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       ACTA DEL PLENARI Núm. 8 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

                                                       29 de juny de 2016 

 

 

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

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

sessió ordinària del Plenari del Consell del Districte, corresponent a la data dalt indicada. 

Hi són presents els consellers i conselleres: 

Grup Municipal de Barcelona en Comú: 

Sra. Judith Calabria i Cortecans 

Sr. Robert Soro García 

Sra. Àngels Tomás i Gonzalo 

Sra. Clara Furriols Espona 

 

Grup Municipal de Convergència i Unió: 

Sra. Berta Clemente Net 

Sr. Esteve Suñé Daniel 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

Sra. Sílvia Manzano Quintana 

Sr. Jordi Daura Molins 

  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 

Sra. Alba Metge i Climent 

Sra. Núria Pi i Martínez 

 

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular: 

Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert 

Sr. Quim Serra Toro 

  

Grup Municipal de Ciutadans: 

Sr. Luis Calonge Coch 

 

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 
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Sr. Alberto Lacasta Huelin 

 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 

Sr. Miguel Raposo Riesco 

 

Excusa la seva absència la Sra. Marta Duñach Masjuan, consellera del Grup municipal de 

Barcelona en Comú. 

 

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

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

Inici de la sessió a les 18.35 hores 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Informa que és preceptiu que les entitats i els veïns 

afectats per qualsevol dels punts de l’ordre del dia del Plenari puguin intervenir, però cal seguir 

un protocol, segons el qual s’ha de demanar per escrit i especificar en quin punt es vol 

intervenir, i sol·licitar-ho sempre que sigui possible 24 hores abans del Plenari. 

 

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

Es dóna per llegida i s’aprova. 

B. PART INFORMATIVA 

B.1 Cartipàs 

Intervé el secretari. Dóna compte de la resolució del regidor del Districte de 25 de maig de 

2016, que nomena el Sr. Alberto Lacasta com a membre de la Comissió de Govern del 

Districte, així com de tots els canvis en la composició del cartipàs.  

B.2 Despatx d’ofici 

Es dóna per informat 

B.3 Mesures de Govern 

B.3.1 Mesura de Govern Ateneu de Fabricació 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Assenyala que el Govern ha sol·licitat passar un vídeo que 

explica, en molts pocs minuts, què significa i què és un ateneu de fabricació. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Exposa que un ateneu de fabricació és un espai públic de 

creació, aprenentatge i experimentació basat en l’economia col·laborativa. Afegeix que disposa 
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de màquines de fabricació digital i un equip de personal qualificat per donar suport a projectes 

transformadors que tinguin un retorn social i capacitar les persones en l’ús de maquinària i 

programari per apropar la tecnologia digital a la ciutadania, a més de fomentar el treball en 

xarxa per desenvolupar models de participació. Detalla que bàsicament es treballa amb tres 

programes: el primer és el pedagògic, amb el Consorci d’Educació, a través del qual 

s’estableixen vincles amb les escoles; el segon és el d’innovació social, per apropar l’ateneu al 

seu entorn, i el tercer és el programa per a les famílies. 

D’altra banda, explica que l’Ateneu de Fabricació de Gràcia serà al carrer Perill, en una nau 

industrial que antigament era una impremta, i el seu desplegament, emmarcat en el Pla 

d’actuació del districte, es farà en tres fases, del 2016 al 2018. Indica que la primera fase 

consisteix a identificar les necessitats del territori i en aquest sentit es van fer dues sessions al 

març per definir els espais, els processos i la maquinària d’aquest ateneu de fabricació. 

Quant als objectius de l’Ateneu de Fabricació de Gràcia, exposa que són recuperar els 

coneixements, les tècniques i els materials que s’han anat perdent, sobretot artesans; potenciar 

la col·laboració fent que l’Ateneu sigui un lloc de trobada i treball en xarxa al barri, i impulsar un 

espai de cocreació per fomentar la igualtat d’oportunitats i la complicitat amb els creadors. 

Tot seguit explica que la segona fase és la de planificació, amb la qual s’adequa l’espai, es 

redacta el projecte i es liciten i es comencen les obres, i l’última fase és la de gestió, quan es 

defineix el model, es comença a treballar en l’execució dels programes, es treballa amb la 

xarxa existent d’ateneus i es promou el treball que s’hi fa. 

Per acabar, detalla que el cronograma estableix que la redacció de l’avantprojecte es farà el 

maig-juliol del 2016, la licitació de l’obra el maig-setembre del 2017 i l’acabament de l’Ateneu es 

preveu per al setembre del 2018. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Afirma que el seu grup valora molt positivament una mesura que 

segueix la línia dels ateneus de fabricació creats en el mandat anterior, que ajuden els usuaris 

en termes d’orientació i inserció laborals, ja que els permeten adquirir uns coneixements que 

els poden ser molt útils en el futur i, a més, tenen una clara utilitat de col·laboració 

intergeneracional. D’altra banda, considera positiu que s’hi impliqui una entitat com la Fundació 

Festa Major per donar a aquest ateneu de fabricació un caràcter propi i especial. A més, 

agraeix que, a diferència d’altres iniciatives, el Govern hagi inclòs una calendarització en 

aquesta mesura. Finalment, observa que, encara que faci poc temps que estan en marxa, seria 

interessant fer una valoració de les dades de funcionament d’altres ateneus de fabricació per 

veure quin camí pot seguir aquest nou ateneu. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Agraeix que el Govern expliqués extensament aquesta iniciativa 

en l’última comissió consultiva i assegura que C’s valora molt positivament la mesura de govern 

i li dóna tot el seu suport. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Assegura que en termes generals la mesura els sembla bé, però 

vol fer dos apunts. Pel que fa al tema, diu que, quan es parla d’un ateneu de fabricació centrat 

en la qüestió artística, més valdria que no se centrés en l’obra d’autor, més individual, sinó en la 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

4 /37 
 

Festa Major per donar-li un component col·lectiu. Quant al model de gestió, avança que el seu 

grup voldrà que la gestió sigui de participació pública directa, òbviament amb la col·laboració 

dels usuaris. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Assegura que els agrada el model d’ateneus de fabricació per la 

facilitació d’espais, la creació, la recerca, la innovació social, l’economia i l’intercanvi d’idees 

que fomenta, així com pel fet que aquest s’inscriu en un districte amb molta tradició de tallers 

artesans i creació artística dels veïns i veïnes. Assenyala que, tot i així, encara cal definir-ne el 

model de gestió i espera que la decisió pugui ser presa des del Districte. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Diu que la proposta és molt positiva. En aquest sentit, indica 

que seria curiós que digués el contrari, ja que va ser un punt fort del mandat anterior. Celebra, 

per tant, que el rupturisme quedi per als mítings i els titulars, i es continuïn projectes importants 

del Govern Trias. D’altra banda, afirma que Gràcia és un territori idoni per a un ateneu de 

creació en la mesura que els principis del treball col·laboratiu i intergeneracional formen part del 

seu ADN. Per acabar, assenyala que el seu grup vol col·laborar en la seva implantació i 

conèixer-ne també el pressupost, que no apareix a la mesura. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Celebra que tots els grups donin suport a la mesura de govern. 

Així mateix, informa que el model de gestió sí que es decidirà des del Districte i el Govern està 

disposat a parlar-ne. 

 

B.3.2 Mesura de Govern Places de Gràcia, espai públic i convivència. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Explica que el que vol el Govern amb aquesta mesura és posar en 

valor l’espai públic de les places de Gràcia com a lloc on es fan activitats comercials, culturals i 

populars, però també com a espai de trobada, fet que genera situacions que cal tenir en 

compte en termes de convivència, soroll, saturació, conflicte, neteja i seguretat.  

Especifica que la mesura no parteix de zero, sinó que recull la feina feta per governs anteriors, 

com el Fòrum del Silenci i el Pla de civisme i convivència, i també per iniciatives com el servei 

de gestió de conflictes, la Taula Tècnica de Places, el debat del procés de Pla d’usos i 

l’Ordenança de terrasses.  

Exposa que el Govern planteja que el pla tingui una gestió transversal i permanent d’aquest 

espai públic, i que s’incorporin millores de recursos tant el 2016 com en anys successius. 

Afegeix que es tracta de desenvolupar línies d’actuació en termes de convivència, civisme, 

promoció de valors i usos de l’espai públic, tot creant un espai proactiu de diàleg i informació 

amb els diversos agents que actuen a les places.  

Quant a la neteja, assenyala que, a part de la neteja intensiva de la campanya d’estiu i el 

manteniment habitual, es vol incorporar un programa anomenat «Ens posem a punt», que 

implica fer una neteja intensiva de tots els espais cada quatre setmanes per desfer-se dels 

elements que la neteja diària no pot eliminar.  
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Respecte a la seguretat, exposa que s’incorpora un procés de vigilància fixa i dinàmica per 

minimitzar els impactes de seguretat i alguns efectes de la convivència. En aquest sentit, 

assegura que les prioritats són la venda ambulant de llaunes i el consum d’alcohol, totes les 

modalitats de soroll, les necessitats fisiològiques i el vandalisme. 

Pel que fa al medi ambient, destaca que s’incrementen fins a quatre els promotors de la 

campanya de lleure nocturn, que faran difusió i sensibilització sobre l’impacte del soroll en el 

veïnat a les places Sol, Diamant, Vila de Gràcia i Poble Romaní. Diu que, a més, s’incorpora 

una prova pilot que consistirà a baixar la intensitat lumínica a la plaça del Sol en un determinat 

horari i, mitjançant els sensors sonomètrics de la plaça, recollir la incidència de la mesura en el 

soroll ambient.  

D’altra banda, exposa que el Servei de Gestió de Conflictes ampliarà el servei i l’horari un 25%. 

Destaca que la seva tasca és mantenir contacte amb els agents de les places i observar-ne els 

usos habituals, cosa que recullen periòdicament en un informe quantitatiu i qualitatiu. 

En relació amb el Servei de Llicències i Inspecció del Districte, assenyala que continua fent el 

seguiment de l’adequació de les llicències comercials a les activitats i també de l’aplicació del 

Pla d’usos pel que fa a les condicions dels locals, els horaris de les activitats i el soroll. 

Respecte a l’ús lúdic de les places, destaca que es manté l’actuació iniciada l’estiu passat a la 

plaça del Sol per dinamitzar l’espai públic de manera que sigui més amigable per a infants i 

joves, i a més aquest any s’amplia a les places Virreina, Revolució, Vila de Gràcia i Diamant. 

En aquest sentit, detalla que un dia a la setmana, i els dissabtes de manera rotativa, cada plaça 

podrà tenir el Quiosc dels Jocs. 

D’altra banda, diu que es continua amb el programa d’intercanvi de pilotes de cuir per pilotes 

d’escuma amb la finalitat que es pugui jugar a l’espai públic de manera segura i mantenint la 

convivència amb els altres usuaris. 

Així mateix, exposa que s’engega una campanya comunicativa de les activitats lúdiques i 

també sobre la convivència i el respecte cap als veïns de la ciutat, amb una lectura centrada a 

les places, els carrers i el districte durant tot l’estiu i també específicament durant la Festa 

Major. 

Quant a les eines de diagnosi i seguiment de la mesura, informa que hi ha la Taula Tècnica de 

Places, formada pels Mossos d’Esquadra, Medi Ambient, els serveis de neteja i els serveis del 

Districte, que s’encarrega de fer el seguiment de les actuacions de la mesura i coordinar-les, fer 

una anàlisi periòdica de possibles dificultats i proposar decisions en les noves intervencions 

que es puguin fer. 

A continuació destaca que es farà una prova pilot durant tres mesos a tres places: Diamant, Sol 

i Virreina, per donar a conèixer de manera més propera les intervencions que s’hi estan fent 

entre els veïns i els agents de les places, i recollir també les seves preguntes i propostes. 

Respecte a la planificació, aclareix que l’actuació serà més intensiva a l’estiu i a partir de 

setembre es farà una valoració interna i política per decidir-ne la continuïtat. En aquest sentit, 

diu que s’engegaria un programa de convivència i respecte a l’espai públic en algunes escoles 

i, a partir d’aquí, la taula tècnica i la taula de civisme continuarien treballant amb menor 

intensitat però de manera més propositiva que reactiva, pensant en els propers cursos i en 
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l’avaluació de la mesura, que es faria a l’abril per poder planificar la campanya del 2017 i 

l’hivern del 2018. 

Per acabar, valora molt positivament la col·laboració i les idees i propostes de bona part dels 

grups. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Afirma que el problema de la convivència en l’espai públic és 

endèmic del districte i probablement no té una solució perfecta, per la qual cosa l’únic que es 

pot fer és anar elaborant plans. Assenyala que s’han proposat diverses solucions, fins i tot molt 

imaginatives, com la d’abaixar la intensitat lumínica en una plaça o la de treure’n els bancs, 

malgrat que és evident que la gent no necessita bancs per seure-hi. Destaca que en essència 

el pla és molt semblant al que va presentar CiU en el mandat passat, malgrat que semblava 

que les polítiques de dretes no podien ser bones per a aquest districte. Indica que, amb tot, té 

coses bones, com la dinamització lúdica de les places, les iniciatives de conscienciació que 

l’espai públic és de tothom en algunes escoles i instituts, i l’ús de pilotes d’escuma en comptes 

de pilotes de cuir. D’altra banda, insisteix que cal incrementar el servei de neteja, no solament a 

les places sinó a tot el districte, i també cal continuar treballant en la qüestió de la seguretat 

encara que hagi disminuït el consum de llaunes al carrer. En aquest sentit, subratlla la 

importància de fer complir activament l’ordenança cívica perquè, si no, la gent acaba reincidint 

en els mateixos comportaments. Finalment, puntualitza que l’Ordenança de civisme ja és una 

eina útil per garantir el descans veïnal i la seguretat dels carrers, mentre que potser altres 

mesures, com el Pla d’usos o Pla de terrasses, impliquen traslladar el problema de la 

convivència a un sector que no és el culpable principal de les dificultats de convivència del 

districte. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Assegura que el seu grup valora molt positivament el pla i 

destaca que les places i, en general, els bars són espais de convivència. Així mateix, pregunta 

al conseller què faran respecte al fet que hi ha col·lectius venent alcohol i menjar sense les 

llicències preceptives, per exemple a la plaça Revolució. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Aclareix que en relació amb la neteja, el medi ambient i la 

composició de la taula tècnica el seu grup no té gaire a dir, però considera que cal fer una 

reflexió sobre el civisme. En aquest sentit, recorda que una part del Govern portava el canvi de 

l’Ordenança de civisme en el seu programa electoral. Diu que hi ha moltes maneres d’entendre 

el conflicte, i la interpretació que es va fer del civisme, en un moment de conflictivitat alta, no 

sembla l’adequada per resoldre problemes de base dels barris.  

Afirma que respecte a les places és molt important recuperar l’espai públic com un bé d’ús, no 

com un bé de canvi. Afegeix que la mercantilització de l’espai públic és precisament la font 

última de tots els conflictes del barri. En aquest sentit, considera que el Pla de terrasses que 

ara ha canviat de nom s’hauria de relligar amb altres plans que van definint integralment un 

model de barri que doni coherència a la vivència i els usos de l’espai públic. Indica que 

l’economia centrada en el lleure, la restauració i el turisme no afavoreix crear els vincles 
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tradicionals que feien que no calgués plantejar-se aquests debats sobre la convivència i el 

civisme, tot i que els problemes de soroll vénen de lluny. 

En relació amb les taules ciutadanes, opina que no han d’incloure qui té un interès privat en la 

utilització de l’espai públic. Considera també que la participació dels veïns és molt important i, 

com que la població de les places és relativament reduïda, en comptes de taules ciutadanes es 

podrien formar assemblees de plaça en què poguessin participar els veïns residents, els agents 

que en fan ús i les comunitats escolars. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Exposa que el seu grup justament presenta en aquest plenari una 

proposició que parteix del Fòrum del Silenci creat pel Govern de Ricard Martínez, d’ERC, l’any 

2003, el qual proposava un nou espai per abordar el soroll i la convivència de les diverses 

activitats de la Vila. Diu que, per tant, com que la iniciativa està força ben treballada, el seu 

grup ha negociat amb el Govern introduir-hi diverses demandes, com el fet que en l’apartat 

tècnic es tingui especialment en compte l’aplicació del Pla d’usos, qüestions vinculades a la 

participació de les entitats i les persones en les taules ciutadanes, i també la inclusió dels 

carrers que van a donar a les places. D’altra banda, considera que no cal que els grups polítics 

siguin sempre presents en totes les taules, però el Govern sí que s’ha compromès a mantenir 

l’oposició informada i formar una taula tecnicopolítica, passats els tres mesos de prova pilot, per 

fer una avaluació conjunta des del punt de vista polític del funcionament de la mesura. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Dóna la benvinguda al grup del Govern a la gestió responsable 

de l’espai públic. Afirma que seria convenient que tots els grups tinguessin l’experiència de 

gestionar l’espai públic, en el sentit de buscar com equilibrar els usos i els interessos de 

diversos col·lectius, ja que si una persona fa servir l’espai públic, sigui mercantilitzat o no, ha 

d’entendre també que cal respectar el descans dels veïns, i també cal entendre la realitat de 

Gràcia, que és un barri de carrers estrets i places que són lloc de trobada per a molta gent. 

D’altra banda, diu que la mesura és un refregit del que ja es feia, amb un altre nom, però 

destaca que si això serveix perquè el Govern s’interessi més per la seguretat és molt 

benvinguda. Recorda que el seu grup va presentar una mesura integral per al civisme i la 

convivència, que agraeix que el Govern hagi citat en la seva mesura. En aquest sentit, diu que 

no sap si aquesta mesura era de dretes o d’esquerres, però en tot cas anava molt en la línia de 

la mesura presentada avui, ja que des de la intervenció comunitària i la pedagogia, no solament 

des de la intervenció policial, volia incidir en el soroll i els usos de l’espai públic.  

Destaca que al final del seu mandat van incorporar els agents cívics a la Barcelona i, en el cas 

de Gràcia, al carrer Olot per veure com funcionava la qüestió del parc Güell, i considera positiu 

que la mesura faci referència a aquest fet. Així mateix, assenyala que també van posar en 

marxa la iniciativa dels jocs infantils arran del suggeriment que va fer un pare veí de la plaça del 

Sol en una reunió de la taula en què es reunien diversos agents per consensuar idees. 

D’altra banda, afirma que són interessants les accions vinculades a la neteja sempre que no 

impliquin menys neteja diària. 
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Tot seguit agraeix de nou que el Govern actual validi de facto el que feia el Govern Trias, que 

de fet en molts sentits seguia els passos de governs anteriors, ja que el fet de continuar fent 

coses que ja es feien molt sovint denota intel·ligència. 

Per acabar, observa que troba a faltar un sistema d’avaluació de la mesura i pregunta de quina 

manera preveu el Govern avaluar-la de manera quantitativa i qualitativa. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Agraeix tots els suports. Pel que fa al Pla d’usos i les llicències 

d’espai públic, puntualitza que aquests aspectes no són regulats per aquesta mesura, de 

manera que se’n parlarà en altres moments o a la sortida del Plenari. D’altra banda, assenyala 

que efectivament Gràcia fa molts anys que existeix i tots els governs anteriors han fet coses 

bones, iniciatives que el Govern actual vol recollir i intentar millorar. A continuació, exposa que 

els indicadors de seguiment sí que s’han plantejat i és la mateixa taula tècnica la que anirà 

recopilant aquesta informació. Finalment, informa que a la reunió de seguiment de l’octubre el 

Govern traslladarà aquesta informació a la resta de grups. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Exposa que aquest pla és sobre el paper, però el fet és que 

algunes places durant un mesos han estat ocupades de manera irregular per alguns col·lectius. 

En aquest sentit, pregunta de què servirà aquest pla si aquestes situacions es tornen a produir. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que la mesura no recull les situacions excepcionals, sinó els 

usos diaris de les places, de manera que no entrarà en aquest punt. 

 

B.4. Informes  

B.4.1. Informe del regidor 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). En primer lloc, dóna la benvinguda a Alberto Lacasta al Govern. 

Tot seguit destaca que en els últims dos mesos s’han celebrat la Primavera Verda del barri del 

Coll, la Jornada de Comerç al Carrer, la trobada de gegants, l’aplec de la sardana, la diada 

castellera de la plaça de la Vila de Gràcia i els jocs florals escolars de Gràcia. Així mateix, 

explica que ja es coneix el cartell guanyador de la Festa Major, ha tingut lloc el Dia 

Internacional del Joc, s’ha tancat per primer dissabte el carrer Gran, s’ha celebrat el correfoc i 

l’aniversari de la Vella, s’ha fet la caminada de Gràcia a Montserrat, s’ha obert la temporada de 

bany al llac del parc de la Creueta del Coll, s’està celebrant la Festa Major del Coll i el Govern 

ha presentat el diagnòstic de salut de la taula comunitària. A continuació indica que s’ha dut a 

terme el Quiosc dels Jocs, el districte ha celebrat Sant Joan amb setze revetlles populars i 

també s’ha organitzat una pintada a la plaça del Poble Romaní amb diverses entitats. 

D’altra banda, diu que durant aquests mesos un fet prou important ha estat el desallotjament 

del Banc Expropiat. Exposa que el 23 de maig es va desallotjar un col·lectiu que fins aleshores 

estava fent activitats de barri que no havien generat cap problema de convivència. Destaca que 

el desallotjament va comportar tres dies d’aldarulls, però la situació va entrar en una altra fase 

quan es va fer un comunicat amb el qual es van suspendre totes les manifestacions i es van 

obrir taules de treball amb diverses entitats. En aquest sentit, explica que el Govern ha separat 
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clarament les activitats que es feien al local, que tenien molt bona acollida i fins i tot l’alcalde 

anterior havia qualificat de tasques humanitàries, de les manifestacions pacífiques de solidaritat 

i dels aldarulls, que principalment es van produir durant els primers tres dies i que el Govern 

municipal ha condemnat.  

Precisa que aquest conflicte ha fet emergir el conflicte més profund de la gentrificació i 

l’elitització de Gràcia, que es reflecteix, per exemple, en els preus per llogar un local i accedir a 

un habitatge. Afirma que el Govern ja treballava en aquesta problemàtica, tal com queda 

reflectit en el Pla d’usos, però arran d’aquest conflicte torna a agafar força, per la qual cosa ha 

de ser troncal del mandat actual i caldrà estudiar com es pot revertir aquesta gentrificació 

perquè la Vila sigui un barri on es pugui viure. 

Assenyala que actualment el Govern treballa amb les associacions de comerciants per fer front 

a un conflicte que ja existia prèviament, el problema que tenen els petits comerciants per apujar 

la persiana, i reactivar l’economia del barri. Indica que també han parlat amb les entitats perquè 

la vida cultural i associativa de Gràcia pugui continuar amb normalitat, com ha passat amb el 

correfoc. 

Assegura que la situació actual és de tranquil·litat, però no se sap què passarà en els propers 

mesos. Tot i així, destaca que l’Ajuntament ha intensificat el diàleg per canalitzar de la millor 

manera possible aquests debats de fons. 

D’altra banda, afirma que cal posar el focus a la zona de Vallcarca, ja que és un barri en què 

fins fa poc s’havia enderrocat molt i s’havia construït poc, de manera que feia la sensació que 

estava sempre en una situació de provisionalitat, amb una forta degradació i un fort 

despoblament. Indica que ara el que toca és començar a construir el barri i, en aquest sentit 

destaca que s’ha aconseguit la cessió d’ús del Consolat de Dinamarca, s’ha comprat Can 

Carol, s’ha redactat el projecte dels jardins dels Arabescos i s’ha fet un pla de conservació i 

protecció de les cases baixes. Tot seguit exposa que s’ha iniciat un concurs d’idees, ja que, 

com que a la zona de just sota el pont de Vallcarca hi ha molt sòl públic, hi ha l’oportunitat 

d’imaginar i dissenyar com ha de ser aquest barri, tenint en compte les taules de participació 

organitzades durant el mandat anterior. En aquest sentit, diu que l’objectiu és fer una nova 

ordenació dels edificis i conservar la trama urbana i els paràmetres de planejament actuals per 

crear un nou barri recollint la veu dels veïns i veïnes. Recorda que encara hi ha pendent una 

zona en què prevalen les llicències privades i cal fer emergir tot un corredor verd que portarà 

des de la plaça Lesseps fins a Vallcarca. Així mateix, assegura que aquests elements s’han 

d’abordar en aquest mandat, ja que una de les prioritats absolutes del Govern actual és activar 

totes aquestes línies de treball a Vallcarca. 

Concretament, en el cas de Can Carol i el Consolat, explica que ja s’han fet cinc sessions amb 

els veïns per definir-ne els usos, cosa que permetrà redactar-ne el plec de condicions a finals 

de juliol i fer l’encàrrec al setembre. 

Pel que fa a l’IES Vallcarca, explica que malauradament han rebut la informació que no disposa 

dels permisos urbanístics adients. Relata que el desembre del 2008 es va iniciar un canvi per 

modificar el sòl perquè hi hagués un solar d’equipament, però el 2009 alguns veïns van 

interposar una denúncia per reclamar que fos un espai verd. Indica que la sentència es va anar 

recorrent però el febrer del 2015 va acabar sent sòlida, de manera que no queda més camí per 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

10 /37 
 

recórrer. Explica que d’aquest fet el Govern no n’ha tingut constància fins fa poc, moment en 

què en va informar el Consell Escolar i es va posar a treballar per fer un planejament 

compatible amb aquesta ubicació o bé trobar una ubicació pròxima per desenvolupar-hi l’Institut 

Vallcarca. Aclareix que és una responsabilitat que cal traslladar a la Generalitat, però assegura 

que l’Ajuntament no pot frenar aquest procés en cap cas. 

Quant a l’ordenació singular de terrasses, exposa que ja s’han fet set sessions a les diverses 

places que s’estan estudiant: Virreina, Sol, Revolució, Rovira i Trias, Nord, Diamant i plaça de 

la Vila, que és l’espai que correspon al Districte, mentre que els carrers pertoquen a una 

ordenança del Consell Plenari de ciutat. Constata que en aquest districte hi ha una pressió 

excessiva de les activitats de lliure concurrència, amb 10,5 activitats per cada 1.000 habitants, i 

la Vila de Gràcia té una quota semblant a la de Ciutat Vella. En aquest sentit, afirma que, com 

deia la consellera de CiU, cal buscar un equilibri entre la convivència, la responsabilitat i els 

usos, en concret en el cas de les terrasses. Assegura que l’objectiu és alliberar d’accessoris els 

espais frontals dels edificis d’ús públic o d’especial interès, i garantir una ocupació que doni 

prioritat als veïns i veïnes. Detalla que, per tant, a les places no hi pot haver una ocupació 

permanent de més del 10%, ja que es vol mantenir aquest espai públic com un punt de trobada 

dels veïns i veïnes. Així mateix, explica que un cop presentades les conclusions de les set 

sessions hi haurà una fase d’al·legacions i finalment, a la tardor, es veurà com queden 

definides les places.  

En relació amb la recuperació dels busos de barri durant els caps de setmana, destaca que és 

una mesura impulsada a través d’una modificació pressupostària possibilitada per PSC, ERC i 

la CUP, i celebra que hagi permès recuperar el 114, el 129, el 124, tal com s’havia demanat en 

aquest Plenari. 

D’altra banda, exposa que un altre àmbit urbanístic que es modificarà serà Príncep d’Astúries. 

Diu que el Govern ha fet tres sessions amb les plataformes veïnals, en les quals s’ha parlat 

d’ampliar les voreres i abaixar-ne tots els contenidors per alliberar-les, i al setembre es faran un 

parell de sessions obertes a tota la ciutadania per acabar de dibuixar com serà el carrer. En 

aquest sentit, assegura que, de la mateixa manera que Travessera de Dalt va donar lloc a 

canvis, Príncep d’Astúries també ha de generar canvis de mobilitat a la Vila, sobretot tenint en 

compte que és un carrer que fa de frontera amb Sarrià. 

Pel que fa a l’educació, destaca que les escoles bressol Enxaneta i Caspolino finalment tindran 

una gestió pública i amb personal propi de l'Ajuntament, de manera que obriran al setembre 

com a escoles bressol públiques i municipals.  

Per acabar, celebra que s’hagi aprovat el canvi en el Nomenclàtor per al passatge d’Isabel 

Vicente, que es troba entre el carrer Quevedo i Bailèn. Assenyala que hi ha una mancança de 

noms de dona al districte i tota la ciutat, i el nom d’aquest passatge ara recupera la història de 

superació i compromís d’una dona obrera i lluitadora, defensora dels seus ideals durant la 

Guerra Civil, que va treballar a la Sedeta i va morir l’any 2000 als 83 anys. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). En primer lloc, desitja molta sort al conseller del PSC en les seves 

noves funcions i espera que serveixi com a element moderador d’algunes polítiques de BC i no 
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acabi sent una simple muleta durant les votacions, com va passar amb la proposició 

presentada en comissió relativa al mercat de l’Abaceria. 

Pel que fa a Vallcarca, assegura que al final, si es parla sempre de repensar i replantejar, tot 

sona a una pèrdua de temps que farà que la zona continuï sense resoldre’s. Afegeix que el seu 

grup vol que es dugui a terme el planejament i que la zona comenci a semblar un barri de debò 

per als veïns.  

Demana també que el regidor expliqui en quin estat es troba actualment la reforma del mercat 

de l’Abaceria, més enllà dels informes que es presentaran la setmana vinent i que, al seu parer, 

eren innecessaris, per tal com ja hi havia un projecte consensuat amb els paradistes i els 

partits. 

En relació amb el Banc Expropiat, expressa tot el seu suport als Mossos d’Esquadra per la 

seva feina, que va ser proporcionada i correcta durant tots els aldarulls. Afirma que la violència i 

la provocació d’alguns manifestants cap als cossos de seguretat, inclòs també algun conseller 

de l’Ajuntament, tenien una clara intenció de criminalitzar els Mossos i buscar la foto fàcil 

perquè tingués una repercussió nacional. Opina que en tot moment es va respectar el dret de 

manifestació i es va actuar de manera proporcionada, tot i que a alguns els molestés més el 

soroll de l’helicòpter policial que els desperfectes en el mobiliari públic, els vehicles destrossats 

i els contenidors cremats, per no parlar del patiment de veïns i comerciants que no van poder 

conduir la seva vida quotidiana amb normalitat. Així mateix, respecte als violents expressa 

preocupació per la complicitat del silenci dels que no ho són. En aquest sentit, diu que al 

col·lectiu del Banc Expropiat ja li anaven bé els fets violents per aconseguir la repercussió 

nacional que perseguien, fet que els fa tan responsables del que va passar com els violents. 

Assegura també que hi ha col·lectius que defensen la violència com a mitjà per obtenir alguna 

cosa i aquí és on tots els que respecten la democràcia han d’estar units. 

Quant a la resolució del conflicte, assenyala que el seu grup no comparteix que hagi d’implicar 

donar un espai a un col·lectiu que, sota l’aparença de certes activitats que potser són realment 

beneficioses per al barri, n’oculta moltes d’altres que no són ni altruistes ni tan sols lícites. A 

més, diu que no comparteixen l’objectiu de fons del col·lectiu d’acabar amb el capitalisme. 

Destaca que, a més, hi ha moltes entitats legals al districte que demanen des de fa anys un 

local per dur a terme la seva activitat sense cremar papereres ni contenidors ni perjudicar el 

comerç i els veïns, ni tampoc sense aconseguir que el Departament d’Estat dels Estats Units 

recomani no venir a Gràcia. 

Considera que la resposta de les institucions ha de ser ferma en la no-ocupació, defensant el 

dret a la propietat privada i permetent les activitats lícites i beneficioses que aquest col·lectiu o 

qualsevol altre poden desenvolupar en llocs que ja existeixen, com els centres cívics. Afegeix 

que, en tot cas, la violència no pot ser un element que es posi sobre la taula en una negociació.  

D’altra banda, diu que no és acceptable la campanya de pressió, gairebé delictiva, que s’està 

fent contra el propietari del local, culpant-lo d’haver-lo comprat a un preu molt baix. En aquest 

sentit, assenyala que els okupes haurien d’adonar-se que gràcies a la seva ocupació el preu 

del local ha baixat considerablement i, per tant, acaben sent còmplices directes del que 

anomenen especulació immobiliària, ja que sense la seva ocupació el preu del local no hauria 

baixat tant per la perspectiva del procés judicial llarg i costós que afrontava qui l’adquirís. 
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Pel que fa a l’Institut Vallcarca, pregunta si ja s’ha vist algun solar. En aquest sentit, exposa que 

el seu grup informarà d’una proposta per canviar solars d’equipament a habitatge dotacional, 

on hi ha un local a 200 metres, ja que potser seria una bona solució dur a terme l’Institut 

Vallcarca. 

En relació amb les escoles bressol Enxaneta i Caspolino, destaca que se subrogarà el personal 

dels centres, però no s’equipararan les seves condicions laborals i salarials amb les de la resta 

de treballadors que formen la borsa de treball i crearan una forma contractual provisional. 

Recorda que el comissionat ha informat que l’equiparació salarial es farà en una segona fase i, 

en aquest sentit, pregunta quan es durà terme aquesta segona fase, ja que no sap si és un 

model nou o ja existia. Demana també quant durarà la nova forma contractual aplicada als 

treballadors. Assegura que fa l’efecte que l’Ajuntament vol anar cremant etapes per incorporar 

finalment només treballadors de la borsa de treball en aquests dos centres. En aquest sentit, 

considera que l’únic que aconsegueix és mantenir la provisionalitat dels centres i els 

treballadors en un incertesa laboral que probablement els farà perdre la seva plaça en aquests 

centres quan hagin de competir en igualtat de condicions amb la resta de candidats.  

D’altra banda, destaca que el regidor no hagi parlat de la cobertura de la ronda de Dalt i diu que 

és una oportunitat perduda per crear realment una via verda. 

Finalment, valora positivament l’ampliació de l’horari dels busos de barri. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). D’entrada assenyala que, entre les mesures presentades, el seu 

grup considera positives la iniciativa del Consolat de Dinamarca i la reordenació de Príncep 

d’Astúries, però el problema que sempre s’obliden d’esmentar és la creació d’ocupació i riquesa 

i el que es pot fer des del Districte en aquest sentit. Diu que el regidor només parla del PEUAT 

en relació amb un problema molt greu de saturació a la Vila, però no explica que aquest pla 

d’allotjaments turístics crearà ocupació i riquesa en barris amb un nivell de renda inferior a la 

mitjana de Barcelona, com el Coll o Penitents. Pregunta, per tant, si han calculat la incidència 

del PEUAT en la creació de riquesa en aquests barris. 

D’altra banda, afirma que no acaba d’entendre quin model de ciutat té el Govern, ja que per 

algunes declaracions de l’alcaldessa sembla que entenen Barcelona com una gran ciutat, 

model al qual C’s dóna suport, però quan parlen de superilles o del tramvia sembla que el seu 

model siguin els districtes com a petits pobles connectats per vies ràpides. En aquest sentit, 

pregunta quin dels dos models és el seu, si en tenen algun. 

En relació amb els diversos plans urbanístics, destaca que sempre detecta una mancança, en 

el sentit que mai no diuen quina incidència tindrà el pla en termes de creació d’ocupació i 

riquesa, fet que és molt rellevant a l’hora de valorar-lo. 

Per acabar, indica que a la revista que els han donat reconeixen que el barri de Vallcarca està 

patint un planejament urbanístic a mig executar i, en aquest sentit, afirma que si és així és 

perquè el Govern no té la valentia política de fer el que hauria de fer. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Celebra que en la seva intervenció el regidor hagi esmentat el 

problema de gentrificació i elitització que pateix el barri, sobre el qual el seu grup fa temps que 
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insisteix, però diu que volen fer algunes valoracions perquè cal corregir una mica l’acció de 

govern. 

Respecte al pacte de govern, considera que és un retorn als orígens del pacte ecosocialista 

socialdemòcrata que ha funcionat històricament a Barcelona, tot i que amb els equilibris una 

mica canviats i caldrà veure si les polítiques seran les mateixes. 

Pel que fa als aldarulls del banc, diu que, en tot cas, és un problema macro i puntualitza que el 

segon dia no hi va haver aldarulls, sinó un encapsulament, i la gent del banc no vol cap local de 

l’Ajuntament, de manera que no s’ha confondre ni generar por entre les entitats que fa temps 

que en demanen un. 

En relació amb la gentrificació, assenyala que és molt important que s’aprovi un PEUAT 

altament restrictiu, tal com defensa l’ABTS, que demana que no hi hagi cap allotjament turístic 

més i unes polítiques de redistribució de la pressió turística i decreixement a les zones 

saturades. Així mateix, afirma que cal atacar ja el problema dels pisos turístics, que a Gràcia no 

paren de créixer en nombre i impacte social. Demana també polítiques d’intervenció pública en 

l’habitatge i altres béns de primera necessitat. Considera que l’habitatge públic no hauria 

d’estar centrat en uns llocs determinats, ja que es creen certs guetos, sinó que s’ha de 

dispersar pel territori per alterar les dinàmiques del mercat immobiliari. En aquest sentit, diu 

que, a diferència del que asseguraria el PP, el mercat ja està alterat, perquè, si no, havent-hi 

pisos buits, no s’incrementaria el preu de l’habitatge en un 7% quan l’IPC és negatiu. 

D’altra banda, defensa que cal impulsar les municipalitzacions i internacionalitzacions de 

plantilla i diu que l’Ajuntament no pot tenir personal subcontractat en condicions precàries.  

Així mateix, demana que l’Ajuntament no criminalitzi els vaguistes de TMB, ja que defensant els 

seus drets laborals estan enfortint el conjunt de la classe treballadora. 

Respecte a l’Institut Vallcarca, diu que cal plantejar nous espais i, tenint en compte el que se 

sap del mapa de planificació escolar, potser es podria situar en un punt més cèntric del barri 

que absorbeixi també la pressió de la part nord de la Vila, tot i que a qui correspon aportar 

idees en aquest sentit és a la comunitat educativa.  

Per acabar i en relació amb la Festa Major, recorda que la festa està molt massificada i això 

genera conflicte. En aquest sentit, demana que el conflicte no serveixi per criminalitzar 

determinats col·lectius i s’encari de manera constructiva per valorar realment què ha passat 

amb la festa, que ja no és una festa major, sinó un festival. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Exposa que des de l’últim Plenari el canvi més rellevant que hi ha 

hagut ha estat la tria que ha fet el Govern per reforçar-se. En aquest sentit, destaca que el partit 

que ho havia de canviar tot ha preferit escollir els que han governat la ciutat durant més de 30 

anys, és adir, l’establishment de la ciutat. Assenyala que, a més, no és que no tinguessin cap 

altra opció, sinó que, per exemple, podien incorporar el seu grup, amb un regidor més. Afegeix 

que ERC s’ha prestat a canviar tantes coses de la ciutat com fos possible, però, malgrat 

diverses mostres de mà estesa, el Govern ha preferit un grup que, entre altres desastres, ha 

donat la desagradable sorpresa de darrera hora sobre el solar de l’Institut Vallcarca. 

D’altra banda, expressa sorpresa pel fet que el Govern sempre s’omple la boca de participació, 

però, tot i que convoquen moltes reunions petites i fins i tot secretes, està deixant de banda tot 
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el sistema d’òrgans de participació del districte. Indica que, per exemple, prefereixen fer una 

reunió temàtica per explicar el PEUAT en comptes de convocar la Comissió d’Urbanisme, que 

seria el més lògic, ja que s’hi convoquen tots els grups polítics i també totes les persones i 

entitats que formen part de la Comissió, així com els assistents ocasionals. Així mateix, quant al 

procés participatiu del PAM i el PAD, que ara està paralitzat, destaca que encara no han 

convocat tots els consells de barri i també haurien de revifar els consells, que podrien ser de 

molta utilitat. En aquest sentit, anima el Govern, ara que ja ha passat un any de mandat, a 

fomentar la participació des dels espais creats per fer-ho i, si no funcionen, a millorar-los. 

Afirma que cal tenir en compte a tothom, totes les entitats, col·lectius, associacions, grans o 

petites, i també els representants dels diversos partits, ja que els altres grups també 

representen veïns i veïnes, i el sistema, encara que millorable, permet que totes les persones 

que estan al voltant de les taules de participació representin diversos sectors de la societat. 

Assegura que de vegades sembla que el Govern vulgui obviar els altres grups i recorda que, 

malgrat l’entrada del PSC, continuen tenint un govern en minoria i el que cal és que entre tots 

es busquin els punts d’acord i la màxima entesa per al benestar de tothom. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Desitja, ara que l’Alberto Lacasta s’estrena com a conseller de 

govern, que el consens que sempre ha estat possible amb els socialistes en mandats passats 

es mantingui ara i el pugui contagiar una mica als seus socis de govern.  

D’altra banda, afirma que, a parer de CiU, el Govern, ara que és època de posar notes, no 

progressa adequadament i necessita millorar força, segurament perquè ni entenen Gràcia ni la 

volen entendre. Assegura que entendre-la implica acceptar que la realitat no és ni blanca ni 

grisa, sinó de força colors, fet que sovint fa canviar les idees preconcebudes segons la realitat 

del dia a dia. Considera que el Govern només governa per als seus i amb un sentiment de 

desconfiança cap a l’oposició, cosa que no permet que Gràcia avanci. 

Pel que fa al PAD, destaca que semblava que anava molt ràpid i ara, en canvi, han posat el fre 

de mà. 

Respecte al Banc Expropiat, destaca que el seu grup de Gràcia i també d’altres es van posar a 

disposició del Govern, i la resposta d’aquest va ser convocar reunions amb entitats a les quals 

no podien assistir els representants polítics. Diu que no es va oferir en cap cas un diàleg o un 

espai de reflexió per abordar el tema, ja que les dues juntes de portaveus sobre el tema s’han 

fet a instàncies de l’oposició, tot i que agraeix les explicacions que finalment va donar e l 

regidor. Assegura que no entenen Gràcia si no veuen que aquí veïns, entitats i grups 

municipals poden parlar de tot asseguts en una taula, perquè aquí s’ha fet sempre així i perquè 

els grups polítics són els representants democràtics de la ciutadania.  

Assenyala que tot plegat el que provoca és que cada grup cerqui el seu espai de diàleg amb 

els agents implicats perquè òbviament volen fer la seva feina i aprofitar el temps que tenen per 

plantejar temes preocupants que no han sortit en l’informe de gestió. 

D’altra banda, expressa por per la manera que el Govern de vegades pren decisions. Destaca 

que, per exemple, al Consell de Dones es va dir que a la plaça de les Dones del 36 es deixa 

oberta la tanca, d’amagatotis, esperant que ningú no es queixi. Diu que per això també té por 

de preguntar pel tema dels jardins Menéndez Pelayo. Exposa que van fer una pseudoconsulta 
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amb poques garanties, ja que amb la pregunta s’induïa el vot, no s’ha explicat bé l’univers 

consultat i tampoc no s’ha presentat en l’espai pertinent, que és el consell de barri. En aquest 

sentit, afirma que un cop més la participació i el debat públic es fan servir per legitimar allò que 

prèviament han decidit, i pregunta quan donaran a conèixer els resultats de la pseudoconsulta 

o si potser no s’esperaven els resultats.  

Així mateix, destaca que els comerciants de Larrard també reconeixen que el Govern anterior 

parlava amb ells abans de prendre decisions i ara, en canvi, no tenen cap espai de diàleg amb 

el nou Govern. Assegura que la política municipal també és invertir temps per veure com allò 

decidit sobre un plànol acaba afectant els veïns i els comerciants. En aquest sentit, pregunta al 

regidor si respectarà l’acord al qual es va arribar durant el mandat anterior de tornar a posar la 

parada del bus turístic on era abans de les obres i si es reunirà amb els comerciants per valorar 

la senyalització provisional abans de l’estiu. 

Per acabar, desitja a tothom un bon estiu, una bona Festa Major de Gràcia i una bona Festa 

Major del Grassot. També comunica als no graciencs que estiguin veient el Plenari per 

streaming que si assisteixen a les festes recordin que es poden gaudir de dia i de nit, però 

respectant els guarnits i el descans dels veïns i veïnes. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Pel que fa a Vallcarca, assegura que s’activarà, ja que abans de 

l’estiu s’iniciarà el concurs i, de fet, ja s’hi han fet diverses actuacions. 

Respecte a les escoles bressol, assenyala que la proposta final és el consens al qual s’ha 

arribat amb totes les forces sindicals, els treballadors i les AMPA. Afirma que la millor opció des 

del principi era la subrogació, ja que comporta l’obligació de mantenir el mateix contracte, de 

manera que en primera instància no es pot millorar, però en segona instància sí que es pot 

negociar un nou conveni.  

Quant a la creació d’ocupació i riquesa, aclareix que a la presentació no ha parlat de la política 

de contractació pública de l’Ajuntament. Destaca que el 18% del PIB de Barcelona és marcat 

per aquesta contractació pública i el Govern municipal ja ha fet unes noves guies de 

contractació pública, amb les quals limita l’adjudicació directa de contractes, garanteix el 

compliment dels convenis laborals, restringeix la subcontractació, fa front a la precarització i 

estableix clàusules que impedeixen contractar empreses que operin il·legalment en paradisos 

fiscals. En aquest sentit, destaca que s’ha fet molt i l’impacte d’això en la creació d’ocupació i 

riquesa serà molt gran. Així mateix, recorda que s’augmentarà un 10% la plantilla de 

l’Ajuntament, cosa que també tindrà un impacte en el treball i el servei que rep el ciutadà.  

D’altra banda, diu que el Govern donarà la benvinguda a qualsevol proposta de C’s en aquest 

sentit, però encara no n’ha fet cap. 

Respecte a les formes, destaca que no hi ha hagut cap proposta de cap formació que no s’hagi 

tingut en compte i no hagi estat atesa, més enllà de si els grups polític són o no en una reunió o 

una altra, i considera que el més important és que les accions de govern es comparteixin i es 

treballin totes les propostes que faci l’oposició. 

Pel que fa al pacte, comenta que, com han dit sempre, per als partits amb què s’ha impulsat un 

any de canvis en el Ple de la ciutat, és a dir, ERC, el PSC i la CUP, la porta a formar govern 
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està oberta i és decisió seva si volen transformar la ciutat des de l’oposició o entrant en el 

Govern.  

D’altra banda, exposa que el Pla d’usos ja ha rebut l’aprovació final de ciutat i dóna les gràcies 

a tots els grups que hi van donar suport o es van abstenir.  

Quant a la gentrificació, assenyala que el Pla de xoc presentat recentment a escala de ciutat 

permet la contractació de nou inspectors i vint visualitzadors, alguns dels quals seran al 

districte. Detalla que el 2015 ja es van fer 6.000 inspeccions i es van dictar 604 ordres de 

cessament d’activitat, i el 2016 ja han deixat d’operar 38 habitatges, xifres que demostren que 

aquesta línia de treball està tenint un impacte substancial a Gràcia. Així mateix, destaca que 

quan C’s parla d’activitats il·legals no es refereix als habitatges d’ús turístic il·legal, quan a 

Barcelona n’hi ha milers i estan canviant la fisonomia de la ciutat.  

Pel que fa a les reunions amb entitats, explica que algunes van demanar al Govern que no hi 

hagués partits ni mitjans, i el Govern va acceptar que les entitats lideressin aquest aspecte, ja 

que en cap cas volia tenir-ne el protagonisme, sinó que havien de ser espais on les entitats 

estiguessin còmodes. Afegeix que tant és així que hi ha hagut noves reunions a les quals el 

Govern no ha estat ni tan sols convocat, cosa que celebra. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Diu que, pel que fa a Vallcarca, si els grups municipals no saben si 

s’ha activat o no, probablement sigui perquè el Govern no n’ha presentat ni el PAD ni el Pla 

d’inversions, i també perquè els grups no poden assistir a les taules corresponents. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Precisa que, respecte a la priorització de la creació d’ocupació, el 

model del seu grup és molt diferent, ja que ells no parlen de la contractació pública, sinó del fet 

que l’Ajuntament creï les condicions perquè la propietat privada, les PIME i els comerços 

generin llocs de treball. Assenyala que el PEUAT està molt bé com una regulació d’alguna cosa 

que ja té èxit, els comerços a la Vila de Gràcia, però el veritable repte és que el Govern resolgui 

com crear comerços o habitatges turístics a les zones on no hi ha riquesa ni ocupació, com el 

Coll.  

D’altra banda, expressa preocupació pel fet que sembla que el Banc Expropiat i els aldarulls 

que ha generat siguin el que els ha servit per adonar-se de la gentrificació de la Vila de Gràcia, 

ja que sembla que hi hagi d’haver violència perquè detectin un problema. En aquest sentit, diu 

que, ho facin millor o pitjor, els representants legítims dels ciutadans són les persones que 

formen part dels grups municipals d’aquest Plenari i unes persones que fan servir la violència 

no són un interlocutor polític vàlid. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Quant als models de creació de riquesa i ocupació, diu que dóna 

suporta a la visió del regidor, ja que no n’hi ha prou que l’Ajuntament creï el 18% del PIB, la 

iniciativa pública hauria de crear encara més percentatge del PIB i, és més, un ajuntament al 

servei de la classe treballadora hauria de repartir també el treball. 
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Intervé la Sra. Metge (ERC). Puntualitza, arran de les paraules del conseller de C’s, que el 

grup d’ERC s’erigeix com a interlocutor vàlid i així vol ser tingut en compte, però a la societat hi 

ha molts altres interlocutors vàlids. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Celebra que Vallcarca tiri endavant i espera que aquesta 

voluntat es concreti en les votacions de la proposició que presentarà avui el seu grup.  

D’altra banda, destaca que, com el mateix regidor ha reconegut, el Govern només parla amb 

ERC, la CUP i el PSC, quan el Grup de CiU té deu regidors i només 17.000 vots menys que BC 

a escala de ciutat. Reconeix que no són rupturistes, però sí que representen una part de la 

població i avui s’han presentat dues mesures de govern en què es comprova que les posicions 

respectives no estan tan allunyades. 

Quant a les reunions amb entitats, aclareix que la diferència entre quan convoca el Districte i 

quan ho fa una entitat és que en el primer cas, si no es convoca els representants polítics, el 

Districte avala aquesta discriminació.  

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Respecte a la gentrificació, puntualitza que en la seva primera 

intervenció com a regidor en aquest Plenari ja va plantejar la qüestió, o sigui que no l’han 

descobert ara. Afegeix que el conflicte hi ha posat l’èmfasi, ja que, si bé a la primera reunió 

amb els veïns i veïnes, es va parlar molt dels aldarulls i com tornar a la normalitat, a la segona 

reunió es va parlar molt dels preus dels habitatges i els locals. Conclou que, per tant, és una 

temàtica que el seu grup ja duia al seu programa i que preocupa molt els veïns i veïnes. 

Quant a ERC i la CUP, aclareix que es referia al pacte i no sap si CiU vol entrar al Govern, però 

no els ha arribat cap petició en aquest sentit i, en tot cas, el Govern treballarà amb totes les 

formacions. 

Pel que fa als jardins Menéndez y Pelayo, exposa que queda un any per prendre aquestes 

decisions i durant aquest temps el Govern abordarà tots els elements que calgui amb els grups 

de l’oposició, els veïns i veïnes, i els comerciants. 

 

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, la Modificació del Pla general metropolità per a la Protecció del 

Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que els edificis catalogats amb nivell B situats dins dels 

àmbits dels plans d’usos i desenvolupament que hagin establert restriccions quant a la 

implantació de nous establiments podran incorporar l’ús residencial exclusivament en la 

modalitat d’hotel segons el concepte contingut a l’article 33.2.a) del Decret 159/2012, amb 

l’objectiu de fomentar la recuperació i posada en valor d’aquests immobles. 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot contrari del seu grup. Exposa que la persecució 

del sector hoteler del Govern actual el porta a preferir que la ciutat tingui més edificis catalogats 

en un estat de degradació que la possibilitat de rehabilitar-los per posar-los en valor com a 

hotels que crearien riquesa i llocs de treball. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el vot contrari del seu grup. Diu que l’excepció que 

recollia la norma esmentada era correcta, ja que permetia un ús d’edificis catalogats que 

altrament no s’haurien rehabilitat. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Expressa el vot favorable del seu grup. Considera que cal aturar 

qualsevol nova llicència d’allotjament turístic i, tot i que aquesta mesura queda molt lluny d’això, 

almenys és un pas endavant perquè no es faci un ús mercantil del patrimoni. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup, perquè també opina que 

cal preservar el patrimoni històric. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

S’aprova amb el vot favorable dels Grups municipals de BEC, PSC, CiU, ERC i CUP i el vot en 

contra dels Grups municipals de C’s i PP. 

 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità per a la incorporació al 

sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als carrers Alts Forns, 84-86, Via Augusta 

405-407, carretera de Sant Cugat 2X, Av. Mare de Déu de Montserrat 5-11, Av. Cardenal Vidal i 

Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97 i Veneçuela 96-106, d’iniciativa municipal. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que el Pla general metropolità planteja la identificació de 

solars qualificats com a equipaments per qualificar-los també com a habitatge dotacional. 

Afegeix que, en aquest sentit, al Districte de Gràcia hi ha el solar de l’antiga Quirón, que forma 

part d’un edifici d’habitatges dotacionals per a gent gran, i un solar a la zona de Penitents, entre 

la ronda i la Rabassada. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa l’abstenció del seu grup. Considera que aquest canvi de 

qualificació suposa perdre sòl que en un futur pot ser necessari per a equipaments dels barris, 

com ha passat amb l’Institut Vallcarca. Així mateix, recorda que l’Ajuntament té 85 solars per 
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construir-hi habitatges i de moment només en té 10 en construcció, de manera que potser, 

abans d’hipotecar futurs equipaments, caldria construir en aquests solars que ja estan 

qualificats.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

S’aprova amb el vot favorable dels Grups municipals de BEC, PSC, CiU, ERC, CUP i C’s i 

l’abstenció del Grup municipal de PP. 

 

C.1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, el projecte de centralització de les competències en matèria 

d’expropiacions urbanístiques transferides als Consells Municipals dels Districtes per la 

Transferència núm. 19, aprovada per acord de la Comissió de Govern del dia 29 de març de 

1996, i de les gestionades per Foment de Ciutat, SA per acord de la Comissió de Govern del 

dia 6 de novembre de 2002. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que el projecte de centralització de les competències és una 

iniciativa dels gerents dels districtes i seria per al procés d’expropiacions, que generava 

dificultats perquè als districtes no hi ha l’equip tècnic específic que sí que hi ha l’àrea. Per 

acabar, matisa que no es concentren recursos, sinó competències, per fer que la gestió pública 

sigui més eficient. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa l’abstenció del seu grup. Destaca que sobre aquest tema 

no s’ha informat els grups municipals ni tampoc s’ha abordat a BAGURSA, de manera que no 

n’han pogut valorar la idoneïtat.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Assenyala que les argumentacions referides a l’eficiència en 

abstracte no els convencen. Indica la descentralització servia per a un tracte més proper amb 

els veïns a l’hora de fer les expropiacions. Destaca també que la informació facilitada ha estat 

confusa o totalment absent, però després d’una reunió d’urgència de tots els districtes amb la 
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gent que bonament els ha pogut assessorar han valorat que no afavoreix el model de barris 

que la CUP defensa. Finalment, expressa el vot contrari del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Assegura que el procés es promou sota la bandera de 

l’eficiència, però en realitat centralitza les expropiacions per manca de recursos als districtes. 

En aquest sentit, considera que el que caldria és dotar els districtes d’aquests recursos. Per 

acabar, expressa el vot contrari del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Assenyala que, com els altres grups, té reserves amb les mesures 

que suposen una recentralització en contra de la política de proximitat que representen els 

districtes i també pregunta per què no s’intenta que l’eficiència surti del Districte mateix. Així 

mateix, declara que també manca informació per valorar la mesura en condicions i, finalment, 

expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

S’aprova amb el vot favorable dels Grups municipals de BEC, PSC i C’s, el vot en contra dels 

Grups municipals d’ERC i CUP i l’abstenció dels Grups municipals de CiU i PP. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal de CIU 

- Instar al Districte de Gràcia a aplicar, al llarg d’aquest mandat, el plantejament urbanístic que 

afecta a l’Avinguda de Vallcarca; per a convertir, el més aviat possible, aquesta avinguda en 

l’eix verd i cívic anhelat per la major part dels veïns del barri. 

 

Aquest punt es substancia conjuntament amb el punt D.1.5 i D.2.6. 

 

Intervé la Sra. Mayor (CiU). Exposa que l’any 2002 es va aprovar una modificació del PGM 

amb un nou planejament urbanístic de l’avinguda de Vallcarca que configurava un important eix 

verd, cívic i de vianants, i tant el Govern del PSC com el de CiU van impulsar aquest projecte 

fent expropiacions i dialogant amb els veïns en diversos projectes participatius. Assenyala que, 

amb tot, intueixen que el Govern de BC i PSC no vol executar el PGM i, per tant, pregunta si 

faran més expropiacions durant aquest mandat i si han destinat un pressupost per fer-les. 

Assegura que només cal voluntat política i el Grup de CiU està disposat a arribar a consensos, 

tant en els pressupostos com en el PAD. D’altra banda, espera que el PSC voti a favor de la 
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proposició en coherència amb el suport que va donar al PAD del mandat anterior responent als 

desitjos dels veïns. Per acabar, llegeix la proposició del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el seu acord amb la intervenció de la companya de CiU. 

Destaca que la reforma de Vallcarca fa anys que està enquistada i els darrers governs, inclòs el 

de CiU, han estat incapaços de desenvolupar res. Assenyala que, encara que comparteixen la 

de CiU, la proposició del seu grup té un objectiu més realista, en el sentit que s’executi durant 

aquest mandat el planejament vigent per a les àrees d’actuació 1 i 2. Aclareix que, tot i així, la 

seva idea és que s’executi tot el planejament com més aviat millor perquè aquesta zona deixi 

de semblar una terra de ningú.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el seu acord amb les intervencions dels consellers que 

l’han precedit. A continuació llegeix el prec del seu grup. Per acabar, adverteix que, si es deixa 

que aquesta situació pervisqui, es pot acabar convertint en un barri ocupat i cal evitar-ho. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Diu que, si bé consideren molt important introduir elements verds 

a la ciutat i connectar els barris amb Collserola, no comparteixen aquest model de barri per a 

Vallcarca, ja que el planejament del PSC i ICV-EUiA del 2002 és una obra faraònica fora de 

mida que presenta problemes tècnics pels forts desnivells i tindria un impacte elititzador sobre 

el barri, atraient persones amb rendes elevades i expulsant-ne les més pobres. Indica que, a 

més, com es va veure a les jornades participatives del 2014 no existeix un concert real del barri 

sobre l’anomenada rambla verda. En aquest sentit, assegura que cal integrar diversos elements 

per fer un nou pla que s’ajusti a les necessitats d’un barri degradat. Per acabar, expressa el vot 

contrari del seu grup a les dues proposicions. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Recorda que en el Plenari d’octubre es va aprovar una proposició 

d’ERC, amb els vots favorables de BC i CiU i l’abstenció de la resta, per destinar el superàvit 

del 2015 i anteriors a fer millores en el districte, com el condicionament dels solars de 

Vallcarca. En aquest sentit, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició de CiU. 

D’altra banda, exposa que l’illa delimitada pels carrers Ballester, Bolívar, Agramunt i avinguda 

Vallcarca és una intermitència d’edificis i solars en situacions administratives diverses i cal 

arribar al màxim consens sobre l’ús definitiu que se’ls doni per a la bona convivència del veïnat. 

Assenyala que, amb tot, la proposició del PP és desconcertant, tot i que quan l’ha verbalitzada 

ho ha fet d’una manera diferent del que van presentar al registre. Exposa que al registre parlen 

de la transformació del tram de l’avinguda Vallcarca entre els carrers Maignon i Farigola, que és 

la vorera dels nombres parells i és una zona on viuen més d’un miler de persones. En aquest 

sentit, diu que potser el problema és que desconeixen el barri i confonen els carrers de la 

vorera esquerra amb els de la dreta, ja que potser quan parlen de Maignon es refereixen al 

carrer Velázquez o Ballester, i quan parlen de Farigola parlen del límit on hi ha la casa Comas 

d’Argemir. Per acabar, expressa l’abstenció del seu grup. 
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Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa l’abstenció del seu grup respecte a la proposició de 

CiU. Diu que no entén com tenen l’atreviment de presentar aquesta proposició després de tenir 

quatre anys aturat aquest projecte. En aquest sentit, diu que hi seguiran estant a sobre perquè 

es facin actuacions. 

Quant a la proposició del PP, assenyala que tampoc no entenen la proposta i expressa el vot 

contrari del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Assegura que el Govern va obrir les mans als tres grups proposants 

amb la idea d’explicar-los la seva proposta de treball a Vallcarca amb l’objectiu de buscar una 

transacció que instés el Districte de Gràcia a analitzar, proposar i treballar per arribar a 

consensos amplis quant al projecte de la zona afectada pel planejament urbanístic entre 

l’avinguda Vallcarca i el carrer Bolívar. Assenyala que no hi ha hagut cap voluntat de transacció 

per part dels grups. A continuació expressa l’abstenció del seu grup a les dues proposicions i 

diu que el Govern no acceptarà el prec. 

D’altra banda, assenyala que pot entendre que C’s, com que és un nou grup al Districte, faci 

aquesta proposta i també entén el posicionament del PP, al marge d’algun error geogràfic en la 

seva proposició, però se suma a la sorpresa per la proposició de CiU. Destaca que hi ha 

entitats que encara no saben qui eren els consellers del barri en el mandat anterior i, en la seva 

proposta, ni tan sols recullen una de les poques mesures que es van fer en relació amb el 

planejament, les jornades participatives del 2014, que el veïnat i les associacions van valorar 

molt positivament. Afirma que les jornades van ser molt propositives cap a un nou model de 

barri i BC, com a nou grup del Plenari, sí que ha incorporat en el seu programa les conclusions 

d’aquelles jornades, que són les que estan utilitzant en el projecte de Vallcarca. 

 

Intervé la Sra. Mayor (CiU). Expressa el vot favorable del seu grup a la proposició del PP. 

Comenta que estaven dient pràcticament el mateix, de manera que no entén les crítiques. 

D’altra banda, reconeix que en el mandat anterior el Govern no va poder dedicar tots els diners 

que hauria volgut a Vallcarca, però cal tenir en compte que van patir un pressupost prorrogat i 

una qüestió de confiança, entre altres motius. Explica que fan aquesta proposició perquè saben 

que ara es pot arribar a consensos, ja que és qüestió de voluntat política i de diàleg. En aquest 

sentit, expressa preocupació pel fet que el regidor abans hagi parlat d’iniciar Vallcarca amb 

calma, ja que el veïns tampoc no volen estar-se quatre anys més només amb un diàleg sense 

poder fer res. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot favorable del seu grup i aclareix que les crítiques 

només es refereixen al fet que CiU era al Govern en el mandat anterior.  

Pel que fa a la intervenció d’ERC, respon que n’hi havia prou que li truqués per aclarir el que no 

s’entenia i que, en tot cas, en una altra ocasió inclourà fotografies de Google Maps perquè 

s’entengui el que vol dir. 

Sobre la intervenció de BC, assenyala que efectivament van parlar-ne, però les postures eren 

tan diferents que era força impossible arribar a un acord. En aquest sentit, afirma que el seu 
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grup vol que la reforma es faci aquest mandat i això el Govern no ho va voler garantir, motiu pel 

qual les transaccions no van arribar a bon port. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el vot favorable del seu grup a les dues proposicions. 

Pel que fa a la posició del Govern, destaca que, d’una banda, llancen el missatge que hi estan 

treballant, però, de l’altra, s’abstenen davant les propostes del PP i CiU i encara no han explicat 

quin model tenen. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Quant al suggeriment del conseller del PP, li recomana que es fixi en 

el plànol de Barcelona perquè, si es refereix a la secció entre Maignon i Farigola, està parlant 

de la vorera dreta, no l’esquerra, que és on hi ha el solar al qual presumptament es referia. En 

aquest sentit, diu que la gestió municipal és una cosa molt seriosa, de manera que quan una 

proposició es presenta per escrit la resta de grups han de respondre amb relació al que està 

escrit. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Explica que el motiu de la seva abstenció va vinculat als 

pressupostos i caldria buscar documentació de plenaris respecte a quants pressupostos s’han 

destinat, per execució directa del Govern anterior, a la zona de Vallcarca. Assegura que no 

poden votar a favor d’aquestes proposicions perquè, tal com estan redactades, el que demanen 

és aplicar en aquest mandat un planejament urbanístic que hipotecaria gran part del pla 

d’inversió de tot el districte. Indica que, tot i així, el Govern intentarà treballar en les propostes. 

Respecte a la informació, destaca que sí que es va fer una reunió amb tots els grups a 

l’octubre-novembre sobre la proposta de treball a Vallcarca i emplaça els grups a la reunió de 

juliol per actualitzar la informació. 

Per acabar, assenyala que les propostes d’actuació a Vallcarca estaran vinculades a 

l’aprovació de pressupostos i el Govern obre la mà a tots els grups que han votat a favor 

d’aquestes proposicions per fer el que pertoca.  

 

Intervé la Sra. Mayor (CiU). Celebra que hi hagi una mà estesa en el futur diàleg de 

pressupostos. Quant al debat d’esmenes, puntualitza que només hi hagut un correu electrònic i 

això no és un debat d’esmenes. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Respecte a la intervenció d’ERC, demana que, si el que no vol és 

votar a favor d’una proposició del PP, ho digui, ja que no passa res. 

 

El punt D.1.1 s’aprova amb el vot favorable dels Grups municipals de CiU, ERC, C’s i PP, el vot 

en contra del Grup municipal de la CUP i l’abstenció dels Grups municipals de BEC i PSC. 

 

El punt D.1.5 s’aprova amb el vot favorable dels Grups municipals de PP, CiU i C’s, el vot en 

contra dels Grups municipals de la CUP i PSC i l’abstenció dels Grups municipals de BEC i 

ERC. 
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El prec del punt D.2.6 es refusa.  

 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

 

- Que les noves «taules de places», prenent com a referent el «Fòrum del Silenci»: Avaluïn i 

facin seguiment de l’aplicació del Pla d’Usos 2016, incloguin entitats i associacions de tota la 

zona saturada del Pla d’Usos, les entitats de cultura popular, AMPA i AFA de les escoles de la 

zona i representants dels partits polítics, i facin un tractament global (no centrat únicament en 

les places) de les problemàtiques derivades de l’ús intensiu de l’espai públic, tot escoltant-ne 

les diverses parts implicades, i cercant solucions pactades entre les parts. 

El Grup proposant retira aquest punt de l’ordre del dia. 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

- Es proposa la creació d’un Rebost de Béns de Primera Necessitat de Districte que: 

 1. Actuï com a centre logístic de recollida i distribució d’excedents de productes de primera 

necessitat generats al Districte, en cooperació, entre d’altres, amb Mercats i Menjadors 

Escolars; complint les mesures higièniques, de conservació i transport d’aliments establerts per 

Salut Pública. 

2. Sigui concebut com un Servei Públic Municipal de titularitat, finançament i gestió íntegrament 

públics 

3. Incorpori com a agents actius de la recollida i la distribució els propis beneficiaris, de tal 

maneta que per mantenir-se al programa hagin de participar-hi amb tasques adequades a les 

seves capacitats. Això, tenint en compte la situació personal, situació laboral, persones a 

càrrec, edat o diversitat funcional. 

4. Defineixi la població beneficiària d’acord amb criteris tècnics, partint de la renda familiar per 

càpita, amb les correccions per edat, gènere i situació laboral o diversitat funcional que es 

puguin contemplar. 

5. Desplegui la campanya de difusió aparellada corresponent per fer arribar l’existència 

d’aquest nou espai i servei a qui més el necessita. 

6. Creiem que el barri de la Vila de Gràcia compta amb llocs idonis per al desplegament 

d’aquesta mesura, com l’espai de l’antic CAP Quevedo. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Exposa que, quan es va iniciar el mandat, la CUP va presentar una 

proposta sobre pobresa, ja que és un problema que no s’ha de tractar de manera pal·liativa, 

sinó que cal anar a l’arrel, i per tant no s’ha de fer assistencialisme o humanitarisme, tractant la 

persona amb dificultats econòmiques com un agent no autònom que necessita caritat. En 

aquest sentit, diu que reclamaven models de tipus solidari que impliquessin activament les 
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persones en situació de pobresa i, per això, volien impulsar un rebost solidari de reaprofitament 

d’excedents d’aliments. A continuació dóna la paraula a la representant de l’entitat amb qui han 

col·laborat per presentar aquesta iniciativa.  

Intervé la Sra. Soledad Farré (ciutadana). Agraeix la cessió d’aquest temps i assenyala que 

parla en nom de la Plataforma Gràcia Participa, una plataforma d’entitats i associacions veïnals 

del barri que s’han organitzat per defensar el Pla de xoc contra la pobresa aprovat el 2 

d’octubre del 2015 en aquest mateix Plenari amb l’objectiu que les primeres mesures es dugin 

a terme abans de l’estiu del 2016. Exposa que la plataforma només demana que les persones 

que viuen als barris tinguin un accés fàcil a necessitats bàsiques com el menjar, l’escalf i 

l’habitatge. Afegeix que a finals d’abril van formalitzar la seva voluntat d’ajudar en el que 

calgués i, del conjunt de mesures del Pla de xoc recollides al manifest de la plataforma, en van 

triar cinc que consideren prioritàries i de fàcil implantació, ja que no requereixen grans 

dotacions pressupostàries, sinó el lideratge i la coordinació de l’Ajuntament de la Vila.  

Explica que la primera, que és absolutament imprescindible per posar en marxa la resta, és la 

creació d’un rebost solidari, de gestió pública i en un espai públic, que podria ser una petita part 

de les instal·lacions de l’antic CAP Quevedo. Destaca que a data d’avui encara no han rebut 

cap resposta i, per això, defensen avui aquesta proposició. Així mateix, reitera la voluntat de 

Gràcia Participa de treballar amb el màxim compromís però també amb la màxima exigència 

envers el Govern i la resta de partits en la consecució de l’objectiu comú de fer de Gràcia un 

barri més solidari i socialment just. 

Per acabar, demana que, tal com diuen el Pare Manel i la Matilde Climent, hi hagi menys 

diagnosi i més acció, ja que de la diagnosi no es menja.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Mostra el seu acord amb el fons de la proposició, però no amb la 

forma. Considera que les necessitats a què es refereix han de ser cobertes, ja que no es pot 

deixar ningú desemparat i sense poder accedir a béns de primera necessitat. Assenyala que, 

tanmateix, ja hi ha un teixit d’entitats que fan la mateixa funció i que el Districte no ha de 

substituir. Assegura que no cal tenir-ho tot sota el control de les entitats públiques perquè es 

cobreixin les necessitats de la població de manera òptima. En aquest sentit, opina que seria 

més útil destinar la partida pressupostària que caldria per servir aquest rebost a les entitats que 

ja tenen experiència i ja saben com fer aquesta important funció. Tot i així, afirma que on sí que 

el Districte podria fer una aportació important és en la millora de la coordinació entre les entitats 

perquè arribin a totes les persones que realment necessiten la seva ajuda. Per acabar, 

expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el seu acord amb el fons de la proposició i els seus 

objectius, però assenyala que, quan s’entra en el detall, falten dades i criteris tècnics per poder 

valorar-la adequadament. Finalment, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup. Afirma que és una proposta 

excel·lent per sis raons: en primer lloc, perquè és sostenible i evita el malbaratament de 
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recursos; en segon lloc, perquè es distribueix a qui ho necessita; en tercer lloc, perquè és un 

servei de titularitat, finançament i gestió totalment públics; en quart lloc, perquè els beneficiaris 

són agents actius en recollida i distribució, cosa que implica coresponsabilitat i solidaritat; en 

cinquè lloc, perquè els criteris tècnics per determinar els beneficiaris tenen en compte les 

situacions personals; i, en sisè lloc, perquè fa difusió. Matisa, però, que, si bé és cert que l’antic 

CAP Quevedo és un espai molt adequat perquè és una planta baixa gran en una zona 

orogràficament plana i de fàcil accés, no és un espai central en el districte ni en termes absoluts 

ni en termes ponderats en funció de la població de cada zona. En aquest sentit, demana que 

s’estudiï la mobilitat dels beneficiaris que es trobin a més distància i/o amb dificultats 

d’accessibilitat per compensar-los d’alguna manera. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Destaca que, en un moment en què hi ha una paralització total del 

grup de treball pel Pla de xoc contra la pobresa a Gràcia, per pura voluntat i deixadesa política 

del Govern, és engrescador que arribi una iniciativa que dóna impuls a la lluita contra la 

pobresa en el districte. En aquest sentit, agraeix a les entitats de Gràcia Participa que adoptin 

aquest lideratge que manca.  

Reconeix que, com diu la proposició, Gràcia no és dels districtes amb més risc d’exclusió social 

i pobresa. Així mateix, recorda que el Govern Trias va implantar un seguit de mesures que 

avançaven significativament cap a la plena distribució d’aliments entre les famílies més 

necessitades, com la Taula Solidària d’Aliments i la targeta Barcelona Solidària. Afirma que, 

malgrat tot, mai no és prou tot el que es faci per combatre la pobresa i, per això, expressa el vot 

favorable del seu grup. Tanmateix, precisa que no cal que l’única gestió a considerar sigui la 

gestió directa per part de l’Ajuntament, ja que el binomi entre Administració i entitats socials del 

tercer sector multiplica els beneficis en la gestió indirecta dels serveis. 

Per acabar, agraeix a la CUP i les entitats la proposta i espera que es materialitzi al més aviat 

possible. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Exposa que l’objectiu del Govern municipal és garantir que tota 

persona resident als barris de la ciutat tingui assegurat un mínim que li permeti portar una vida 

digna. Destaca que la crisi oberta des del 2008 ha eixamplat les desigualtats entre barris i 

capes de població. En aquest sentit, diu que s’augmenten els recursos i les mesures 

destinades a apaivagar aquestes desigualtats de manera digna i desterrant la beneficència i la 

caritat. Assenyala que, per això, s’està treballant, entre d’altres, en una renda complementària 

d’ingressos, la lluita contra la feminització de la pobresa i el suport a les famílies 

monomarentals, alhora que els Serveis Socials aporten recursos en funció de les mancances 

existents. Detalla que en matèria alimentària el 2015 es van dedicar 1.389.095 euros entre 

beques menjador i ajuts a infants de 0-16 anys, i es van fer 20.558 Àpats en Companyia i 5.406 

àpats en menjadors socials. Així mateix, subratlla l’existència de la targeta Barcelona Solidària i 

el fet que el districte disposa de tres punts de distribució de banc d’aliments, que setmanalment 
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reparteixen 300 lots d’aliments a famílies derivades de Serveis Socials, a més de les 10 

parròquies que faciliten aliments via Càritas. 

Assegura que el Govern col·laborarà amb totes les iniciatives socials que es desenvolupin al 

districte per ajudar solidàriament el veïnatge, però expressa la seva abstenció respecte a 

aquesta proposició, ja que bona part del que proposa ja s’està fent des de Serveis Socials. 

Per acabar, exposa que hi ha 17 entitats que han demanat fer servir el local de l’antic CAP 

Quevedo, de manera que caldrà escollir quines entitats el podran utilitzar. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Puntualitza que cap entitat està demanant una cessió del CAP 

Quevedo, ja que precisament s’ha demanat que es tracti com un servei públic.  

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Assegura que no s’entén l’abstenció del Govern quan en la seva 

campanya i des del Govern mateix reivindiquen constantment que mai no hi ha prou recursos 

per combatre la pobresa i la desigualtat. 

 

S’aprova amb el vots favorables dels Grups municipals de la CUP, CiU i ERC i l’abstenció dels 

Grups municipals de BEC, C’s, PSC i PP. 

 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

- Que des de l’equip de Govern del Districte es portin a terme iniciatives, previ diàleg amb els 

comerciants afectats, que compensin la baixada de facturació dels comerços afectats pels 

disturbis ocasionats pel desallotjament del Banc Expropiat, que podrien anar des de mesures 

de promoció fins a bonificacions fiscals. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Exposa que, atès que l’altre dia es va fer una comissió consultiva 

en què el regidor va explicar que s’estan prenent mesures a aquest respecte, potser aquesta 

proposició queda ja fora de context, però, en tot cas, demana que el Govern expliqui quines 

mesures s’estan prenent per compensar els comerciants que van patir alguna pèrdua pels 

aldarulls del Banc Expropiat. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot favorable del seu grup. Assenyala que 

efectivament els comerciants n’han estat els principals afectats i no és a ells que els pertocava 

patir-ho. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Assenyala que per ara no hi ha una valoració real i fiable de les 

pèrdues sobre la qual es pugui treballar i, a més, s’ha anat inflant la xifra de pèrdues a mesura 

que passaven els dies. D’altra banda, afirma que no és tasca de l’Ajuntament indemnitzar 

privats per danys aliens a l’Administració. Considera que el que cal és preocupar-se per la 

causa profunda dels aldarulls, que és la gentrificació del districte que fa inviable que els 

comerços tradicionals i de proximitat puguin competir amb les noves empreses per la pujada 

dels lloguers. Finalment, expressa el vot contrari del seu grup. 
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Intervé la Sra. Metge (ERC). Destaca que, com sempre fan els grups de C’s i el PP, aquesta 

proposició pressuposa que les persones que es manifesten pacíficament i les que tenen un 

comportament violent són les mateixes. Afirma que aquest discurs, a més, és alarmista i 

demagògic. Per acabar, expressa el vot contrari del seu grup, però precisa que el Govern 

sempre podrà comptar amb ERC per donar suport als petits comerciants. 

 

Intervé la Sra. Manzano (CiU). Diu que cada matí ben d’hora molts comerciants aixequen la 

persiana una mitjana de 60-80 hores setmanals, sempre escoltant els clients amb un somriure 

d’orella a orella, motiu pel qual és molt injust que després dels aldarulls l’Ajuntament no escolti 

els comerciants. A continuació expressa el vot favorable del seu grup i diu que estaran a favor 

de qualsevol iniciativa per restablir la normalitat econòmica del ciutadà. En aquest sentit diu que 

espera que l’entrada al Govern del PSC impliqui que el comerciant rebi el necessari per cobrir 

les despeses, tot i que amb 25.000 euros no serà suficient. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Exposa que li pertoca a ell respondre com a Govern perquè dins 

del cartipàs que han aprovat ell s’encarrega dels temes de comerç, juntament amb la Judith 

Calabria. A continuació expressa el vot favorable del seu grup. Explica que la Direcció de 

Comerç ha fet visites als comerciants i s’han celebrat dues o tres reunions sobre la qüestió al 

Districte. Recorda que el 20 de maig es va presentar en el Consell de Comerç, al qual tots els 

grups polítics estaven convidats, totes les mesures de dinamització de comerç que poden servir 

als comerciants per recuperar els fluxos que van perdre arran dels aldarulls. En aquest sentit, 

assegura que hi voten a favor perquè és una acció que el Govern ja està realitzant i, en tot cas, 

matisa que les accions del Districte no seran mai individualitzades, sinó que seran globals i 

beneficiaran tot el districte. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Agraeix tots els vots favorables. 

 

S’aprova amb el vot favorable dels Grups municipals de C’s, BEC, PSC, CIU i PP i el vot en 

contra dels Grups municipals d’ERC i CUP. 

D.1.5 Del Grup municipal de PPC 

- Que durant el present mandat es comenci la realització i execució del projecte de reforma de 

Vallcarca, concretant-se, almenys, la transformació del tram de l’Avinguda Vallcarca comprès 

entre els carrers Maignon i Farigola. 

Substanciat amb el punt D.1.1 

D.2. Precs  

D.2.1 Del Grup municipal de CIU 
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- Que el Govern convoqui una sessió extraordinària i oberta a tothom del Consell de Comerç de 

Gràcia, durant el mes de juliol, un cop hagin conclòs les reunions amb el paradistes. Per a 

informar, detalladament, de les intencions del Govern respecte la reforma del Mercat de 

l’Abaceria. 

Aquest punt es substancia conjuntament amb el punt D.2.4 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Assenyala que el regidor Badia al maig va declarar que el 2017 

estaria fet tot el disseny executiu de l’Abaceria i se’n començarien les obres, i en aquest mateix 

plenari el desembre de l’any passat va declarar que el procés de participació no implicaria mai 

un retard en el calendari previst. Així mateix, recorda que als que temien que la reforma es 

dilatés per culpa del Govern se’ls deia que no deien la veritat i ara ja se sap que la reforma no 

començarà fins el 2018. Destaca també el malestar dels paradistes amb el Govern, ja que a 

més van haver de fer un procés participatiu en certa manera denigrant perquè certes 

plataformes el van fer servir per assenyalar-los com a còmplices del sistema. Assenyala que 

més del 50% de les parades tancades són d’aquest mercat i ara el Govern encarrega uns 

estudis que allargaran encara més l’agonia. D’altra banda, indica que, després de tots aquests 

mesos, al final han arribat a un model força similar al model que abans tant criticaven, tot i que 

en realitat encara no saben ben bé si acabarà sent així o no, perquè com sempre manca 

informació en les qüestions importants. 

Per acabar, llegeix el prec del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Assegura que en diverses ocasions el Govern ha sostingut que la 

reforma de l’Abaceria era una prioritat i el calendari previst es mantindria, però sembla que ara 

ho ha frenat, quan ja hi havia un acord entre l’Institut Municipal de Mercats i els paradistes, que 

són qui s’hi juguen el pa.  

Finalment, llegeix el prec del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Respon que el Govern accepta els dos precs, atès que ja ho 

tenen així en el calendari. Afirma que l’Abaceria és una prioritat del Govern municipal i del 

Districte de Gràcia. Afegeix que, tal com es va dir en l’anterior Plenari, el calendari és el mateix 

i han encarregat tres estudis, els resultats dels quals els tindran la primera setmana de juliol i 

aleshores es prendrà una decisió juntament amb els paradistes i el Consell de Comerç. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Agraeix l’acceptació del prec i pregunta si les obres començaran el 

2017 o el 2018. 

  

Ambdós precs són acceptats. 

D.2.2 Del Grup municipal de CIU 

- Que el Govern vetlli per la continuïtat del Punt Verd Tabuenca, solucioni els seus problemes 

de tresoreria i hi estableixi una Aula Ambiental com a part de la solució. 
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Intervé el Sr. Daura (CiU). Exposa que el Punt Verd Tabuenca ha estat el centre de referència 

del barri per a la recollida de residus reciclables durant 13 anys. A continuació llegeix el prec 

del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Explica que el Govern no accepta el prec perquè parteix de dades no 

actualitzades. Indica que la deixalleria Tabuenca fa més de deu anys que té conveni amb l’Àrea 

de Medi Ambient i sembla que hi va haver un retard administratiu en el cobrament, però ja s’ha 

resolt i així es va traslladar al proposant.  

Afegeix que el Districte té en compte aquest espai i tots els espais que permeten impulsar una 

política de medi ambient, i en aquest cas concret destaca que a la Festa Major el Districte 

impulsa activitats de reciclatge i sostenibilitat justament en aquest espai, la qual cosa suposa 

un reforç de la seva activitat. 

D’altra banda, explica que la setmana vinent faran una reunió amb la comissionada de Medi 

Ambient per parlar dels projectes que tenen la ciutat i el districte en aquest àmbit, i també es 

parlarà de l’espai Tabuenca.  

 

Intervé el Sr. Daura (CiU). Indica que el 25 de maig el seu grup es va reunir amb el Punt Verd 

Tabuenca i aquella mateixa tarda se’ls va ingressar una part del deute de les empreses 

municipals. En aquest sentit, precisa que la qüestió no està resolta, ja que no s’ha pagat tot, i si 

s’ha pagat parcialment és gràcies a la insistència i el compromís del Grup Municipal de CiU, no 

del Govern. Per acabar, demana que el Govern aprofiti els recursos que té per destinar-los a 

aquest espai.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Agraeix al Grup Municipal de CiU que hagi solucionat un problema 

administratiu de l’Ajuntament, tot i que suposa que més d’un funcionari hi deu haver treballat. 

 

No s’accepta. 

D.2.3 Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Govern del Districte convoqui la Taula del Park Güell com a màxim durant el mes 

d’octubre i s’hi presentin les dades des de l’inici les dades des de l’inici de les actuacions per tal 

que es mantinguin així informats els diversos membres col·lectius de la taula i puguin fer-ne la 

valoració. 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Exposa que en breu farà tres anys que es va limitar l’accés a la zona 

monumental del parc Güell i justament per tractar i avaluar aquesta mesura es va constituir la 

Taula del Parc Güell, que encara no ha estat convocada en aquest primer any de mandat. A 

continuació llegeix el prec del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Assenyala que les persones que antigament convocaven 

aquesta taula els han informat que l’últim cop que es va reunir va ser el 3 de novembre del 

2014 i només hi van assistir quatre persones. En aquest sentit, assegura que l’objectiu de la 
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taula era precisament parlar de la regulació del parc Güell, però, un cop finalitzada aquesta, no 

està previst tornar-la a constituir, almenys a curt termini, per la qual cosa el Govern no accepta 

el prec. 
 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Diu que el fet que en aquell moment no hi hagués prou assistència no 

és argument per eliminar un lloc de participació i informació, ja que les associacions de veïns, 

els comerciants i la resta de grups municipals tenen dret a conèixer totes les dades relatives al 

parc, la gestió de la zona d’accés restringit i la repercussió que té als barris adjacents.  

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Respon que el Govern recull la proposta, però no accepta el 

prec. 

 

No s’accepta. 

D.2.4 Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Govern del Districte presenti als paradistes i la resta de col·lectius i als partits de 

l’oposició la proposta per a la reforma del Mercat de l’Abaceria durant el mes de juliol, i s’insti al 

Consell Rector de l’Institut Municipal de Mercats a fer-ne l’aprovació entre els mesos de 

setembre i octubre, i així iniciar el procés de reforma abans d’acabar el 2016.  

Substanciat amb el punt D.2.1 

D.2.5 Del Grup municipal de la CUP 

- Que el govern vetlli per tal que els usos veïnals, preponderin sobre l’explotació econòmica de 

l’espai públic. I que s’incideixi especialment a l’hora de facilitar l’ús de la via pública com un 

espai de joc infantil al carrer i les places, tan dinamitzant els espais com, sobretot, evitant que 

l’aplicació de l’ordenança de civisme o els interessos privats frenin el lleure lliure i espontani del 

infants.  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Explica que el prec tracta sobre el joc lliure dels infants al carrer i 

comenta que el Govern ja ha començat a treballar aquest tema seguint la línia del Govern 

anterior amb tasques de dinamització del joc a les places. En aquest sentit, considera que és 

una bona mesura, però matisa que el prec del que parla és del joc lliure. Diu que els barris 

tenen el problema que els canvis que han patit han acabat expulsant-ne la gent gran, fet que 

perjudica el seu estat de salut, i també els nens, en un barri on els carrers i les places oferien 

una extensió del joc més enllà de la casa. Així mateix, assenyala que l’Ordenança de civisme 

presenta aspectes que impedeixen aquest joc lliure per als nens i, per tant, demana que 

l’Ajuntament posi les condicions perquè els nens es puguin reapropiar l’espai públic per jugar-hi 

lliurament. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Demana que faci la lectura de la part propositiva per veure si s’ha 

acceptat la transacció demanada pel Govern i poder valorar així si accepten el prec o no. 
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Intervé el Sr. Serra (CUP). Llegeix la frase que el Govern demanava que s’esmenés: «evitant 

que l’aplicació de l’Ordenança de civisme freni el lleure lliure i espontani del infants». I matisa 

que no diu al Govern què ha de fer respecte a l’ordenança, sinó que clarament demana que 

aquesta no freni el lliure lleure dels infants. Per acabar, recorda que el Govern pretenia derogar 

aquesta ordenança. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que el Govern coincideix gairebé en totes les propostes del 

prec, ja que la mateixa mesura de govern inclou aquesta filosofia. D’altra banda, diu que, com a 

pare, incorporaria en el relat el fet que també les nenes juguen a l’espai públic i caldria fer una 

anàlisi sobre el model de joc a l’espai públic. En aquest sentit, assegura que des dels àmbits de 

gènere, educació i espai públic es podria fer un debat sobre aquesta qüestió. Per acabar, diu 

que el Govern no pot acceptar el prec perquè l’Ajuntament no pot evitar l’aplicació d’una 

ordenança, però sí que li correspon valorar-ne la modificació i treballar-hi. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Matisa que en la redacció hi ha una subordinada, no pas una 

coordinada copulativa.  

 

No s’accepta 

D.2.6. Del Grup municipal de Ciutadans 

- Que es realitzin els enderrocs entre l’espai denominat «casita blanca» i el carrer Agramunt 

que estan previstos en el projecte Avinguda Hospital Militar-Farigola, dins de la Modificació del 

Pla General Metropolità de 2002. 

Substanciat amb el punt D.1.1 

D.3 Preguntes  

 

D.3.1 Del Grup municipal de la CUP 

- Quins són el capteniment i opinió del govern municipal devers el sobredimensionament de la 

presència policial als barris graciencs i la col·laboració Ajuntament-Conselleria en aquestes 

situacions. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Exposa que, arran del que ha passat amb el Banc Expropiat, s’ha 

visualitzat que hi ha un altre aspecte del conflicte, que és l’extrema i forta militarització que es 

viu al carrer quan hi ha aquest tipus d’enfrontaments i també en manifestacions com les de l 30 

d’abril que se celebren a la Vila com a prèvia de l’1 de maig des de fa uns anys. En aquest 

sentit, reconeix que aquesta presència policial desproporcionada és determinada per la 

Conselleria d’Interior, però implica també la col·laboració de l’Ajuntament en termes de 

mobilitat. Per acabar, formula la pregunta del seu grup. 

 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

33 /37 
 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que l’Ajuntament i el Districte no tenen informació detallada 

dels dispositius policials als quals es refereix, ja que efectivament és competència de la 

Conselleria d’Interior, de manera que es fa difícil fer una valoració sobre si tenen una dimensió 

adequada o no. D’altra banda, explica que recentment sí que hi hagut converses entre els 

Mossos d’Esquadra i el comissionat de Seguretat, i també s’ha trobat a faltar una certa 

comunicació institucional entre la Conselleria d’Interior i l’Ajuntament. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Assenyala que, si no hi ha informació, llavors la Guàrdia Urbana no 

deu passar informe a l’Ajuntament de les seves col·laboracions amb els Mossos. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que òbviament la Guàrdia Urbana sí que passa informe de 

les seves actuacions. 

 

D.3.2 Del Grup municipal de Ciutadans 

 

- Es demana informació sobre l’estimació de l’efecte en el nostre Districte del Pla especial 

d’allotjaments turístics, concretament: quants establiments es deixaran d’obrir i quants llocs de 

treball es preveu que deixaran de crear-se per aquest motiu en les zones amb més turisme, 

com ara la Vila de Gràcia, i al mateix temps, quants establiments es preveu que es creïn en les 

zones menys turístiques del Districte com ara el Coll. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Formula la pregunta del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que l’efecte que busca el PEUAT és posar fre al descontrol 

en la creació de zones de saturació d’allotjaments turístics. Precisa també que el Govern no pot 

saber quants hotels es deixaran de crear, ja que això seria com preveure el futur. Afegeix que 

l’objecte del PEUAT identifica una zona saturada on cal fer un manteniment i esponjament 

d’aquests tipus d’allotjaments, així com zones de la ciutat on hi ha la possibilitat d’un 

creixement controlat. En aquest sentit, detalla que al Coll, que correspon a la zona nord de 

Gràcia, es tractaria d’unes 575 places d’allotjament turístic i assenyala que d’aquesta dada és 

difícil deduir quants llocs de feina es podrien generar i en quines condicions laborals.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Reconeix que la pregunta és difícil de respondre, però afirma que 

la informació és rellevant i l’haurien de tenir tots els ciutadans, especialment els consellers, 

quan l’Ajuntament fa un pla. En aquest sentit, diu que no és que retregui que en aquest cas 

concret no es disposi de la informació, sinó que troba a faltar que les dades respecte a 

l’economia i l’ocupació no s’adjuntin als diversos plans urbanístics com a filosofia de treball. 

 

D.3.3 Del Grup municipal del PPC 

- Quin és el cost dels danys al mobiliari públic i als comerciants, i quines mesures s’han pres 

per rescabalar aquest danys? 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Formula la pregunta del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Respon que, quant als costos dels danys al mobiliari públic, del 

23 al 25 de maig, el cost total va ser de 67.500 euros. Afegeix que les mesures que es van 

prendre per rescabalar els danys van consistir a retirar els contenidors, els mobles, les tanques, 

els sacs de runa i altres materials hores abans de la convocatòria de manifestacions, a més 

d’ampliar i intensificar els serveis de neteja.  

D’altra banda, diu que, malgrat que no ho preguntin, el Govern considera importants els danys 

personals que van patir els residents de la Vila de Gràcia i, de fet, aquesta va ser la seva 

prioritat a l’hora de recuperar la normalitat del barri. 

Quant a les iniciatives amb relació als comerciants, exposa que el Govern està treballant amb 

ells en moltes mesures, que poden presentar en els consells de comerç, com ara «Les nits 

liles» el segon cap de setmana de juliol, activitats en temes de comerç, fires de Nadal i la 

creació d’una federació d’associacions de comerciants del districte. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Diu que agrairia que es fes un Consell del Comerç i demana que 

en el proper ja es presentin totes les mesures per pal·liar aquest problema. 

 

D.3.4 Del Grup municipal del PPC 

 

- Quan es té previst realitzar l’arranjament del carrer Providència? Quines seran les actuacions 

que es duran a terme dins d’aquesta reforma? 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Explica que ja ha vist que la revista que es dóna a tots els 

assistents inclou una breu explicació sobre la reforma del carrer Providència, però vol ampliar la 

pregunta per saber què es preveu fer amb la línia d’autobús que passa per aquest carrer quan 

s’iniciïn les obres.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que sobre la línia d’autobús no disposa d’una informació 

clara, però la buscarà i la hi farà arribar. Pel que fa a les obres, explica que començaran al 

setembre i el termini previst d’execució és de 14 mesos, però com que està en procés 

d’adjudicació pot ser que acabi sent inferior. Així mateix, exposa que les obres renovaran el 

clavegueram del carrer entre Rabassa i la plaça Rovira i Trias i Torrent de l’Olla, i la companyia 

Agbar les aprofitarà per reparar una fuita a una canonada i renovar les escomeses.  

 

D.4 Seguiment de proposició/declaració de grup o prec. 

 

D.4.1 Del Grup municipal d’ERC  

 

 - Atès el prec acceptat pel Govern del Districte en la sessió del consell plenari de 2 de 

desembre de 2015 amb el text: «Que el Govern del Districte impulsi la creació del mapa 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

35 /37 
 

ecològic de Gràcia des del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Gràcia, que inclogui 

dades de contaminació lumínica acústica i atmosfèrica, així com les recopilades al mapa B+S.» 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Exposa el seguiment del prec del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que el Govern disposa del mapa de Barcelona + Sostenible, 

les dades de contaminació de la plaça Gal·la Placídia i el mapa del soroll de tot Barcelona, però 

no són dades digitals, de manera que cal veure com es poden integrar en algun sistema de 

mapificació o si són compatibles amb el sistema de mapa col·laboratiu de Barcelona + 

Sostenible. 

Respecte a la contaminació lumínica, assenyala que no hi ha unes dades generals, però es 

podria fer alguna mesura en certes zones. Afegeix que el Districte ha parlat d’aquest tema amb 

la comissionada de Medi Ambient, que proposa que un tècnic de qualitat ambiental i un tècnic 

vinculat al projecte del mapa de Barcelona + Sostenible vinguin al proper Consell de Medi 

Ambient del Districte per fer-ne una valoració interna i tècnica. Per acabar, indica que, encara 

que sigui el mapa de Barcelona, impulsar la territorialització de les dades des del Districte 

segurament és una cosa que es pot treballar. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Emplaça a convocar aquest Consell de Medi Ambient i reclama 

que es tingui en compte la discriminació per districtes, per tal com caldria tenir el mapa concret 

de Gràcia, amb totes les dades, per poder prendre decisions des del mateix Consell. 

 

D.4.2. Del Grup municipal de CUP  

   

 - Que el govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment al 

prec acceptat pel Consell Plenari del dia 8 d´octubre de 2015, amb el següent contingut: «La 

creació d’un Grup de Treball per a l’elaboració d’un Pla de Xoc contra les Emergències Socials 

de Gràcia durant el proper curs polític.» 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Exposa que l’octubre de l’any passat es va constituir un grup de 

treball que pretenia elaborar un pla de xoc contra la pobresa en tres fases, però afirma que el 

funcionament del grup ha estat un fracàs. Assenyala que el primer problema ha estat la manca 

d’informació, que estava mal elaborada o no era informació nova. Indica que també hi ha hagut 

irregularitats en la convocatòria i el funcionament del grup, ja que no s’han respectat els 

terminis, les calendaritzacions ni les funcions pactades. Afirma que, a més, aquests dos 

problemes han donat lloc a una incapacitat de fer feina conjunta.  

Considera que tot plegat parteix en part del fet que el Govern no dóna prioritat a escala de 

districte a la pobresa i assenyala que la pobresa pot ser relativa, però també és absoluta, ja 

que és pobre qui té carestia de les necessitats més essencials. 

Finalment, diu que donen per mort aquest grup de treball i es disposen a impulsar les mesures 

del Pla de xoc en cada plenari. 
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Intervé la Sra. Tomàs (BC). Exposa que el Pla de xoc s’ha reunit quatre cops i a la cinquena 

convocatòria es va demanar que s’hi incorporessin entitats socials i així ho va fer el Govern, fet 

que va donar lloc a la reunió del 27 d’abril en què es va presentar la Plataforma Gràcia 

Participa i el gerent de regidoria va facilitar diverses dades. Reconeix que de la diagnosi no es 

viu, però calen diagnosis per saber on s’és i què es vol. En aquest sentit, diu que el que es vol 

ja se sap, que és acabar amb la pobresa, però no es poden matar mosques a canonades. Així 

mateix, destaca que els Serveis Socials són els encarregats d’avaluar les situacions de 

vulnerabilitat i anuncia que al juliol proposarà una reunió als grups i, si es vol, les entitats per 

facilitar totes les dades de què disposa el Govern. 

D’altra banda, diu que té la percepció que quan es parla de recursos i situacions de pobresa, 

s’obvia el fet que moltes de les situacions s’estan resolen completament i caldrà que hi hagi 

més mesures des de l’Administració, ja que Gràcia forma part de Barcelona i les mesures a 

escala de ciutat també tenen efectes. 

Per acabar, demana que si, mentre es fa la diagnosi, algú identifica persones en situació de 

greu vulnerabilitat en faci l’acompanyament fins als Serveis Socials. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Precisa que la reunió amb les entitats a què s’ha referit la valora 

com a marejar la perdiu amb dades macro que no són les que s’havien demanat. En aquest 

sentit, recorda que des del primer dia demana si es pot fer un creuament de l’antiguitat del 

padró amb la renda familiar per càpita i encara no li han respost.  

 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

E.1. Declaració Institucional de suport a la commemoració de l’Olimpíada Popular de Barcelona 

 

Llegeix el Sr. Lacasta (PSC). «Dóna suport a la commemoració de l’aniversari de l’Olimpíada 

Popular de Barcelona del 1936. Així mateix, anima totes les entitats esportives i culturals a 

afegir-se als actes de celebració de la mateixa, i dóna suport a Unitat contra el Feixisme i el 

Racisme en totes aquestes accions que pretenen una societat lliure de racisme i de feixisme, i 

els felicita per la iniciativa. Esport, sí; racisme, no». 

 

E.2. Declaració Institucional declarant persona non grata el ministre de l’Interior i el director de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

 

Llegeix la Sra. Metge (ERC). «Que el Plenari del Districte de Gràcia declari tant l’actual 

ministre de l’Interior del Govern d’Espanya, el Sr. Jorge Fernández Díaz, com el ja exdirector de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya, el Sr. Daniel de Alfonso Laso, persones non grates».  

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Desitja un bon estiu i una bona Festa Major a tots els 

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

Plenari del Consell de Districte a les 21:42 hores. 

 

Barcelona, 29 de juny de 2016. 

 

 

El president,                                                                    El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 

 

 

 


