC. 

 

D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
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Que el Districte, directament i també per mitjà del regidor adscrit al Districte, liderin la 

qualificació de les activitats de coworking com a tals com a mitjà de simplificar els tràmits per la 

seva posada en marxa i apostin en aquest sentit pel aquest sector com mitjà per crear riquesa 

per al Districte de Gràcia. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Explica que l’objectiu de la proposta és que se simplifiquin els 

tràmits per a la posada en marxa de les activitats coworking. Afegeix que Gràcia és líder a 

escala espanyola i europea en aquest tipus d’activitats de l’economia cooperativa, social i 

solidària. Malgrat tot, a les ordenances municipals aquesta activitat no està definida com a tal. 

Per tant, en interès de la creació de riquesa i ocupació, i tenint en compte que és una activitat 

font de riquesa per a Gràcia, demana que el Districte lideri l’impuls de la modificació de les 

ordenances, que admet que és un tema de ciutat. 

 

Intervé el Sr. Raposo. Confessa que li ha costat entendre el sentit de la proposició, ja que no 

veu clar si parla de l’espai físic o de l’activitat. En tot cas, si s’entén el coworking com una 

oficina compartida on diferents persones, normalment autònoms, comparteixen costos i creen 

enllaços per treballar junts en diferents projectes, llavors es manifesta a favor de la proposta, de 

la mateixa manera que es manifesta a favor dels vivers d’empreses i de facilitar l’emprenedoria 

de projectes que creïn valor afegit i siguin positius per a l’economia i el mercat laboral. Amb tot, 

creu que seria més un tema de ciutat que de districte, per qüestió de competències. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Abans de posicionar-se, i atès l’ús del neologisme, vol saber si la 

definició que ha fet el PP del coworking se la fa seva el proposant.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Respon afirmativament a la CUP. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Coincideix que és difícil comprendre la implicació municipal de la 

proposta, ja que al seu parer la definició de les qualificacions de les activitats econòmiques no 

és una competència municipal.  

 

Intervé el Sr. Daura (CiU). Comparteix el sentit de la proposició. Al seu parer, tot el que sigui 

agilitzar i facilitar les coses a emprenedors i gent que vol generar riquesa és benvingut, però 
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especifica que l’Ordenança municipal d’activitat i d’intervenció integral parla d’activitats, mentre 

que el coworking és més una forma de treball que consisteix a permetre a diferents 

professionals que no tenen una relació contractual entre ells dur a terme activitats en un mateix 

espai físic. En tot cas, puntualitza que, si es decideix plantejar l’ordenança, caldria fer-ho amb 

visió de ciutat i, per tant, discutir-ho a la Comissió d’Economia.  

Amb tot, com que entén que és una proposta constructiva que pot ajudar a generar riquesa, 

però amb aspectes tècnics que cal acabar de polir, manifesta una abstenció.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Es mostra totalment d’acord que es puguin simplificar els tràmits 

per als coworkings, però avança que el Govern s’abstindrà, ja que la competència sobre la 

qualificació de les activitats la té l’àrea d’Urbanisme i no el districte. A més, subratlla que un 

epígraf no necessàriament milloraria o simplificaria la situació: actualment, la llicència que 

s’utilitza per als coworkings és la d’oficines i despatxos, que és el procediment més àgil per a 

aquest tipus d’espais. Les dificultats es plantegen quan les activitats que s’hi desenvolupen són 

diverses, ja que cal fer una anàlisi de la reglamentació dels usos quant a les diferents zones i la 

compatibilitat dels usos entre si, fet que no passa per la creació d’un epígraf específic de 

coworking ni de regular-ho mitjançant l’Ordenança municipal d’activitats. Sigui com sigui, 

assegura que el Govern farà tot el possible per simplificar aquests tràmits si és possible. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s).  Es disculpa per haver utilitzat un neologisme i tot seguit fa seves 

les definicions que n’han fet els consellers del PP i de CiU.  

Insisteix que ja sap que és un tema de ciutat, però que atesa la posició de lideratge de Gràcia, 

el Districte podria liderar també el canvi d’epígraf de l’Ordenança municipal d’activitats, que al 

seu parer sí que té rellevància, ja que no tenir-lo ha plantejat certs problemes. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Un cop aclarit el dubte, manifesta que al seu entendre els 

coworkings formen part del que qualifica d’economia hispter, sobretot del vessant precari i 

autoexplotat, que massacra les condicions laborals de la gent del barri i s’obstina a autodestruir 

la vida dels qui la practiquen. Per tant, s’hi posiciona en contra. A parer seu, els sectors 

econòmics que s’han de potenciar en els barris són els sectors productius, que en la majoria de 
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casos no seria aquest perfil. Tanca la seva intervenció reiterant la necessitat d’insistir en la 

intervenció pública sobre l’economia.  

 

Intervé el Sr. Daura (CiU). Insta el conseller de C’s a dur la proposta a Casa Gran perquè es 

puguin agilitzar tràmits per a les empreses de coworking.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Respon al Sr. Daura que així ho faran, i aprofita per instar el 

regidor d’Urbanisme que ho porti ell mateix a la Comissió d’Urbanisme. 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de C’s i PP, el vot en contra del grup 

municipal de la CUP i l’abstenció dels grups municipals de BC, PSC, ERC i CiU, i amb el vot de 

qualitat a favor del president. 

D.1.4 Del Grup municipal del PPC 

Instar al Govern Municipal del Districte de Gràcia a executar en el present mandat la reforma de 

la plaça Alfonso Comín, per tal que aquesta plaça deixi de ser una barrera entre les dues parts 

del barri. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Planteja que actualment la plaça Alfonso Comín està configurada 

com una gran rotonda de tres carrils que redistribueix el trànsit i, per tant, suposa una barrera 

arquitectònica entre la part nord i la part sud de la plaça. Al seu parer, el trànsit no convida a 

passejar-hi, i les zones de gespa semblen per a esbargiment de gossos. Admet que no està 

abandonada i aclareix que no demana la supressió del camp de futbol, però creu que es podria 

reformar per fer-la més funcional, amb una possible modificació de la mobilitat per evitar l’efecte 

barrera actual.  

Com que de l’adjudicació d’un contracte per estudiar la reordenació del trànsit l’any 2015 no 

se’n sap res, el seu grup ha cregut oportú presentar la proposta. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Considera la proposta molt raonable i avança que hi votarà a 

favor. Coincideix que la plaça està desaprofitada i afegeix que la reforma de la plaça també 

implicaria abordar la barrera actual entre Penitents i Vallcarca, cosa que proposa fer 

conjuntament. 
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Intervé la Sra. Arnau (CUP). Comenta que la proposició els ha generat tot de dubtes que, 

després de consultar amb els veïns, no han aconseguit esvair. Dubta que uns simples 

arranjaments de jardineria aconsegueixin teixir els dos barris, seccionats per la Ronda de Dalt, i 

demana al Sr. Raposo si creu que serien suficients. 

D’altra banda, manifesta que el seu grup no té prou dades sobre la necessitat i la urgència de 

les obres que cal fer al districte, raó per la qual no estan en condicions d’establir una 

priorització d’obres. Per tot plegat, s’abstindran.  

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Expressa l’abstenció del seu grup. Aclareix que estan a favor de tot el 

que impliqui millorar la transitabilitat del veïnat a peu entre els barris del districte, però subratlla 

que la proposició demana executar una obra de la qual encara no es té el projecte. Entén, per 

tant, que sense projecte no hi pot donar carta blanca, tot i insistir que troba molt bé millorar la 

transitabilitat a peu i eliminar barreres entre barris.  

 

Intervé la Sra. Mayor (CiU). Anuncia el vot favorable de la seva formació. Coincideix que la 

zona pateix un excés de trànsit i manifesta que no és gens còmoda per als vianants. Creu, per 

tant, que una reforma de la plaça és convenient i urgent.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta el vot contrari del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Explica que durant aquest mandat ja s’han realitzat diverses 

actuacions a la plaça d’Alfonso Comín (arranjament de la pèrgola de la part de muntanya, 

feines de pavimentació als vials interiors de vianants i zona verda ubicada a la banda mar, 

pavimentació amb asfalt gravat del camí del costat del camp de futbol; col·locació de sauló a la 

resta de camins interiors i parterres, i intervencions per millorar les condicions de les escales i 

el banc de formigó). Afegeix que n’hi ha d’altres previstes per al 2017: per exemple, el Pla 

estratègic de la bicicleta preveu que hi passin carrils bici. Amb tot, coincideix que més que una 

plaça és un nus viari, amb un camp de futbol i dos espais públics al mig. Així doncs, tot i votar 

en contra de la proposició, s’insta a continuar treballant per la reducció del 21% del transport 

privat, fet que permetrà plantejar mesures de pacificació i d’ampliació i millora de l’espai públic.  
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Per acabar, manifesta que no s’han de menystenir els espais públics de la plaça i subratlla que 

potser caldrà reflexionar sobre el fet que una part l’utilitzin es gossos en un barri on no hi ha 

gaires espais per a aquests animals.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Agraeix els vots favorables i els «no» constructius. Respon a la 

CUP que al seu parer no n’hi haurà prou amb enjardinaments, sinó que caldrà cobrir 

decentment la Ronda de Dalt. Tot seguit, aclareix a ERC que la proposta només pretén posar 

sobre la taula el debat de la millora de la mobilitat i de la plaça perquè es pugui fer realitat. 

Finalment, replica a BC que els arranjaments fets no milloren la plaça, que al seu entendre 

necessita un nou plantejament, i assegura que en cap moment ha menystingut cap dels usos 

de la plaça. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Proposa lligar la possible reforma de la plaça Alfonso Comín i del seu 

entorn amb la petició més important de la ciutadania en el procés participatiu: la cobertura de la 

Ronda de Dalt. Malgrat tot, posa en dubte que el Govern estigui disposat a atendre aquesta 

petició majoritària.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Recorda que a la plaça d’Alfonso Comín la Ronda de Dalt està 

coberta, amb usos a la part de dalt, i que en el procés participatiu del PAD-PAM es va obrir un 

procés de debat Gràcia-Sarrià-Sant Gervasi sobre la cobertura de la Ronda de Dalt, les 

conclusions del qual s’estan presentant avui al districte.  

 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals del PP, C’s, i CiU, el vot en contra dels grups 

municipals de BC i PSC i l’abstenció dels grups municipals de CUP i ERC. 

 

D.2 Proposicions/declaracions de grup amb contingut de Declaració Institucional. 

Que el Consell del Districte declari: 

1. La voluntat de viure en uns barris desmilitaritzats i lliures de forces d’ocupació. 

2. El compromís amb els valors antimilitaristes i laics com a eixos centrals de tot ens 

públic. 
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3. La seva animadversió vers la presència hostil del cos de la guàrdia civil i la seva 

simbologia aparellada a l’espai públic dels nostres barris. 

4. La inconveniència de la presència de la caserna de la guàrdia civil de la Travessera de 

Gràcia així com la conveniència de dedicar l’espai a usos que donin resposta a les 

necessitats socials del barri. 

5. Que es fa necessari i urgent que l’Ajuntament de Barcelona emprengui les 

negociacions pertinents amb el Ministeri de Defensa per tal d’aconseguir la cessió d’ús 

de l’espai o, explori altres vies per tal d’aconseguir-la. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Explica que la proposta, que la CUP volia entrar com a declaració 

institucional, s’ha substanciat com a proposició que demana que desaparegui la caserna de la 

Guàrdia Civil de la Travessera. Al seu parer, hi ha consens al barri pel que fa a la no-voluntat 

de militarització. Recorda que la Guàrdia Civil depèn del Ministeri de Defensa i fa èmfasi en el 

seu passat repressiu contra tot moviment popular, ja fos en clau d’emancipació social o 

d’emancipació nacional. Critica, a més, la religiositat manifesta del cos, que en opinió seva no 

té cabuda en les institucions teòricament democràtiques i laiques, així com la seva adhesió a la 

monarquia. Afegeix que la visió ultranacionalista agressiva espanyola de la Guàrdia Civil no 

quadra gens amb la naturalitat del Camp d’en Grassot i lamenta que a sobre perverteixin els 

infants fent activitats amb apologia de la violència a les escoles. 

Per acabar, recorda que l’espai està totalment desaprofitat i que el barri té necessitats urgents 

tant d’equipaments com d’habitatge públic.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). A parer seu, la CUP es dedica a escalfar l’ambient social i polític 

vinculant l’odi envers tot el que té a veure amb Espanya, tal com demostra aquesta proposta. 

Coincideix que falten equipaments al Camp d’en Grassot però critica el que s’amaga rere la 

petició. Es mostra convençut que fer política des de l’odi o l’animadversió no és gens encertat 

en termes democràtics. Assegura que molt poques vegades ha vist un militar pel barri i 

aventura que potser la CUP no se sent còmoda en la seva presència perquè dubta de les 

seves pròpies actuacions. 

Per tot plegat, hi vota en contra.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Hi vota en contra. 
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Intervé la Sra. Metge (ERC). Manifesta el vot favorable a la proposició i recorda que és un punt 

que porten sempre al seu programa electoral. Assegura que sempre que negocien proposen 

recuperar aquest espai del ministeri espanyol i creu que el Govern també hauria pogut recollir 

el compromís de treballar per recuperar-lo. Planteja que ara que el Govern espanyol assegura 

estar obert al diàleg, potser seria un bon moment. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Manifesta que el seu grup va presentar esmenes a la proposta 

perquè volia sumar-s’hi, però com que no han prosperat, hi votarà en contra. Es mostra en 

desacord amb el fet de criminalitzar les forces de l’ordre i amb algunes afirmacions del text, tot i 

coincidir amb la inconveniència de la presència de la caserna de la Guàrdia Civil a Travessera, i 

amb la conveniència de dedicar l’espai a altres usos. Proposa, però, fer-ho des del diàleg, 

sense condemnar per sistema les forces de l’ordre. Espera, per tant, que en un futur puguin 

coincidir en aquesta reivindicació en uns termes més assumibles.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Exposa que el PSC hi vota en contra no pel fons sinó per les 

formes, que qualifica totalment d’inacceptables.  

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Coincideix que manquen espais al Camp d’en Grassot i recorda 

que durant la negociació del PAD el Govern es va mostrar d’acord a treballar la cessió a partir 

del text següent: «Aprofitament del quarter de Travessera. Es reclamarà als òrgans competents 

la cessió de l’edifici del quarter de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, 289, i la seva 

reconversió en habitatge públic i un equipament per a Camp d’en Grassot i Gràcia Nova que 

doni utilitat a l’espai.» Amb el text actual, però, no hi pot estar d’acord, per tant expressa 

l’abstenció del Govern. 

A més, puntualitza que a la caserna actualment hi viuen famílies i que, per tant, primer cal 

investigar quins espais estan buits i quins ocupats. En tot cas, manifesta l’esperança que en 

algun altre plenari puguin reprendre la proposta en els termes plantejats durant la negociació 

del PAD.  

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Refusa entrar en discussió amb la dreta unionista sobre la Guàrdia 

Civil i recorda el mal paper que va fer a Alsasua. Tot seguit, replica a BC i el PSC que 

justament van ser els seus grups qui els van suggerir de presentar el tema a Plenari a través 

d’una proposició o declaració, tal com han fet. No entén, doncs, que ara no hi donin suport. 
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Aventura que potser és per l’argumentari, cosa que no trobaria estrany, ja que són més 

moderats que la CUP en aquest aspecte.  

Tanca la intervenció declarant que la Guàrdia Civil és un cos policial que no els mereix cap 

respecte, cosa que no s’avergonyeixen de manifestar.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Recorda que la Guàrdia Civil és la institució millor valorada a 

Espanya i insta el Sr. Serra a no convertir els plens del districte en una mena de País Basc dels 

anys vuitanta i noranta. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Subscriu les paraules del Sr. Raposo i manifesta que el 

llenguatge utilitzat no és propi d’un ple, ja que hauria de ser més respectuós amb qualsevol 

institució de l’Estat. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Reitera que està disposada a treballar en tot allò que puguin 

compartir del text i recorda al conseller socialista que sociovergència és una opció. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Reconeix que es va proposar a la CUP que presentés la 

proposició, però al seu entendre no pot ser que després no accepti cap esmena en el redactat. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Puntualitza que dels quatre punts de la proposició podria 

compartir el cinquè. Recorda que no estan parlant del 12 d’octubre, i que hi ha gent que viu en 

aquests espais, per tant cal treballar-ho d’una altra manera. 

Es refusa amb el vot a favor dels grups municipals de la CUP i ERC, el vot en contra dels grups 

municipals de PP, C’s, PSC i CiU i l’abstenció del grup municipal de BC. 

D.3. Precs  

D.3.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte es comprometi a complir i assumir com a propis els acords presos 

per majoria als Plenaris dels Consells de Districte. 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

47 /56 
 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Admet que és una qüestió que no han parlat amb el Govern 

prèviament, i que potser pot semblar estranya a mig mandat, però justifica el prec per una certa 

falta de compliment per part del Govern del que s’aprova al Plenari, cosa que atribueix al fet 

que no està en majoria. Recorda, a més, que el mandat anterior ja van plantejar una pregunta 

semblant.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Després de demanar ―per curiositat― quina resposta van rebre el 

mandat anterior, recorda que quan el Govern del Districte es posiciona davant d’una proposició 

o d’un prec de l’oposició, no només ho fa amb una valoració ideològica i política, sinó que 

també té en compte valoracions competencials, pressupostàries i de calendari. Al seu parer, no 

tenir en compte aquests criteris seria irresponsable, raó per la qual no accepta el prec.   

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Subratlla que els incompliments vénen d’iniciatives, proposicions i 

precs que el Govern fins i tot ha acceptat o hi ha votat a favor. Com a exemple, esmenta les 

votacions vinculants entre els veïns sobre el solar de Sant Cugat, que no s’han dut a terme, o el 

tema de baranes i agafadors o la Taula d’Emergències Socials.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Recorda que en les actuacions que s’estan duent a terme al carrer 

s’estan tenint en compte els criteris d’accessibilitat que es van acordar en la proposició d’ERC. 

Afegeix, també, que des del Districte s’ha fet una compra de seients per poder-los col·locar.  

 

No s’accepta. 

D.3.2. Del Grup Municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte estudiï quins interiors d´illa poden ser recuperats com espais verds 

públics. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Sol·licita que el Govern del Districte estudiï quins interiors d’illa 

poden ser recuperats com a espais verds públics i recorda que segons dades del Pla del verd i 

la biodiversitat de Barcelona, Gràcia és el districte amb menor superfície verda de la ciutat i el 

segon amb menys verd per habitant. A més, té un nivell important de contaminació atmosfèrica. 

 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

48 /56 
 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que a Nou Barris també han presentat un prec vinculat al 

tema dels interiors d’illa, que el Govern accepta. Es compromet, per tant, a dur a terme una 

feina de prospecció i d’anàlisi de les possibilitats de la proposta.  

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Agraeix l’acceptació del prec. 

 

S’accepta. 

D.3.3. Del Grup Municipal de la CUP    

Que el Govern, en el marc de la taula del parc o l’espai amb presència veïnal que s’escaigui, 

comenci el treball per revertir el tancament de l’anomenada zona monumental del Park Güell 

durant bona part del dia i per la reconquesta veïnal dels seus usos, amb l’objectiu de encarar la 

temporada d´estiu 2017 amb canvis substancials. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Recorda que la zona monumental del Park Güell està tancada de fa 

temps: el 19 de juliol del 2013 es va aprovar la mesura de govern «Park Güell, un museu 

obert», que incloïa tota una sèrie d’acords que al seu entendre no s’han complert: preservar el 

dret dels veïns a entrar-hi (no acaba de funcionar per les traves burocràtiques que representa el 

carnet); conservar i protegir el patrimoni artístic i cultural (s’han seguit produint desperfectes); 

recuperació de l’espai per a la ciutat (els veïns que hi accedeixen representen només el 5,6% 

dels visitants), i revertir els beneficis de l’activitat turística en la qualitat de vida dels barris (no 

queda clar com s’ha concretat).  

Atès que BC duia al programa electoral estudiar una nova fórmula per al Park Güell, i que 

l’entrada lliure al Park Güell va ser la proposta amb més vots al procés participatiu fet 

recentment, demana saber la disposició del Govern per actuar en aquest sentit.  

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Explica que és un tema que s’està treballant a escala de ciutat, 

amb els diferents departaments implicats (Urbanisme, Mobilitat, Gerència Municipal, Ecologia 

Urbana, Turisme, Districte d’Horta, BSM, BAGURSA, Barcelona Regional, etc.), per donar 

resposta a diferents àmbits: massificació, ús social, mobilitat, connectivitat, accessibilitat, 

comerç, gentrificació, governança... Recorda que actualment la massificació xoca amb la vida 

social i que cal estudiar la manera de recuperar el Park Güell, entendre’n els usos i 

l’ecosistema de manera global, amb l’objectiu de recuperar-lo per a una vida social i veïnal que 

haurà de conviure amb un espai monumental.  
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Comparteix del tot l’enfocament del prec, i la necessitat d’establir els espais veïnals pertinents, 

però a dia d’avui no pot prefixar calendaris d’actuació, per això no accepta el prec.  

Pel que fa a les dades, remarca que durant l’any 2015 més de 132.000 veïns i escolars van 

utilitzar l’eix monumental.  

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Lamenta la manca de decisió del Govern i opina que no és 

incompatible el que s’ha exposat amb el que demanava.  

 

No s’accepta. 

D.3.4 Del Grup municipal de la CUP 

Que es redefineixi el model de Ràdio Gràcia amb l’objectiu de fer-hi les adaptacions tècniques 

necessàries i assignar-hi la dotació pressupostària corresponent per tal que pugui esdevenir 

una ràdio totalment pública i plenament adaptada les NTIC que serveixi com a servei públic als 

veïns dels barris graciencs. I treballar en aquesta línia amb la voluntat de no prorrogar l’actual 

contracte per poder implantar ben aviat el nou model de ràdio local pública. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Entén que actualment els mitjans de comunicació són de masses i 

que, davant l’aiguabarreig d’interessos que genera el nou panorama mediàtic, és molt important 

el lideratge públic pel que fa a la qualitat, imparcialitat i utilitat dels mitjans. A més, recorda que 

les ràdios locals fan principalment una funció cohesionadora del veïnat. En aquest sentit, no 

acaben d’entendre una ràdio local sense una implicació directa en l’Administració i la gestió 

dels recursos de l’Administració.  

Manifesta que Ràdio Gràcia té problemes tècnics evidents, per exemple de recepció, raó per la 

qual reclama inversió. Insta, doncs, a convertir Ràdio Gràcia en un autèntic servei públic, que 

passi pel consell rector. A aquest efecte, opina que seria bo que no es prorrogués el contracte 

actual, sinó que, quan s’esgotés, es plantegés un nou model.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Recorda que dins la negociació de les línies d’actuació del 

Districte ja van pactar amb la CUP afegir-hi un punt sobre la millora de Ràdio Gràcia, en 

concret, fer les adaptacions tècniques necessàries perquè esdevingués una ràdio pública 

d’àmbit local de referència per als veïns de Gràcia. Entén que el que s’havia pactat, que era 

més suau, es respectarà, però no accepta el prec. 
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Intervé el Sr. Serra (CUP). Reitera que els acords els han de validar les dues parts. Atès que 

la reunió de valoració final de les negociacions no va tenir lloc, entén que l’acord esmentat no 

es va validar. Així, troba lògic exposar el model propi de la CUP i no el de consens al qual 

s’havia arribat durant les negociacions.   

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Admet que hi té tot el dret, però es referma en la negativa 

d’acceptar el prec. 

 

No s’accepta. 

D.3.5 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que en el termini d’un mes s’iniciï el procediment previst en el Text Refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, articles 175 a 186, referent a 

l’obligació d’edificar, que implica, com una de les primeres mesures a prendre la creació per 

part de l’Ajuntament d’un Registre de solars sense edificar.  

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Admet que el prec pot semblar una mica abstracte, però matisa 

que ve motivat pel fet que al Coll hi ha un seguit de solars sense edificar que han donat lloc una 

problemàtica important, contra la qual el Govern havia dit que no podia fer res perquè eren 

solars privats. Al seu entendre, sí que s’hi pot fer alguna cosa. Assegura que la Llei 

d’urbanisme de la Generalitat permet establir l’obligació d’edificar en solars buits quan hi ha un 

planejament urbanístic que ho imposi, i també permet crear un registre de solars sense edificar. 

La inscripció en aquest registre comporta l’inici d’un expedient d’alienació forçosa al cap de dos 

anys si la propietat ha incomplert l’obligació d’edificar o permetre’n l’expropiació, venda o 

substitució forçoses. Un cop passat un altre any, qualsevol pot demanar a l’Ajuntament 

l’expropiació per poder-hi edificar. 

Clou, dons, subratllant que l’Ajuntament, malgrat ser solars de titularitat privada, pot actuar en 

molts sentits, fins i tot amb l’expropiació. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Primer sol·licita un aclariment: si amb el cens i la identificació 

d’aquests solars el grup proposant en tindria prou.  
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Intervé el Sr. Calonge (C’s). Respon que només si la creació del cens és una mesura més 

dins la voluntat de solucionar aquesta problemàtica que ja fa anys que dura. És a dir, si el cens 

es fa amb ànim de resoldre la problemàtica.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Recorda que el Pla d’habitatge, que si no va errat C’s no ha votat, ja 

recull l’anàlisi dels solars vacants de Barcelona (ubicació i potencialitat per generar habitatges 

assequibles); el foment a través d’ajudes a la promoció, acords per a la gestió de l’habitatge i 

generació de nou habitatge assequible de lloguer en solars vacants. Subratlla que en cas que 

les actuacions d’identificació i foment no permetin obtenir resultats, s’activarà el registre que 

demana el Sr. Calonge, que és competència de l’Ajuntament, no del Districte. Així doncs, no 

accepta la creació del registre, però es compromet a treballar des del Districte en la identificació 

de solars i la promoció perquè puguin ser susceptibles de ser habitatges, tant amb intervenció 

en el parc privat com amb la promoció pública. A més, on hi hagi demores en l’activitat i la 

promoció, manifesta que es proposaran usos transitoris.  

Clou la intervenció expressant sorpresa per l’intervencionisme que reclama C’s, però s’obre a 

parlar-ne. 

 

No s’accepta.
* 

D.3.6 Del Grupo Municipal del PPC 

Que el districte de Gràcia elimini les referencies a la Kasa de la Muntanya de les guies de la 

campanya “Descobreix Gràcia” i que no s’inclogui en les properes edicions impreses que es 

realitzin. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Exposa que presenta el prec arran de la publicació per part del 

Districte de Gràcia de la campanya «Descobreix Gràcia», on una de les rutes inclou la casa 

ocupada Kasa de la Muntanya com a punt turístic a visitar. Opina que és un despropòsit que es 

promocioni una casa ocupada irregularment, per això demana que se n’elimini la referència tant 

a les futures guies impreses com a la pàgina web i el vídeo informatiu. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Manifesta que no es pot negar l’existència d’un espai que 

existeix i subratlla que el que avui es coneix com la Kasa de la Muntanya és part del patrimoni 
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històric de Barcelona: l’edificació catalogada a l’avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 

forma part del conjunt monumental del Park Güell i fins i tot el Taller d’Història de Gràcia 

organitza rutes per la Salut on es visita la Kasa de la Muntanya, com també durant la Festa 

Major de la Salut.  

Així doncs, no accepta el prec. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Lamenta que al Govern només li sembli bé el turisme quan es 

barreja amb ocupació.  

 

No s’accepta. 

D.4 Preguntes  

 

D.4.1  Del Grup municipal de CiU 

Pensa el govern tirar endavant el projecte de superilles al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i 

quin calendari planteja? 

 

Intervé el Sr. Daura (CiU). Atès que el PAD no s’ha aprovat, demana si el Govern pensa tirar 

endavant el projecte de superilles al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, i amb quin calendari.  

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Recorda que no hi ha PAD, però sí pla d’actuació. Matisa que el 

calendari d’execució i el pressupost del projecte de superilles és de ciutat (àrees d’Urbanisme i 

Mobilitat), però que des del Districte s’ha impulsat la inserció en el projecte de l’àmbit d’actuació 

del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, amb sessió informativa per a veïns i veïnes. Es 

compromet, també, a fer-ne difusió i consulta al veïnatge quan s’engegui des de ciutat.  

 

Intervé el Sr. Daura (CiU). Exposa que l’entramat urbà de Barcelona és divers i complex. 

Admet que la superilla de la Vila complia els requeriments, però al seu parer en el cas del 

Camp d’en Grassot cal una reflexió i un treball tècnic previ. Recorda que les superilles són un 
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projecte important per a Barcelona, tal com va manifestar CiU en el Pla de mobilitat 2013-2018, 

però subratlla que en tots els casos cal teixir els consensos necessaris amb els agents polítics i 

socials de la ciutat i del barri. Vist que el Govern no té majoria, l’insta a arribar a consensos 

abans de desplegar les superilles, sobretot després del que ha passat al Poblenou, i a no 

desplegar-les si els veïns no hi estan d’acord. 

Tanca desitjant a tothom unes bones festes i un bon 2017.  

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Explica que de consultes amb els veïns se n’han fet en els 

consells de barri i en una sessió el 15 de març on també estaven convidats els consellers, tot i 

que només hi va assistir la Sra. Arnau. Reconeix que s’hi van manifestar diferents opinions, 

però recorda que la superilla de la Vila de Gràcia al principi tampoc agradava a ningú i ara, en 

canvi, tothom n’està encantat. Proposa, doncs, anar avançant i es compromet a parlar-ne, 

consultar-ho i treballar-ho. Insisteix que a la Vila hi ha hagut una molt bona experiència i 

expressa l’esperança que els següents passos no defraudaran.  

D.4.2. Del Grup Municipal de CIU. 

 

Quina fonamentació teòrica justifica la decisió de no deixar participar els representats polítics 

de la ciutadania en les sessions de coproducció de projectes en el marc del procés 

“Pressupostos Participatius 2017” del Districte de Gràcia? 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Exposa que en el procés dels pressupostos participatius no es 

va permetre als consellers assistir a les reunions i demana quina fonamentació teòrica justifica 

aquesta decisió, si és teòrica o política. Recorda que en el marc del procés participatiu del Pla 

d’usos, en el passat mandat, l’UTE formada per Raons Públiques, La Hidra i Urban In ja va 

recomanar que els grups no participessin en el debat, però Participació no hi estava d’acord, ni 

tampoc ICV-EUiA, i que el Govern va decidir que sí que hi podien participar.  

Ara es troben que la dinamitzadora és l’assessora de la regidora de Participació, per això 

demana quina és la fonamentació tècnica i per què el Govern ha acceptat que en un debat 

ciutadà les forces polítiques que representen la ciutadania no hi puguin assistir.  
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Intervé la Sra. Calabria (BC). Confirma que entre octubre i febrer els veïns de Gràcia han estat 

convidats a participar en una prova pilot de coproducció de projectes, concretament a la fase 

de definició dels projectes a través diferents taules. Especifica que l’Àrea de Democràcia Activa 

i Descentralització, per al bon funcionament de les taules, va recomanar que estiguessin 

formades exclusivament per les entitats i els col·lectius rellevants del districte, així com les 

persones a títol individual que hi volguessin participar. Afegeix que comptaven amb el suport de 

facilitadors externs. És adir, que en aquesta primera fase no hi ha participat cap representant 

polític, ni del Govern ni de l’oposició, ja que es buscava que fos veritablement un espai de 

treball propi dels veïns i veïnes, perquè poguessin construir lliurement els projectes.  

Explica que el procés culmina amb una votació dels projectes, a la qual està cridat tot el 

districte. Un cop es tanqui la validació tècnica i abans d’obrir el procés de votació, es convocarà 

els grups del Districte per explicar-los el procés i els projectes finals.  

Tanca convidant tots els grups polítics a la sessió de presentació dels projectes resultants a la 

Biblioteca Jaume Fuster el 9 de febrer i recordant que es traca d’una prova pilot que després 

s’avaluarà i analitzarà per aplicar-la a futures edicions de coproducció de projectes. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Remarca que no ha qüestionat el projecte, cosa que li 

semblaria injust, ja que no ha s’ha completat, sinó el fet que es veti la presència dels 

representants de la ciutadania perquè suposadament distorsionaran. Al seu entendre, no té 

fonamentació teòrica, sinó que és un posicionament polític de l’Àrea de Democràcia Activa. Per 

tant, demana lideratge al Districte perquè això no torni a passar, i que Gràcia sigui un districte 

on ciutadania, veïns i associacions es puguin asseure a debatre.  

Intervé la Sra. Calabria (BC). Respon a la Sra. Clemente que ho tindran en compte a 

l’avaluació. 

 

D.4.3 Del Grup municipal de Ciutadans 

 

Quants vehicles circulen per l’Avinguda Princep d’Astúries en els diferents dies i hores de la 

setmana i s’ha previst per on circularà aquest flux de vehicles si s’elimina un carril de baixada i 

un altre de pujada? 
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Intervé el Sr. Soro (BC). Informa que es van fer sessions informatives amb els veïns al 

setembre i al novembre, amb la participació de tots els grups, per explicar una mica el context 

del projecte i com s’havia treballat amb Mobilitat, Espai Públic, els dos districtes i una 

plataforma veïnal i de comerços de la zona que demanava aquest model de projecte de millora 

de l’espai públic. Pel que fa a les preguntes concretes, informa que l’avantprojecte recull un 

recompte del trànsit d’aquesta via i un estudi de mobilitat amb la proposta que planteja el 

Govern. Segons les dades disponibles, actualment de baixada circulen 24.300 vehicles al dia 

fins a Guillem Tell, 14.200 fins a Rambla del Prat i 8.000 fins a la Diagonal. De pujada, circulen 

10.000 vehicles al dia, amb puntes en alguns trams de 12.500 vehicles. Afegeix que l’estudi de 

mobilitat preveu una adequació del trànsit, amb els canvis urbanístics i de mobilitat plantejats, 

amb xifres de 20.800 vehicles de baixada fins a Guillem Tell, d’11.000 fins a Rambla del Prat i 

de 4.000 fins a la Diagonal. També es redueix el trànsit de pujada, uns 7.200 vehicles al dia. 

Assegura, per tant, que l’adequació de l’espai tal com està plantejada absorbiria aquesta 

mobilitat. Per acabar, exposa que el projecte recull una adaptació en la incorporació de Príncep 

d’Astúries a Gran de Gràcia, de pujada, on l’últim tram mantindrà els dos carrils. En aquest 

sentit, recorda que el Pla de mobilitat urbana preveu un marc d’actuació amb una reducció del 

vehicle privat del 21%, un objectiu que al seu parer hauria de tenir el suport del tots els grups, 

fins i tot dels que no tenien representació quan es va aprovar, com C’s.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Demana que li aclareixin si el Govern preveu una reducció del 

21% del trànsit. 

 

D 4.4. Del Grup Municipal del PPC 

 

Quan té previst el Districte de Gràcia realitzar l´arranjament de les escales del Passeig de 

Turull?. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Demana quina és la intenció del Districte pel que fa a les escales 

del passeig de Turull. Recorda que l’Ajuntament s’havia compromès amb els veïns a reformar-

les durant l’any que ja acaba, i fins i tot donar-los més continuïtat. 
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Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que l’arranjament de les escales adjacents a la finca del 

passeig Turull número 14, tema que comparteixen, està inclòs dins el projecte d’ampliació de 

l’Aula Ambiental. Així doncs, quan s’executin les obres d’ampliació de l’equipament, s’executarà 

també la renovació de les escales. Assegura, per tant, que es farà durant el mandat, dins la 

línia d’actuació d’impuls de l’Aula Ambiental Turull.  

 

Intervé el Sr. Raposo. Subratlla que cal complir les promeses i expressa el desig que realment 

es renovin durant el mandat, atès que les dates compromeses no s’han complert. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Reitera que el compromís és fer-ho durant el mandat, al més aviat 

possible, però recorda que també estaria bé tenir uns pressupostos aprovats per poder incloure 

aquest tipus d’actuacions.  

Aprofita per agrair als veïns que s’hagin quedat fins a aquesta última intervenció per part seva i 

els desitja una bona celebració del solstici d’hivern.  

 

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

Plenari del Consell de Districte a les 22:28 hores. 

 

Barcelona, 21 de desembre de 2016. 

 

 

El president,                                                                    El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 

 

 


