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       ACTA DEL PLENARI Núm. 7 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

                                                       4 de maig de 2016 

 

 

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

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

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

Hi són presents els consellers i conselleres: 

Grup Municipal de Barcelona en Comú: 

Sra. Judith Calabria i Cortecans 

Sr. Robert Soro García 

Sra. Àngels Tomás i Gonzalo 

Sra. Marta Duñach Masjuan 

Sra. Clara Furriols Espona 

 

Grup Municipal de Convergència i Unió: 

Sra. Berta Clemente Net 

Sr. Esteve Suñé Daniel 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

Sra. Sílvia Manzano Quintana 

Sr. Jordi Daura Molins 

  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 

Sra. Alba Metge i Climent 

Sra. Núria Pi i Martínez 

 

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular: 

Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert 

Sr. Quim Serra Toro 

  

Grup Municipal de Ciutadans: 

Sr. Luis Calonge Coch 
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Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 

Sr. Alberto Lacasta Huelin 

 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 

Sr. Miguel Raposo Riesco 

 

 

També hi assisteixen els regidors adscrits: Daniel Mòdol Deltell, del Grup Municipal del PSC, i 

Koldo Blanco Uzquiano, del Grup Municipal de C’s. 

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

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

 

Inici de la sessió a les 19.10 hores 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Explica que l’ordre del dia no inclou el punt d’audiència 

pública i que només hi haurà intervencions de veïns i veïnes si ho han sol·licitat. 

ORDRE DEL DIA 

A. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions extraordinària del dia 15 de febrer de 2016 i 

ordinària del dia 2 de març de 2016. 

S’aprova. 

B. PART INFORMATIVA  

B.1. Despatx d’ofici. 

Es dóna per informat. 

B.2. Mesures de Govern 

    B.2.1. Mesura de Govern per afavorir l’ús ciutadà del carrer Gran de Gràcia. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa els antecedents que s’han tingut en compte en aquesta 

mesura: les experiències prèvies dels dies de comerç al carrer, el Pla de mobilitat i les 

superilles a diferents espais de la Vila de Gràcia, així com el tancament al trànsit de la 

travessera de Gràcia els dissabtes i festius a la tarda i la recuperació del Dia sense Cotxes. 

Afegeix que els objectius són recuperar l’espai públic, fomentar-ne la qualitat, facilitar la 

diversitat d’usos i la convivència, disminuir l’ús de vehicles privats, reduir la contaminació, 

afavorir el comerç i el teixit comercial i millorar la qualitat de la vida. 
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Explica que la mesura —que integraria el Pla de mobilitat per a la millora de la convivència del 

trànsit amb els vianants i recull la feina de la Guàrdia Urbana per a la redistribució del trànsit— 

consistiria a tancar Gran de Gràcia al trànsit el primer dissabte de cada mes, de 17 h a 21 h, 

horari que coincideix amb el del tancament de la travessera de Gràcia del maig del 2016 al 

maig del 2017. 

Assenyala que el carrer Gran de Gràcia té una longitud de més d’un quilòmetre i 

aproximadament 8.000 m
2
 de superfície. i expressa la voluntat de dinamitzar aquest espai 

públic recuperat al trànsit amb diverses activitats. Aclareix, però, que l’objectiu no és crear una 

agenda d’activitats pròpies des del Districte, sinó oferir aquest espai públic a la trama cultural i 

a les entitats del districte perquè puguin fer-hi activitats. 

A continuació, comenta que s’avaluaran uns indicadors: el calendari d’activitats, com la gent 

s’ha fet propi i ha utilitzat aquest espai, una enquesta de satisfacció, quines entitats fan ús de 

l’espai, i la valoració dels comerciants. Afegeix que es farà un seguiment transversal de la 

mesura, tant al Consell de Comerç com al Consell de Medi Ambient, a la Comissió de Treball 

de Mobilitat i al Consell de Barri de la Vila de Gràcia, i que s’informarà els barris que es poden 

veure afectats per aquesta mesura, com el Coll, Vallcarca, Penitents i la Salut. 

Per acabar, explica que la idea és fer una avaluació amb tots els agents implicats durant tot el 

cicle i, en acabar, avaluar la situació de la mesura i decidir com continua i s’aplica, s’amplia o 

es modifica. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Es mostra preocupat per alguns aspectes de la mesura. Primer de 

tot, destaca que Gran de Gràcia és una via bàsica de circulació de la ciutat. En aquest sentit, 

considera que ja es restringeix prou la circulació a tot el districte, encara que l’afectació 

d’aquesta mesura sigui de només una tarda al mes. 

Afegeix que, per als barris de la part alta del districte, aquest carrer és una de les poques 

alternatives per arribar a casa i que, per tant, es podrien veure perjudicats per aquesta mesura. 

A més, subratlla que les persones que viuen a la Vila de Gràcia també tenen dret a fer servir els 

seus vehicles privats i que no els provoquin molèsties excessives per arribar a casa. 

També es queixa de la manca de claredat de l’explicació sobre com podran circular pel carrer 

Gran de Gràcia els veïns quan estigui tallat, ja que pot ser una molèstia tant per als que volen 

anar a casa en cotxe com per a les activitats que es facin o es vulguin fer al carrer. 

Per acabar, diu que tampoc no queda clar com s’actuarà amb els vehicles aparcats en aquest 

carrer i pregunta si se’ls endurà la grua, si s’immobilitzaran fins a les 21 h o si s’actuarà com a 

les jornades de comerç al carrer. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Considera que es tracta d’una prova pilot i que és una cosa que 

ja es fa dos cops l’any els dies de comerç al carrer. Es mostra satisfet de l’experiència a la 

travessera de Gràcia i creu que aquesta pot servir també per al carrer Gran de Gràcia. 
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Tanmateix, lamenta que no hi hagi un pla de mobilitat que solucioni els problemes dels veïns i 

les veïnes en el dia a dia i no només una tarda al més. 

Així, valora positivament la mesura i anuncia que es valorarà el funcionament de la prova pilot 

per a futures actuacions o futurs posicionaments del Grup Municipal del PSC. Per això, demana 

claredat amb les dades de la prova pilot. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Valora positivament la mesura, ja que té la intenció de recuperar 

l’espai públic. 

Això no obstant, lamenta que en l’informe no s’especifiqui quant trànsit es desviarà a altres 

avingudes. També critica que a la pàgina 2 de l’informe, en què s’analitzen els antecedents de 

mesures similars, amb relació al tall de la travessera de Gràcia es diu que «totes dues mesures 

van tenir una bona acollida entre el teixit social del barri, així com entre els comerciants de la 

zona», però no s’indica en què es basen aquestes afirmacions, per la qual cosa demana què 

s’ha preguntat i a qui. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). També valora positivament la mesura i considera que la pacificació 

de la ciutat s’ha d’estendre cada cop més, tot i que admet els problemes de trànsit que això 

genera. Malgrat que també es mostra preocupat per la desviació del trànsit a curt termini, 

considera que la mobilitat s’ha de treballar a llarg termini i que cal reduir el trànsit rodat privat. 

Dit això, pregunta qui s’encarregarà de dinamitzar aquest espai públic per garantir que no es 

caigui en una certa privatització o en un ús privatiu d’aquest espai públic. 

A més, diu que li agradaria que hi hagués els mecanismes suficients per donar lloc a una certa 

espontaneïtat d’ús per part dels veïns. Per això, demana que aquestes qüestions es tractin no 

només als consells que ha esmentat el Sr. Soro, sinó també als òrgans participatius de joventut 

i de dones. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Tot i que comparteix en part la mesura, creu que els motius per 

dur-la a terme no s’han treballat prou. En aquest sentit, assenyala que cal tenir en compte les 

dinàmiques del Pla de mobilitat de Gràcia a l’hora de fer canvis de mobilitat al districte. 

Expressa el dubte de si, amb gairebé un any de govern, aquesta mesura és prioritària, i 

suggereix que potser seria més pràctic començar arreglant el que el Grup Municipal de CiU va 

deixar a mitges a travessera-nucli antic, entre Gran de Gràcia i Torrent de l’Olla, i solucionar i 

avaluar el problema amb Pere Serafí. 

Això no obstant, valora positivament la mesura i, atès que aquesta no es lliga al comerç, 

suggereix que es provi un diumenge en lloc d’un dissabte. Per acabar, observa que hauria estat 

millor treballar la mesura abans de presentar-la. 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). També valora positivament la mesura. A parer seu, serà positiva per 

al comerç de Gran de Gràcia i per als carrers adjacents. Assenyala, a més, que segueix la línia 
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empresa en l’anterior mandat, quan es va decidir tallar la travessera de Gràcia cada dissabte a 

la tarda. 

Per això, es mostra sorprès que el Govern municipal, que està a favor de la pacificació del 

trànsit, del transport públic i de la reducció del transport privat, hagi eliminat els diumenges 

sense cotxes als laterals de la Diagonal i al passeig de Gràcia, una mesura impulsada en el 

mandat anterior. 

També lamenta la falta de mesures per reduir el possible impacte del desviament de trànsit. En 

opinió seva, cal una visió global del trànsit i la mobilitat per reduir els impactes del trànsit rodat. 

Per tot això, valora positivament aquesta mesura, tot i que opina que està descontextualitzada 

de la mobilitat a la ciutat. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Accepta les propostes d’ampliar la valoració a altres consells i 

justifica que no s’hagi fet prèviament perquè creuen que un cop se’n tinguin dades, se’n podrà 

valorar l’afectació. 

Pel que fa als dubtes exposats, pregunta si també es plantegen sobre el Dia sense Cotxes o el 

Dia del Comerç al Carrer, i explica que creu que és un bon moment per fer-ho, ja que és un èxit 

i la pacificació en si mateixa és un tema. 

Respecte de la intervenció del Sr. Calonge, comenta que en el document hi ha dades sobre 

l’impacte dels dies normals i el Dia sense Cotxes i sobre quants vianants van aprofitar la 

pacificació del carrer Gran de Gràcia. En aquest sentit, recorda que també són ciutadans els 

que van a peu i decideixen passejar per un espai sense cotxes, més tranquil i amigable, i 

destaca que aquest és el plantejament de la mesura. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Respon que el quadre al qual fa referència el Sr. Soro fa una 

avaluació quantitativa, mentre que ell demana una valoració de la satisfacció dels ciutadans. 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Insisteix que no entenen per què s’elimina el tall dels laterals de la 

Diagonal i després es presenta aquesta alternativa. A parer seu, ambdues mesures són 

positives i compatibles. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Contesta que el fet que en un dia amb cotxes 3.500 persones passin 

per un carrer i que en un dia sense cotxes ho facin 5.500 persones és una dada prou qualitativa 

perquè s’entengui que a aquestes 2.000 persones més els agrada aquesta mesura. 

Quant a la Diagonal, assenyala que només un tram petit correspon a Gràcia i suggereix que 

segurament no correspon a aquest Plenari discutir aquest tema. 

B.3. Informes.  

    B.3.1. Informe del regidor 
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Intervé el Sr. Badia (regidor). En primer lloc, afirma que la vida associativa i les activitats 

culturals a Gràcia des del Plenari anterior no han deixat de nodrir el dia a dia al districte i als 

barris. En aquest sentit, destaca alguns d’aquests actes: Sant Medir (3 de març), el Dia 

Internacional de la Dona, la cloenda del Festival Tradicionàrius, la campanya de Sang Blava, el 

Dia Mundial del Teatre, la Revolta de les Quintes, les curses dels 10 Blaus, la Primavera Folk, 

el Dia Internacional del Poble Gitano, la Bicicletada pel Camí Escolar, l’acte Tenim República, 

la cursa Trail Park Güell, els Premis de la Vila de Gràcia, els Jocs Florals de la Gent Gran, el 

conveni signat per l’Europa amb l’ACIDH per crear un nou equip d’esportistes amb discapacitat, 

Sant Jordi, la Setmana de la Dansa, la inauguració del Mirador Joan Sales i la Setmana de la 

Gent Gran. 

Assegura que tot això demostra que el treball quotidià entre l’Ajuntament i molts veïns i veïnes 

fa que es puguin organitzar unes activitats que aporten molt al gaudi de la ciutat i als espais de 

trobada i convivència. 

A continuació, fa referència al procés del Pla d’actuació del districte, que ha tingut més de 

10.700 propostes, de les quals 741 són del Districte de Gràcia. Explica que s’han fet 33 actes 

presencials per poder fer intercanvis amb tots els veïns i veïnes perquè poguessin fer 

aportacions al Pla d’actuació i que hi han assistit aproximadament 1.000 persones. Afegeix que 

s’han fet activitats amb infants, que s’ha fet servir un carretó participatiu per apropar-se als llocs 

d’afluència, que han sortit 26 dies per poder recollir les propostes dels ciutadans que no han 

pogut assistir als processos i que s’han fet 5.000 cartells i 806.000 fulls de mà. 

A parer seu, ha estat un procés nodrit i dens, i demana disculpes perquè a alguns consellers 

els han arribat a coincidir jornades presencials i actes de participació. 

Dit això, es refereix al lloc web on es destaquen les propostes amb més suport, com ara 

l’entrada lliure al Parc Güell; els locals per als esplais Matinada i Espurna; el projecte de 

construcció de l’Institut de Vallcarca; el tancament de la llibreria Europa; l’augment dels espais 

verds i el reverdiment de les places dures de Gràcia; un projecte de transformació dels patis de 

les escoles amb un projecte pilot de Pau Casals, i la millora i ampliació dels carrils bici. 

Comenta que ara s’avalua la viabilitat temporal, pressupostària i tècnica de les propostes, i es 

comprova si es corresponen amb les competències de l’Ajuntament i amb el programa electoral 

i la filosofia del Govern, que és conscient que caldrà arribar a acords amb la resta de 

formacions. 

Avança que s’han detectat quinze temes que es prioritzarien en el Pla d’actuació: la reforma del 

mercat de l’Abaceria; un nou model urbà a Vallcarca; l’inici de la fase prèvia de 

desenvolupament del Pla dels Tres Turons; un projecte d’equipaments al solar de l’antiga 

Quirón (habitatge per a gent gran, casal de gent gran, casal de joves, casal de barri); la posada 

en marxa de l’Ateneu de Fabricació; la inauguració dels Jardins de Menéndez y Pelayo; un pla 

d’impuls de l’economia cooperativa, social i solidària al districte; un pla d’equipaments, espais i 

serveis a Gràcia; la redacció del projecte de remodelació de Príncep d’Astúries; la revisió del 
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projecte de remodelació de l’avinguda Pi i Margall; les superilles al Camp d’en Grassot i Gràcia 

Nova; la millora de la freqüència i circulació dels busos de barri del districte; l’ampliació de la 

xarxa de carrils bici; la creació de noves xarxes d’esbarjo per a gossos i la millora de les 

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

Comenta que algunes de les propostes més votades comencen a encaixar en aquestes línies, i 

que cal valorar com hi acaben d’encaixar totes. A més, anuncia que un cop fet el primer filtratge 

s’iniciaran les converses amb tots els grups per trobar el consens i enriquir el procés. 

A més, destaca que, just després d’acabar el Pla d’actuació del districte, començarà el Pla de 

places per millorar la convivència. Assegura que també es farà un seguiment dels equipaments 

de Vallcarca, sobre quins usos han de tenir i quins han de ser els seus plans funcionals. 

Afegeix que també s’ha iniciat l’ordenació de terrasses: s’ha fet la sessió de les places de la 

Virreina i del Sol i properament se celebraran les de les places de la Revolució, de Rovira i 

Trias, del Diamant, del Nord i de la Vila. 

A continuació, recorda que el mercat de l’Abaceria requereix una remodelació urgent i 

profunda. Explica que s’han aprofitat tots els espais de participació del PAD per fer una sessió 

oberta en la qual van participar diferents entitats, que s’ha celebrat una altra sessió amb totes 

les plataformes, xarxes i associacions de comerciants, i una tercera sessió amb l’Associació de 

Veïns del Passeig de Sant Joan, on se situaria el mercat transitori. 

Continua explicant que es va marcar l’1 d’abril per rebre les diferents propostes dels col·lectius 

per al projecte original i que, des d’aleshores, s’han estat treballant les propostes amb els 

col·lectius i els paradistes. Assegura que estan a punt de tancar el projecte i en resumeix els 

punts principals: promoció i venda de productes de proximitat; unitat comercial; creació de nous 

espais per a cooperatives de consum i per a equipaments públics per al barri; plataforma 

logística que descongestioni la Vila de Gràcia; creació de nous espais i magatzems; 

autogeneració i rendibilitat energètica; eficiència; reaprofitament del menjar excedent i sobrant; 

permeabilitat de les façanes; il·luminació interior; visibilitat; manteniment de l’estructura actual, i 

ampliació de les voreres de la travessera de Gràcia amb la incorporació a l’interior dels 

comerços. 

Admet que encara queden alguns estudis, però es mostra convençut que el mercat comença a 

arrencar. Explica que per això l’inici de remodelació del mercat de l’Abaceria ja s’ha incorporat 

al Pla d’inversions municipal d’aquest mandat, i avança que segurament en el proper Plenari es 

podrà presentar el projecte final. 

D’altra banda, destaca el procés a Vallcarca, i explica que s’ha aconseguit la cessió d’ús del 

consolat de Dinamarca; s’ha accelerat la compra de Can Carol; s’ha redactat el projecte dels 

jardins dels Arabescos, i s’ha aprovat el Pla de conservació i protecció de les cases baixes, que 

protegeix 18 parcel·les amb una superfície de més de 3.000 m
2
 i, per tant, la fesomia històrica 

del barri. 
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Esmenta el concurs d’idees que ha de permetre —a partir dels criteris treballats des del 2014 a 

les diferents taules veïnals i els criteris més tècnics de la tinència d’Urbanisme— dibuixar amb 

els veïns com serà el barri, i anuncia que Gràcia sumarà 146 habitatges dotacionals (111 a 

l’antic solar de la clínica Quirón i 35 en un solar a la carretera de Sant Cugat). 

Assenyala que s’ha resolt la convocatòria de subvencions. Explica que l’import de la 

convocatòria ha estat de 249.000 euros, un 6% superior a l’anterior, hi ha hagut 201 sol·licituds 

i s’han atorgat projectes a 167. Afegeix que s’incorporaran 13 persones més a plans d’ocupació 

i destaca que dues d’aquestes persones s’associaran al Pla d’usos de Gràcia i al seguiment de 

llicències i una altra s’associarà a la proposta de retirada de plaques franquistes. 

En darrer lloc, fa referència a les preinscripcions escolars. Comenta que la demanda ha estat 

molt superior a les places disponibles i especifica que en el cas del parvulari s’han sol·licitat 

68 places per sobre de l’oferta actual, cosa que ha motivat que es creés una línia addicional al 

Turó del Cargol. D’altra banda, assenyala que la demanda d’escola pública s’aproxima a la 

demanda d’escola privada i concertada, per la qual cosa es buscaran nous espais, ja que es 

preveu que caldran més escoles bressol, parvularis, escoles de primària i instituts públics. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Comença recordant que el 24 de maig es compleix un any del 

mandat, i opina que l’informe del regidor hauria de ser una mena de balanç d’aquest primer 

any. Critica que la manca d’acció i de projectes del Districte, així com que alguns projectes es 

retardin, es repensin o es desestimin. Per això, considera que no s’acaba de concretar la idea 

global de l’equip de Govern. 

Pel que fa al procés de participació del PAD i del PAM, diu que ha servit per cobrir l’expedient, 

però que no ha estat marcat per una participació ciutadana elevada. A més, assenyala que no 

se sap el cost total del procés, tot i que se sap que la contractació de la plataforma tecnològica 

va costar aproximadament mig milió d’euros, i que només hi van participar 22.600 persones. 

Compara aquest procés amb la consulta de la Diagonal, que va costar aproximadament el 

mateix però que va comptar amb la participació de 172.000 persones. 

Afegeix que tot això també ha servit perquè alguns consells i comissions i els consells de barri 

es destinessin exclusivament a aquest procés. En aquest sentit, critica que s’hagi eliminat 

l’oportunitat dels veïns de parlar durant els consells de barri, precisament quan el partit de 

govern havia fet bandera de la participació ciutadana i la transparència durant la campanya. 

Reivindica el restabliment en l’ordre del dia del torn obert de paraula per als veïns en les 

següents convocatòries i fins al final del mandat. 

Quant a Vallcarca, creu que la modificació del PGM que s’ha presentat és un intent de fer veure 

que hi treballen o que almenys ho han intentat, però que aporta poc al futur de la zona i a la 

solució dels problemes que pateix. A parer seu, cal començar a plantejar-se actuacions als 

solars disponibles, alguns dels quals són de titularitat municipal. 
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Respecte del Pla d’usos, assenyala que hi va haver molta pressa per portar-lo al Ple de Gràcia, 

amb la qual cosa els grups municipals van disposar de poc temps per treballar-lo. Per això, es 

mostra sorprès que es retirés de l’ordre del dia de la Comissió d’Urbanisme del mes de març i 

que no aparegués en el de la del mes d’abril. Destaca que aquest pla afecta molta gent, com 

els comerciants, i per això demana que el tema es tracti amb més celeritat. 

Pel que fa al Pla de terrasses, es mostra decebut que només s’hagi parlat d’un calendari de 

reunions, ja que esperava que es comentessin algunes propostes concretes que ja han 

aparegut en algun mitjà. Per això, en sol·licita més informació. 

Tot seguit, es mostra preocupat per l’Abaceria. Assenyala que el procés està en fase de 

replantejament des de fa mesos i sospita que els terminis per al nou mercat seran irrealitzables. 

Opina, a més, que s’ha creat incertesa entre els comerciants afectats, tant al mercat com a la 

rodalia, mentre el mercat es continua degradant. 

Pel que fa a les escoles amb gestió indirecta Enxaneta i Caspolino, pregunta quina és la 

situació dels treballadors d’aquests centres, què pensen fer-hi i com pensen cobrir-los. També 

pregunta si hi ha alguna mesura prevista a l’estiu amb relació als programes de patis oberts i 

les beques menjador fora de l’horari lectiu. A més, pregunta sobre l’acord al qual es va arribar a 

l’Ajuntament per destinar els locals ocupats a usos socials i, en aquest sentit, demana què es 

vol fer amb la comissaria Nil Fabra després de la proposta que compta amb el suport del Grup 

Municipal del PP. 

Per acabar, assenyala que l’AMPA de l’escola de les Teresianes de Gràcia va demanar una 

barana davant la porta de l’escola i la resposta va ser que no hi havia pressupost. Tot i que 

reconeix que el Govern pot tenir dificultats per modificar o prorrogar els pressupostos, creu que 

s’hauria d’atendre aquesta mesura senzilla i necessària. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Es mostra alarmat per la falta d’acció del Govern amb relació a 

les ocupacions al barri. En opinió seva, les accions dels moviments ocupes han de tenir una 

resposta del consistori, encara que es puguin sentir simpaties per alguns d’aquests moviments. 

Demana que s’expliqui quines accions s’han fet en el cas de la comissaria Nil Fabra, perquè hi 

ha hagut queixes dels veïns i el Govern s’havia compromès a actuar si això succeïa. També 

comenta que uns dies enrere es va ocupar una casa del barri del Coll i que la resposta del 

Govern davant la preocupació dels veïns i les veïnes va ser que no s’hi ficaria perquè era un 

tema privat. Per tot això, demana quin és el plantejament del Govern pel que fa a aquestes 

qüestions. 

Quant a l’àmbit educatiu, es mostra satisfet amb l’augment de preinscripcions a l’escola pública. 

Tanmateix, expressa preocupació per la necessitat de bolets a Gràcia. Creu que és un tema 

que no avança i sospita que no arribarà a solucionar-se. En aquesta línia, recorda que el 

Consorci, en el darrer Consell Escolar de ciutat, va dir que no caldria cap bolet a Gràcia, però 

subratlla que això no s’ha confirmat amb els fets i que segurament n’hi haurà un. Per això, 
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pregunta quin és el plantejament del Govern, tot i que el regidor ja ha expressat la intenció de 

buscar nous espais per a escoles. 

A continuació, fa referència a la sobredemanda a les escoles Univers i Patronat Domènech. 

Opina que aquesta sobredemanda fa palesa la necessitat de campanyes actives de 

conscienciació del valor de la proximitat, de l’educació en l’entorn i de les bones pràctiques de 

cada escola. En aquest punt, lloa la qualitat de l’escola pública i la bona feina dels equips 

docents de tots els centres i demana que es posin en valor per no sobresaturar les 

preinscripcions a segons quines escoles sense cap sentit tècnic. 

Reconeix que a Gràcia hi ha un problema estructural i assenyala que, mentre no es faci el 

mapa escolar, s’ha de treballar amb el mapa que van fer les AMPA. A més, afegeix que, per no 

tenir problemes amb secundària, cal comprometre’s a construir l’institut Vallcarca. En aquest 

sentit, recorda que amb el preacord de la modificació del pressupost, que han fet conjuntament 

el Govern i el Grup Municipal del PSC, es posen diners per al projecte executiu d’aquest 

institut. 

Pel que fa al mercat de l’Abaceria, diu que és la primera notícia que té de les iniciatives del 

Govern per a aquest mercat i demana que s’aclareixin algunes qüestions, com si hi haurà una 

gran superfície o si hi haurà aparcament. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Creu que caldria un resum de l’acció de govern. Tot i que 

reconeix que el Govern té bones idees, lamenta que la seva aplicació pràctica estigui 

obstaculitzada per alguns prejudicis ideològics. 

En aquest sentit, assenyala que el Govern —segons declaracions del Sr. Pisarello l’any 2013— 

parteix de la idea que els barcelonesos es divideixen entre oligarques i classes populars i que 

vivim en una societat amb una democràcia de baixa intensitat. En opinió seva, amb aquest 

discurs el Govern perd la legitimitat de fer complir les lleis i divideix els barcelonesos entre bons 

i dolents. Així, al barri de Gràcia s’ha dividit els ciutadans entre els que no compleixen la llei ni 

esperen que els la facin complir (com els manters o els ocupes) i els ciutadans de segona, que 

demanen i paguen les llicències, a qui es tanca la terrassa si no s’ajusta als plans urbanístics, 

que paguen l’electricitat i el lloguer, etc. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Primer de tot, atès que en un punt següent no tindrà torn de 

paraula, diu que el Grup Municipal de la CUP està en contra que es concedeixin premis perquè 

el reconeixement ve des de la realitat quotidiana i és igual per a tothom. 

Pel que fa al PAM i al PAD, valora positivament una part del procés, però critica les mancances 

en la participació ciutadana. Opina que pressuposar que tots els ciutadans estan en absolut 

peu d’igualtat no és real: les condicions reals de tots els ciutadans no són iguals i, per tant, la 

seva capacitat de participació és desigual. 

Per això, creu que aquests processos haurien de tenir un poder de decisió real, molt 

descentralitzat al llarg del territori. En aquest sentit, afirma que l’única manera de tenir una 
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democràcia popular autèntica serà acostar els espais de decisió als espais quotidians i laborals 

perquè tothom pugui formar part de les decisions. Adverteix que, si no és així, es corre el risc 

que aquests processos participatius només siguin una legitimació de l’acció de govern. 

Dit això, defensa que a Gràcia cal un centre de dia per a la gent gran i per a persones amb 

problemes de diversitat funcional. També insisteix en la qüestió de l’institut de Vallcarca i 

assenyala que cal resoldre el problema urbanístic d’aquest barri. En aquest punt, tot i que 

admet que s’ha d’anar en aquesta línia, considera que el pla de protecció de l’entramat originari 

del barri de Vallcarca potser és insuficient pel que fa a la superfície o a la incrementació. 

Pel que fa a la gestió d’alguns equipaments, fa referència a la recuperació de l’UBAE i destaca 

la importància de propostes alternatives com la que va fer «Gràcia, on vas?», que plantejava 

una manera de solucionar el problema del mercat sense la necessitat de crear una gran 

superfície i reduint l’impacte del suposat pàrquing. A més, comenta que els equipaments 

públics no sempre han de ser viables dineràriament, ja que aporten un valor d’ús. 

En relació amb les terrasses, creu que hi haurà una confrontació important entre els 

comerciants, els propietaris dels bars i el veïnat. Per això, valora positivament que es facin 

reformes, però adverteix que cal tenir en compte un model socioeconòmic i cultural per a la 

ciutat. A parer seu, aquest model ha de ser un model alternatiu al de la marca Barcelona. En 

aquest sentit, suggereix que s’hauria d’afinar més en l’enfocament territorial i no segmentar per 

àmbits concrets. Opina que cal fer un gran pla que ho vertebri tot pel que fa al model de ciutat i 

després fixar-se en la realitat de cada barri. 

Per acabar, pel que fa a la modificació pressupostària, admet que hi ha un canvi d’actitud però 

adverteix que sense municipalitzacions, sense internalitzacions i sense un canvi de model no 

es va enlloc. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). En referència al Pla d’usos, considera que no és cap problema 

que se n’hagi endarrerit l’aprovació, perquè això els ha permès reunir-se amb el regidor i el 

portaveu del Govern i introduir-hi algunes idees, com les possibles diferències entre les zones 

limítrofes amb altres districtes o a la travessera de Dalt o perquè quedi sobre paper una 

comissió de seguiment d’aplicació del Pla. 

Pel que fa a la reforma de l’Abaceria, tot i que agraeix l’explicació del Sr. Badia, es queixa que 

els grups municipals de l’oposició no en tenen cap notícia. Per això, expressa el desig que el 

debat s’obri no només als paradistes i a una entitat de veïns, sinó a tothom, perquè hi puguin 

treballar. 

Tot seguit, recorda que a l’Audiència Pública es va tractar el Pla de places. Confia que en 

podran parlar abans a les comissions corresponents. A parer seu, cal convocar les comissions 

sectorials per garantir la presència de tothom i suggereix que estaria bé fer-les servir per 

treballar totes les qüestions del districte. 
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Afegeix que a la mateixa Audiència Pública es va parlar del Pla d’equipaments i demana que el 

Govern en faci partícips tant el Grup Municipal d’ERC com la resta de grups de l’oposició. 

A més, malgrat que admet que s’han convocat pràcticament totes les comissions i els consells 

sectorials per al procés participatiu del Pla d’actuació del districte i del Pla d’actuació municipal, 

assenyala que no hi havia una part de convocatòria ordinària. Per això, expressa el desig que 

aviat es tornin a convocar les comissions per fer la part de treball ordinari de cada una de les 

comissions sectorials. 

Per acabar, desitja que el Govern busqui el màxim consens i compti amb tots els grups 

municipals de l’oposició. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Per començar, pregunta per què, si hi havia pressa per 

aprovar el Pla d’usos al Ple de març, es va retirar de l’ordre del dia de ciutat del mes d’abril. 

Troba encertat que es negociés amb un grup per intentar que el Pla inclogués més consensos, 

però diu que els altres grups de l’oposició haurien agraït tenir aquesta informació. 

A continuació, celebra que la participació en el PAD a Gràcia hagi estat elevada i també la 

intenció del Govern de parlar amb tots els grups de l’oposició per poder arribar a acords per al 

bé del districte. 

Respecte a l’Abaceria, demana poder veure el projecte i pregunta si hi volen posar un 

supermercat, si hi volen posar un pàrquing, si pensen seguir el model de l’Institut de Mercats de 

Barcelona i en quin punt exacte del passeig de Sant Joan s’ubicarà. 

Dit això, afirma que el Grup Municipal de CiU porta propostes per posar llum a projectes sobre 

els quals el Govern no es defineix. Així, pregunta què passarà amb la gestió del CAP Vila de 

Gràcia i amb els projectes Sèneca i Henkel. 

Tot seguit, afirma si governés qualsevol altre grup i actués com actua BC, aquest grup, des de 

l’oposició, en faria una crítica ferotge. 

En primer lloc, es refereix a les polítiques socials. Recorda que a Gràcia hi havia la Comissió de 

Serveis Socials, que s’ha convocat un cop en tot el mandat, per al PAD. Admet que, a demanda 

de la CUP, existeix el Grup del Pla de Xoc, en què en un inici només hi havia grups municipals i 

al qual ara assisteixen, no per iniciativa del Govern, algunes de les entitats que es convocaven 

en la Comissió de Serveis Socials. Afegeix que tampoc no hi assisteix la directora dels Serveis 

Socials. Critica que en sis mesos no hi hagi cap resultat tangible, cosa que atribueix a la 

deixadesa manifesta del Govern, que fa bandera de les polítiques socials però no les inclou en 

l’agenda política del districte. 

En segon lloc, parla del teixit veïnal. Comenta que a l’Associació de Veïns del Camp del 

Grassot se li ha denegat el permís per fer una calçotada a la Sedeta perquè la plaça no s’ha 

pensat per fer-ne, tot i que ningú no qüestiona que se’n facin a les places de la Virreina i del 

Diamant. Afegeix que les entitats ubicades al nou equipament de la Sedeta no tenen línia de 
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telèfon ni cobertura i es queixen de falta de seguiment i poc suport polític per part del Districte. 

Per això, critica que es doni suport a qui munta una festa sense comunicar-ho, i suggereix que 

potser són afins. 

En tercer lloc, fa referència al comerç de proximitat i explica que els comerciants de la Nova 

Travessera han rebut la notícia que no poden portar els cavalls a la Festa del Comerç. Subratlla 

que la Festa del Comerç és clau en un barri amb cada vegada més persianes abaixades i creu 

que cal defensar el comerç de proximitat i també aquestes petites coses. 

En darrer lloc, lamenta que la declaració presentada pel Grup Municipal de CiU demanant una 

regidoria de Joventut no rebi el suport dels grups municipals de BC i PSC. 

Un cop exposats tots els punts, insisteix en la possible reacció del Grup Municipal de BC si 

formés part de l’oposició i demana que reflexionin perquè la ciutadania no arribi a pensar que 

BC és molt rupturista a l’oposició però profundament conservador al govern. Per acabar, 

recorda que el Govern actual assumeix el 90% del pressupost del mandat anterior. 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Comença esmentant algunes actuacions que no ha esmentat en 

la primera intervenció: neteja de la plaça del Poble Romaní per recuperar-ne l’estat original; 

finalització de les obres al centre de Serveis Socials del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, amb 

previsió de trasllat el mes de juny; adequació del local de Maignon, 15-17, perquè aculli el 

centre social del Coll-Vallcarca, amb previsió que els treballs acabin el juliol del 2016; obres del 

carril bici des de la travessera de Gràcia fins a Cartagena els mesos de juny i juliol; àrea de jocs 

infantils de 115 m
2
 a l’avinguda de Vallcarca; la remodelació de la travessera de Dalt, i la 

millora del clavegueram del carrer Llibertat. 

Pel que fa a les crítiques al procés participatiu, subratlla que es tracta d’un procés participatiu 

de referència a tot l’Estat. 

Quant a l’aprovació del Pla d’usos, recorda que els grups que hi han fet referència havien 

demanat que no es presentés el Pla d’usos perquè hi havia una afectació amb vinculacions al 

PEUAT i que el Govern considera que l’afectació és mínima. Per això, celebra que aquests 

grups municipals vulguin que s’aprovi i demana que els presents transmetin als seus grups 

respectius que es pugui aprovar al Ple de la ciutat del mes de maig. 

Amb relació a les escoles bressol, respon que serà una gestió directa duta a terme per 

l’Ajuntament i que es donarà continuïtat a l’equip docent. 

Sobre les ocupacions a les quals s’ha referit el Grup Municipal del PSC, contesta que 

l’Ajuntament no té competències sobre la propietat privada. Per això, proposa que es dirigeixi la 

pregunta als Mossos o a la Generalitat. Pel que fa a les ocupacions d’àmbit públic —la 

comissaria Nil Fabra, en concret—, admet que un mes i mig enrere hi va haver problemes de 

convivència. Explica que es van posar en contacte amb el col·lectiu que hi ha a la comissaria i 

que des d’aleshores no hi ha hagut cap més incidència. Així, defensa que sí que s’ha actuat i 
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que s’ha rectificat l’actitud, i expressa la voluntat de regularitzar la situació al més aviat 

possible. 

Respecte de l’educació, també es mostra preocupat. Admet que no li agraden els bolets, 

impulsats pel Consorci d’Educació i als quals el Govern s’ha oposat. A més, destaca que en els 

quatre anys anteriors no es va buscar cap sòl públic per ubicar-hi possibles centres de primària 

i secundària, cosa que sí havia fet el PSC en els mandats anteriors i es tornarà a fer en aquest 

mandat. 

En resposta a les preguntes sobre el mercat de l’Abaceria, opina que no hi ha un únic model de 

l’Institut Municipal de Mercats, que a Barcelona hi ha mercats de tot tipus i que tots funcionen, 

amb models diferents, plurals, variats i adaptats a cada districte. Dit això, explica que estan 

acabant de polir com ha de ser la unitat comercial al mercat de l’Abaceria i han demanat un 

estudi de mobilitat per poder dimensionar-lo i decidir si hi ha d’haver un pàrquing. Afegeix que 

pràcticament el 90% del projecte té el consens de tots els actors que han participat en aquest 

procés i insisteix que estan acabant de definir quina possibilitat s’adapta millor a la idiosincràsia 

de Gràcia. 

En referència a la intervenció del Sr. Calonge, recorda que la campanya electoral encara no ha 

començat i, per això, diu que no li respondrà. 

I, en resposta al Sr. Serra, expressa el desig que el Grup Municipal de la CUP continuï 

participant en els Premis Vila de Gràcia, agraeix la seva presència a l’acte i celebra la 

unanimitat de la Junta de Portaveus pel que fa a les medalles que es donaran enguany. A més, 

aclareix que hi ha molts models de Barcelona i que per això el Pla d’actuació es diu «Una ciutat 

i 73 barris». 

Amb relació a la intervenció de la Sra. Clemente, es nega a comparar els actes que el Grup 

Municipal de CiU aprovava i el Grup Municipal de BC no aprovava, perquè creu que CiU no 

quedaria en bon lloc. Afegeix que, a parer seu, el Govern reforça el comerç de proximitat i que 

per això es fa la mesura de govern que avui s’ha portat al Ple. 

Finalment, sobre la Regidoria de Joventut, recorda que el Ple de ciutat fixa el cartipàs i les 

regidories de l’Ajuntament. Així, tot i que admet que li pot semblar interessant una proposta 

com aquesta, suggereix que es presenti a ciutat, que, en opinió seva, és el millor lloc per parlar 

d’aquests temes. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Pregunta a què es refereix exactament el Sr. Badia quan parla de 

regularitzar la situació de la comissaria Nil Fabra i si es tracta de donar el local al col·lectiu 

ocupa. Recorda que al districte hi ha moltes entitats legals que fa molts anys que esperen un 

local, i que hi ha un acord de ciutat en què s’estableix que el local públic s’ha de destinar a 

usos socials. 

Respecte del mercat, creu que l’Institut de Mercats, els paradistes i els partits polítics són veus 

prou autoritzades per saber què ha funcionat a altres llocs i què pot funcionar. Opina que 
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carregar-se el projecte existent no és una mesura adequada, perquè pot retardar el procés de 

renovació del mercat. 

I pel que fa al procés participatiu, puntualitza que no és contrari a la participació però que no li 

ha semblat un procés gaire adequat ni efectiu. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). En referència al mercat de l’Abaceria, comenta que el que 

generava més controvèrsia era si hi hauria supermercat i pàrquing. Creu que el projecte no està 

consensuat, però confia que es pugui consensuar i que la reforma tiri endavant al més aviat 

possible. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Respon al Sr. Badia que no estan en campanya electoral, però 

que el Govern pren decisions amb caràcter sectari i ideològic, com el canvi de nom de la plaça 

de Joan Carles I per «plaça del Cinc d’Oros». 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Recull l’afirmació del Govern que té aproximadament un 90% 

d’acord dels actors implicats en el projecte de l’Abaceria, i diu que suposa que el 10% restant 

són els grups de l’oposició. Expressa el desig de poder arribar a acords quan els presentin el 

projecte. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Insisteix a preguntar pel supermercat i el pàrquing del mercat 

de l’Abaceria. 

Pel que fa a la Regidoria de Joventut, recorda que abans ICV-EUiA defensava baixar els 

debats als territoris. Per això, insisteix que són rupturistes a l’oposició però conservadors al 

govern. 

Quant a educació, adverteix que amb la continuïtat de les plantilles docents a les escoles 

bressol el Govern tindrà un embolic amb les interines que tenen drets adquirits a la llista. 

Tanmateix, s’ofereix a col·laborar-hi en la mesura que se’ls permeti. 

D’altra banda, recorda que els projectes passen d’un mandat a un altre, i assenyala que en el 

mandat anterior es van posar en marxa tres escoles bressol i que en l’informe de gestió es fa 

al·lusió a obres que són continuïtat del mandat anterior. Per això, suggereix que, en comptes 

de presumir de quants sòls reserva cadascú, es faci el mapa escolar que ha demanat el 

Sr. Lacasta, s’arribi a consensos i es posin a treballar. 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Respon al Sr. Raposo que ha fet servir la paraula «regularitzar» 

per dir que hi ha un local que no tenia ús i que ara en té, que hi ha una demanda d’un casal de 

joves al districte, i que s’ha d’arribar a un acord amb tots els actors. 

Pel que fa a la participació, li recorda que el PP fa poc ha tombat una ILP. Observa que el Grup 

Municipal del PP hauria d’entendre quin és el missatge de la participació i com reaccionen els 

diferents partits. 
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Quant a l’Abaceria, aclareix que el projecte no es retarda, tot i que admet que ara l’Ajuntament 

té un pressupost prorrogat i que, per tant, la capacitat d’executar-lo el 2016 s’ha estroncat, cosa 

que ha permès aprofundir en el debat. Afegeix que hi ha un debat per tenir una bona proposta 

comercial, qüestió en què estan d’acord els paradistes, els mercats, les entitats, el Govern i 

l’oposició. En aquest sentit, afirma que, de les diferents propostes, estan escollint la que creuen 

que s’adequa millor a aquest projecte i que totes han de ser eficients, rendibles i atreure clients. 

Pel que fa a la Regidoria de Joventut, recorda a la Sra. Clemente que ja existeix: és la regidoria 

de la Sra. Laura Pérez, formada per 11 regidors i que inclou Joventut, Cicles de Vida i 

Feminismes. 

Per acabar, es mostra sorprès que el Grup Municipal de CiU els consideri conservadors, ja que 

és la primera vegada que CiU els ho diu i perquè poques vegades vota d’acord amb els 

projectes que impulsa el Govern i que afecten temes crucials del dia a dia de la ciutat. 

C. PART DECISÒRIA  

C.1. Propostes d’acord 

C.1.1. APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 

2016 a la senyora Josefina Altés Campà i a la Fundació Sala Beckett / Obrador Internacional de 

Dramatúrgia, de conformitat amb el disposat a l’article 17 del Reglament d’honors i distincions 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). S’hi absté. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Hi vota a favor. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Explica que, a continuació, es llegirà un resum dels mèrits 

de les dues medalles i també les dues propostes aprovades. Dit això, dóna la paraula al 

Sr. Badia. 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Explica que la Sala Beckett, fundada el 1989 pel dramaturg 

José Sanchis Sinisterra i dirigida per Toni Casares des del 1997, ha esdevingut un espai 

emblemàtic de la nova dramatúrgia catalana, una fàbrica de nous actors de teatre i un aparador 

de les noves escriptures teatrals d’arreu del món. Afegeix que la combinació d’activitats de 

formació i laboratori amb les de producció i exhibició d’espectacles han convertit la Sala Beckett 
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i el seu Obrador en un lloc a mig camí entre l’escola artística, el centre cultural i el teatre de 

cartellera, una fàbrica de creació teatral contemporània amb una mirada atenta sobre el text 

dramàtic i la seva permanent actualització. 

Recorda que el 2005 va rebre el Premi Nacional de Teatre, concedit per la Generalitat de 

Catalunya, pel seu suport a l’autoria catalana i la producció del cicle «L’acció té lloc a 

Barcelona». Per tot això, creu que, encara que la sala se’n vagi al Poblenou, se li ha de fer un 

reconeixement per haver nodrit de cultura i de teatre el districte de Gràcia durant molts anys. 

Intervé el Sr. Ardanuy (regidor). Explica que Josefina Altés Campà —a qui cedirà la paraula 

tot seguit— és una activista cultural i social de Gràcia, impulsora del Banc del Temps de Gràcia 

i coordinadora de la Xarxa de Bancs del Temps de l’Associació Salut i Família, que ha participat 

en molts projectes que tenen en comú la creació cultural, la participació col·lectiva i comunitària 

i l’esperit de servei. En aquest sentit, exposa que ha estat presidenta de l’Orfeó Gracienc, 

creadora del grup de teatre La Disbauxa i col·laboradora activa en projectes d’interès per a la 

Vila de Gràcia i la ciutadania en general; ha coordinat la trobada de la Federació de Grups de 

Teatre Amateur de Catalunya a la Vila; ha estat un membre molt actiu del Consell de Dones i 

vicepresidenta del Consell de Barri de la Vila de Gràcia, i el 2012 va rebre el Premi Vila de 

Gràcia. 

Intervé la Sra. Altés. Primer de tot, dóna les gràcies a la persona que va posar el seu nom 

sobre la taula i a les persones que han acceptat guardonar-la. Dit això, explica que el Banc del 

Temps és un dels puntals que mou la seva vida i recorda, satisfeta, que es troba a la mateixa 

sala en què el 2004 va signar com a presidenta de l’Orfeó el conveni que permetia obrir el Banc 

del Temps de Gràcia, un dels més potents de la ciutat i d’Espanya i precursor de molts d’altres. 

En opinió seva, el món seria molt millor si es convertís en un gran banc del temps, on tothom 

fos igual, cadascú aportés el que pogués i els diners no tinguessin cap valor. 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Felicita la Sra. Altés i agraeix les seves paraules. 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals de BC, CiU, ERC, C’s, PSC i PPC i 

l’abstenció del Grup Municipal de la CUP. 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de la Ponència de Nomenclàtor de canvi de 

denominació de la plaça Joan Carles I per la denominació de plaça del Cinc d’Oros. 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Recorda que en la sessió de la Ponència de Nomenclàtor de la 

ciutat celebrada el 13 d’abril es va acordar informar favorablement el canvi de denominació de 

la plaça de Joan Carles I per «plaça del Cinc d’Oros» i sol·licitar el corresponent acord al 

Consell Plenari del Districte de Gràcia. Afegeix que la proposta presentada es fonamenta en la 

recuperació del nom històric amb el qual la ciutadania ha denominat aquest indret des que es 

va urbanitzar. 

Dit això, es mostra favorable a la proposta perquè la política del Govern és recuperar les 

memòries populars i plurals de Barcelona i perquè la Comissió de Toponímia de Catalunya 
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recomana recuperar els noms populars, genuïns i històrics de la toponímia oficial. A més, 

assegura que el canvi de nom no té grans costos, perquè no cal canviar el nom de la parada de 

metro de Diagonal i no hi ha cap veí o veïna amb adreça a la plaça. 

Tot seguit, explica que el maig del 2012 el Plenari de Gràcia va aprovar una proposició en què 

es demanava aquest canvi de nom; el setembre del 2015 la Comissió de Presidència de 

l’Ajuntament va aprovar estudiar la viabilitat del canvi de 12 noms del Nomenclàtor de 

Barcelona relacionats amb la dinastia borbònica, proposta que va rebre el suport de dues 

terceres parts del consistori, i el 28 d’abril la Comissió de Nomenclàtor del Districte de Gràcia 

va acceptar el canvi de nom de la plaça. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Recorda que el nom de la plaça es va posar el 1981, en 

democràcia, en substitució del que se li havia posat el 1939, gràcies a una iniciativa del 

Sr. Narcís Serra, aleshores alcalde. Afegeix que la iniciativa va rebre molt suport, un suport que 

l’Ajuntament va mantenir durant el mandat del Sr. Pasqual Maragall i els mandats posteriors, en 

què es va intentar donar nom a espais sense expulsar cap personatge de primer ordre del 

Nomenclàtor, que recull noms com ara Josep Tarradellas, Karl Marx, Joan de Borbó o les 

Brigades Internacionals. 

A continuació, observa que la Sra. Ada Colau hauria d’aprendre del tacte i la subtilesa que han 

demostrat les persones que l’han precedida en el càrrec a l’hora d’abordar aquests canvis de 

nom. 

Per acabar, recorda que Joan Carles I va intervenir perquè els Jocs Olímpics se celebressin a 

Barcelona, cosa que va suposar un impuls definitiu perquè avui la ciutat sigui una de les més 

importants del món. En aquest sentit, sosté que la grandesa es demostra amb l’agraïment a les 

persones que ens han ajudat, i opina que a Barcelona sembla que es demostri el contrari. 

Per tot això, vota en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Hi vota a favor, tot i que critica la manera d’actuar del Govern. A 

parer seu, ha estat una decisió vertical massa improvisada. A més, assenyala que no és cert 

que es tracti d’una recuperació històrica sinó d’una recuperació de la història popular d’un nom, 

perquè aquest mai no ha estat oficial. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Opina que els canvis de nom han de complir almenys dos 

requisits: d’una banda, han de ser una petició majoritària dels veïns i, de l’altra, disposar d’un 

ampli consens i respondre a uns valors compartits. A parer seu, en aquest cas no es compleix 

cap d’aquests dos requisits. Per això, hi vota en contra. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Creu que és cabdal eliminar tots els noms monàrquics de la ciutat i 

també tots els noms que enalteixin alguna mena d’opressió. Opina que hi ha un doble criteri a 

l’hora de canviar el Nomenclàtor: la recomanació dels noms històrics populars i el nom 

reivindicatiu, el canvi de nom per a la recuperació d’una memòria perduda. En aquest sentit, diu 

que el Grup Municipal de la CUP té una llista de noms i s’ofereix a aportar idees a les reunions 
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de la Comissió del Nomenclàtor. 

Dit això, vota a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Recorda que el 3 de maig del 2012 el Plenari va aprovar la proposició 

d’ICV-EUiA: «Que es proposi a la Comissió del Nomenclàtor que la plaça recuperi bé el nom 

pel qual se la reconeix popularment, Cinc d’Oros, o bé un altre que sigui fruit d’un procés de 

participació ciutadana». Afegeix que es demanava des de l’oposició el que no s’havia fet des 

del Govern. També recorda que el Grup Municipal d’ERC s’hi va abstenir perquè s’havia 

menystingut la Comissió del Nomenclàtor i s’havia compromès a donar suport al canvi de nom 

quan es plantegés seriosament i amb consens. Lamenta que ara s’hagi dut a terme sense 

haver fet explícitament cap consulta a la ciutadania i que s’hagi convocat la Comissió del 

Nomenclàtor de Gràcia quan ja era una decisió presa i comunicada als mitjans. 

Dit això, vota a favor de la proposta i confia que es corregeixin altres noms, com el franquista 

Ramiro de Maeztu o Joan Coloma i Cardona (Secretari Coloma), impulsor del Tribunal del Sant 

Ofici. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). També fa referència a la proposició d’ICV-EUiA en el mandat 

anterior i recorda que el Grup Municipal de CiU es va sorprendre perquè, en consultar els 

plànols i els gerents de Gràcia i l’Eixample d’aleshores, va saber que aquella cruïlla pertanyia a 

l’Eixample. Explica que per això el Districte de l’Eixample es va encarregar de retirar l’escultura 

de la Victòria el 2011, en compliment de la Llei de memòria històrica. Per això, es mostra 

sorpresa que es repeteixi el mateix debat. 

També recorda que el 2012 el PSC i ICV-EUiA van votar a favor del canvi, el PP hi va votar en 

contra i ERC i CiU s’hi van abstenir, i es va proposar el nom de «plaça de la República 

Catalana». Insisteix que la situació torna a ser la mateixa, amb la diferència que aquesta 

vegada s’ha convocat la Comissió del Nomenclàtor i s’ha tractat el tema. Tot i així, es queixa 

que sigui un pur tràmit, perquè el Dia de la República ja es va fer una roda de premsa i es va 

difondre el canvi com un acord pres. 

Per tot això, expressa la seva abstenció. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Agraeix el suport rebut, i recorda que en mandats anteriors el Grup 

Municipal de BC no existia. Afegeix que la llista de propostes de canvis de cada grup és a les 

comissions de Nomenclàtor de la ciutat i de districte i assegura que el Govern serà receptiu. 

Per acabar, afirma que el 2012 el van convidar a la festa de retirada de l’estàtua que hi havia a 

la plaça. 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals de BC, ERC, CUP i PSC, el vot en contra 

dels grups municipals de C’s i PPC i l’abstenció del Grup Municipal de CiU. 
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C1.3. INFORMAR FAVORABLEMENT la modificació del Pla de millora urbana per a l’ordenació 

volumètrica de la parcel·la situada a la travessera del Dalt núm. 97-99, i modificació puntual del 

PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per Buildingcenter, SA, de conformitat amb allò 

disposat a l’article 23.2.f de la Carta municipal de Barcelona . 

Intervé el Sr. Soro (BC). Explica que la proposta tracta d’un solar situat a la cantonada de la 

travessera de Dalt amb els carrers Escorial i Mare de Déu de la Salut, amb una superfície de 

599,75 m
2
. Aclareix que la proposta no comporta la modificació de la qualificació del sòl ni 

increments del sostre edificable, la densitat ni la intensitat dels usos, com tampoc la 

transformació global dels usos previstos en el planejament vigent. 

A més, assegura que la proposta es refereix exclusivament a la parcel·la edificable de titularitat 

privada i no afecta cap espai lliure, públic, equipament o vial. Afirma que es proposa només una 

reordenació dels volums i del sostre edificable en aquest espai. Per acabar, comenta que el 

promotor ha plantejat la reforma de la capella i l’arranjament d’alguns elements arquitectònics i 

singulars. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Vota en contra de la proposta, ja que el seu grup creu que, com a 

part política, ha de fer crítica política, i, en opinió seva, la proposta afavoreix el negoci de 

Buildingcenter, SA, participada majoritàriament per CaixaBank. A més, considera que 

l’Ajuntament hauria d’adquirir aquesta zona per recuperar-la com a espai per al barri, tenint en 

compte que és un espai verd en una zona molt congestionada, tot i que admet que això val 

diners. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Assenyala que la normativa ho permet, però considera que sis 

plantes per sobre de l’ermita de la Salut és massa, encara que els altres edificis del voltant 

tinguin aquestes alçades. Per això, expressa la seva abstenció. 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Hi vota a favor. 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals de BC, CiU, C’s, PSC i PPC, el vot en 

contra del Grup Municipal de la CUP i l’abstenció del Grup Municipal d’ERC. 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1. Del Grup Municipal de CiU 

1. Mostrar el compromís i suport d’aquest Consell Plenari i dels seus grups municipals amb la 
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celebració del Bicentenari de la Festa Major. 

2. Instar el Districte de Gràcia, en primer i principal terme, l’Ajuntament de Barcelona en general 

i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en particular a bolcar-se en la commemoració del 

Bicentenari i en el suport a la Fundació de la Festa Major de Gràcia per organitzar-lo. Que els 

esforços es concretin en: 

 - Garantir un finançament adequat a les necessitats que una celebració com la d’aquest tipus 

representa. 

- Que, a més, s’ajudi la Fundació de la Festa Major a cercar finançament privat i suport d’altres 

administracions públiques. 

- Donar suport a la mobilització de la societat civil de Gràcia: entitats històriques, colles de 

cultura popular, associacions de veïns i de comerç i entitats de tot tipus perquè la 

commemoració esdevingui un projecte comú i compartit per la ciutadania. 

- Disposar d’un ampli suport tècnic del Districte dedicat a la celebració, amb els 

encomanaments de coordinar-se i treballar amb la Fundació en tot allò que necessiti per 

facilitar la tasca d’ambdues parts. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Saluda la presidenta de la Fundació de la Festa Major i els 

membres dels carrers. A parer seu, és cabdal presentar iniciatives en clau de districte sobre 

assumptes de competència i d’interès del mateix districte, i creu que el Plenari de Districte ha 

de ser un espai per donar veu a certs col·lectius en forma de proposició. 

Per això, presenta aquesta proposició amb la voluntat d’assolir els consensos màxims amb 

relació a la Festa Major, que el 2017 farà 200 anys. Creu que el Districte de Gràcia s’hi 

abocarà, posant recursos econòmics, organitzatius i tècnics i ajudant a buscar altres 

finançaments. 

A més, destaca que en la proposició es fa un reconeixement de les entitats del districte que 

amb la seva tasca col·laboren a transmetre la cultura catalana i a crear cohesió social. Per tot 

això, justifica que es presenti aquesta proposició, que formula tot seguit. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Exposa que la Festa Major de Gràcia és un dels principals 

atractius del districte. Per això, creu que la celebració del bicentenari és una gran oportunitat 

per donar suport a la celebració des dels diferents òrgans municipals i, a parer seu, ha de ser 

una commemoració amb què tots els veïns, els comerciants i les entitats se sentin còmodes. 

Valora positivament que es plantegi la idea del finançament privat. Opina que, sense oblidar la 

subvenció pública, el suport extern d’empreses és un camí que cal continuar explorant per a tot 

tipus de celebracions sense que aquestes perdin l’essència. 

Per tot això, hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). També reconeix la importància de la Festa Major de Gràcia i de 
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la celebració d’aquest bicentenari i vota a favor de la proposició. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). També hi vota a favor. 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Es mostra favorable a la part de la proposició que parla de 

cohesionar el barri i potenciar el caràcter popular de la festa, i comparteix la necessitat de 

recuperar la memòria de la Festa Major. 

Tanmateix, expressa la por que la celebració sigui un acte de promoció encobert. En aquest 

sentit, fa referència a la massificació de la festa i adverteix sobre l’impuls del finançament privat 

de l’esdeveniment. Opina que no s’ha de vendre l’ànima a “la Caixa” —no és de fiar— i a San 

Miguel per fer créixer la festa fins a límits insospitats, ja que així es convertiria en un festival i 

no en una festa veïnal. 

A més, subratlla que hi ha espais de la Festa Major, fora de la Fundació, amb un gran 

arrelament a la Vila. A parer seu, no se’ls pot oblidar. Per això, i en espera que es concreti el 

model que es proposa, expressa la seva abstenció. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Vota a favor de la proposició, i comenta que l’esmena introduïda 

pel seu grup prové de la consideració que si bé la Festa Major és potser la que té més 

repercussió, hi ha molts altres esdeveniments importants al districte. D’altra banda, confia que 

el Districte també doni suport als aniversaris d’altres entitats. 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Primer de tot, destaca que la Festa Major de Gràcia, després de 

les festes de la Mercè, és la més important de Barcelona. Afegeix que la celebració del 

bicentenari de la festa és una fita important en la qual han de treballar plegats Fundació, 

entitats, associacions, veïns i veïnes i Administració, per parlar de com ha de ser la festa, 

dinamitzar-la i arrelar-la encara més a la Vila de Gràcia. 

A més, creu que aquesta celebració ha de representar un reconeixement a tota la tasca duta a 

terme per moltes persones anònimes que posen de manifest la seva creativitat en la decoració 

dels carrers. Es compromet a continuar donant suport a la Fundació en la celebració del 

bicentenari i a instar l’ICUB i altres administracions a col·laborar perquè aquest esdeveniment 

tingui el tracte que es mereix. 

Dit això, expressa el vot favorable del seu grup. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Agraeix els vots favorables i es mostra satisfeta que en els 

temes graciencs importants sí que es posin d’acord. També agraeix l’abstenció del Grup 

Municipal de la CUP, un primer pas per poder arribar a acords. 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Assenyala que la proposició té un ampli consens i es 

compromet a pactar i treballar la iniciativa al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona. 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals de CiU, BC, ERC, C’s, PSC i PPC i 

l’abstenció del Grup Municipal de la CUP. 
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D.1.2. Del Grup Municipal d’ERC 

- Que s’estableixi un sistema que faciliti els tràmits necessaris per a desenvolupar les festes 

que formen part del Protocol Festiu amb la col·laboració directa de l’Administració, 

coorganitzadora i encarregada de preservar aquestes festes, tenint en compte les 

aportacions de la Comissió del Protocol Festiu de la Vila de Gràcia, facilitant, 

simplificant i reduint els SOAP, així com facilitar les activitats de caire popular i 

tradicional en la via pública que no afectin la vida quotidiana del veïnat. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Explica que la proposició fa referència als permisos que 

requereixen algunes activitats a la via pública. Adverteix que la proposició incorpora una 

esmena d’última hora per recollir algunes intencions d’una proposició de la CUP. 

Dit això, recorda que l’octubre del 2014 el Grup Municipal d’ERC va demanar al Govern 

d’aleshores, de CiU, un informe de valoració de la introducció dels sistemes organitzatius 

d’autoprotecció per a espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari organitzats a la 

via pública. 

Justifica que es presenti aquesta proposició per l’afectació que han generat els SOAP per a 

moltes entitats a causa de l’augment de feines de gestió, tenint en compte que moltes entitats 

no es poden permetre contractar personal per realitzar aquestes tasques i que se n’ocupen 

persones voluntàries, a part que potser el sistema de permisos no és el més adient. Per això, 

creu que des del Plenari s’ha de facilitar la feina de les entitats que organitzen aquestes 

activitats recollides al Protocol Festiu de Gràcia, tenint en compte el patrimoni cultural i popular 

del districte. 

En aquesta línia, considera que cal treballar i procurar salvaguardar totes aquestes activitats 

també des del Districte i , dit això, formula la proposició. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Es mostra favorable a facilitar i simplificar els tràmits 

administratius. Tot i així, adverteix que facilitar no significa eliminar; en aquest sentit, és del 

parer que hi ha d’haver un cert control i coneixement per part de l’Administració. Creu que 

simplificar els SOAP i fer-los més assequibles per a les organitzacions culturals és una bona 

mesura. Per això, hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Recorda que el Grup Municipal del PSC portava la simplificació 

dels SOAP al programa i, per tant, hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). També hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Repeteix que el text presentat és una fusió de les propostes dels 

grups municipals de la CUP i d’ERC. 

Tot seguit, comenta que el barri té un gran teixit associatiu i que calia donar alguna facilitat per 
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poder tirar endavant les activitats culturals i populars que no afecten negativament la vida 

quotidiana del veïnat. 

A continuació, especifica quin és el marc de la proposició: hi ha una llei del 2009 que dóna 

llibertat als ajuntaments per regular l’espai públic i una Llei de foment i protecció de la cultura 

popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, en què es demana, entre altres coses, 

facilitat perquè les activitats populars es puguin fer amb tota tranquil·litat. 

Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Felicita el grup proposant per haver estat capaç de recollir 

sensibilitats molt diverses en forma d’una proposició que s’aprovarà per unanimitat. També 

felicita els altres grups, que han estat capaços de renunciar a una part per arribar a un consens. 

Opina que les eines s’han de poder revisar —se’n pot avaluar el funcionament un cop s’han 

començat a emprar— i que cal fer autocrítica. Comenta que en una conferència del Som 

Cultura amb representants d’entitats culturals de diversos districtes ja es va parlar de les 

dificultats dels SOAP, en van prendre nota i el Grup Municipal d’ERC ho ha traduït en una 

proposició, i assenyala que a la conferència es demanava que, per a les activitats que ja 

formen part del calendari festiu i les activitats de molt petit format, es pogués arribar a algun 

acord perquè fer el SOAP no fos tan carregós. 

Per tot això, hi vota a favor. 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Comparteix el contingut de la proposició perquè es fa ressò de 

reivindicacions antigues de les entitats culturals. Assegura que l’Ajuntament hi ha començat a 

treballar i que es preveuen reunions amb responsables de les entitats per veure com es poden 

agilitar els procediments actuals. 

Admet que no és un tema senzill i que és competència de l’Ajuntament. A parer seu, cal 

repensar la implicació de l’Ajuntament i el seu paper coorganitzador de les festes incloses en el 

Protocol Festiu. Per això, es compromet a traslladar a l’Ajuntament la voluntat de treballar per 

simplificar els procediments relacionats amb els SOAP en col·laboració amb entitats i 

associacions. Opina que és un tema pendent de resoldre i expressa el desig d’implicar-se en la 

seva millora i estudiar les demandes de la Comissió del Protocol Festiu. 

Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Dóna les gràcies a tots els grups, diu que també hi ha esmenes 

de CiU, agraeix la generositat de la CUP en aquesta negociació, celebra que el Govern hi 

estigui treballant i confia que aviat es convocarà la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu. 

S’aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals. 
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D.1.5. Del Grup Municipal de Ciutadans 

- En nom de la transparència, que en el termini de 6 mesos es prenguin les mesures oportunes 

perquè els ciutadans de Gràcia puguin consultar online els pressupostos de despeses i 

ingressos des del punt de vista econòmic i orgànic corresponents al Districte de Gràcia. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Exposa que, en consultar el web municipal, es veu que en l’àmbit 

de districte no hi ha dades relatives a les despeses i els ingressos, segmentades per districte, 

ni des del punt de vista econòmic ni orgànic. Dit això, formula la proposició. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Coincideix a demanar que s’augmenti la transparència en la 

informació per als ciutadans. Diu que el web de l’Ajuntament sobre transparència ja ofereix les 

despeses i els ingressos tant de l’Ajuntament com dels diferents instituts municipals, i que, 

encara que les dades no estiguin desglossades per districtes, hi ha el despatx d’ofici, que 

informa de les despeses amb més detall. 

Tot i que creu que el termini hauria pogut ser més breu, vota a favor de la proposició. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). En opinió seva, cal informar correctament i de manera transparent 

de totes les accions empreses per l’Administració, però cal evitar donar dades quantitatives 

sense contextualitzar-les perquè la gent no té capacitat crítica per analitzar-les. En aquest 

sentit, adverteix del risc de confondre la participació amb la informació. A més, subratlla que la 

qualitat democràtica ve de la capacitat de decisió directa i vinculant, no simplement del 

coneixement de l’activitat institucional. 

Pel que fa al despatx d’ofici, comenta que en el que els arriba hi ha algunes irregularitats amb 

els períodes: es va saltar un mes i hi ha mesos que s’han agrupat de maneres diferenciades. 

Demana que s’arregli aquesta qüestió. 

Per acabar, expressa la seva abstenció. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Opina que aquesta proposició es queda curta i és poc ambiciosa. 

Per això, s’hi absté. 

Intervé el Sr. Daura (CiU). Hi vota a favor, tot recordant que en el mandat anterior ja es va 

iniciar un procés per fer públics els pressupostos de l’Ajuntament mitjançant el Govern Obert. 

Tot seguit, critica la manca d’iniciativa i de lideratge en matèria de transparència i de noves 

pràctiques per part del Govern actual, al qual s’adreça per dir que ara tenen l’oportunitat de 

donar exemple del que predicaven quan eren a l’oposició. 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Comenta que tant al web de l’Ajuntament com al web del 

Districte de Gràcia hi ha tota la informació sol·licitada i, a més, destaca el compromís del 

Govern municipal amb la transparència per donar el màxim d’informació als ciutadans. D’altra 
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banda, anuncia que per facilitar el control de l’acció municipal s’està treballant en una nova eina 

de pressupost obert que facilitarà moltes més dades de les que ara hi ha disponibles. 

Dit això, hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Dóna les gràcies a tots els grups i, especialment, a la 

Sra. Calabria per la informació que acaba de donar. 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals de C’s, BC, CiU, PSC i PPC i l’abstenció 

dels grups municipals d’ERC i de la CUP. 

D.1.6. Del Grup Municipal del PSC 

1. Instar el Govern municipal del Districte a treballar per a la millora i integració de la ronda de 

Dalt, amb el màxim cobriment d’aquesta que els paràmetres tècnics i ambientals permetin, al 

seu pas pel barri de Vallcarca i els Penitents. 

2. Plantejar una millora global de la zona situada al nord de la plaça d’Alfons Comín, per tal de 

millorar la circulació i la connectivitat entre aquestes dues zones del barri. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Abans de començar, avisa que han modificat la proposició i, allà 

on deia «cobriment», ara hi diu «millora i integració de la ronda de Dalt, el màxim cobriment que 

tècnicament i ambientalment sigui possible». 

Tot seguit, explica que una de les propostes més votades del PAD va ser el cobriment de la 

ronda de Dalt, sobretot en el seu pas per Horta. Afegeix que el Grup Municipal del PSC no vol 

que s’oblidi la part de Gràcia, que tècnicament és molt més senzilla de cobrir. També recorda 

que al PAD hi va haver una sessió per parlar del cobriment de la ronda a la zona de Gràcia i de 

Sarrià. Per això, creu que existeixen la demanda i la necessitat que la fractura que genera la 

ronda entre els barris que travessa deixi d’existir. 

Dit això, formula la proposició i demana que es facin totes les feines necessàries per poder 

urbanitzar aquesta part força oblidada del districte. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Es mostra favorable a la cobertura de la ronda de Dalt, un punt 

que forma part del programa del PP des de fa molts anys. A més, recorda que el 2008 a 

l’Ajuntament es va aprovar una proposta per unanimitat amb aquest objectiu i que el 2014, 

gràcies a un acord impulsat pel Grup Municipal del PP, es va destinar una partida a la redacció 

del projecte de cobertura. També recorda que el 2015 CiU i el PSC van pactar una partida de 

4,5 milions d’euros, dels quals només s’han executat 400.000. Per això, expressa el desig que, 

a més de tornar a debatre aquest tema, es comenci a executar. A continuació, retreu al grup 

proposant que no dugués a terme aquesta mesura durant els anys en què va estar al Govern. 

Dit això, hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Expressa el vot favorable del seu grup. 
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Intervé la Sra. Arnau (CUP). Coincideix que cal vetllar pel bon manteniment de l’espai públic i 

suggereix que caldria millorar els mecanismes tècnics per detectar i prioritzar les necessitats de 

reforma de tots els espais públics que ho requereixin. 

Dit això, hi vota a favor. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Recorda que al Plenari de ciutat de la setmana anterior el Grup 

Municipal d’ERC va votar a favor de convocar la taula de seguiment del cobriment de la ronda 

de Dalt i, com aquell dia, insisteix que cobrir la ronda implica estudiar amb tots els agents 

implicats com es pot dinamitzar la zona des del punt de vista social, cultural i econòmic. 

A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

Intervé la Sra. Mayor (CiU). Comenta que en el darrer Ple de ciutat el Grup Municipal de CiU 

va votar a favor d’aquesta proposició. Afegeix que aquest tema ja va entrar en el mandat 

anterior, el març del 2015, com a projecte consensuat amb els veïns i pactat. Per això, es 

mostra sorpresa per aquesta marxa enrere. 

Tot i així, hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que el Govern municipal està elaborant una proposta per a la 

ronda de Dalt amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de l’entorn. En 

aquest sentit, diu que cal que la ronda sigui més permeable, connecti millor els barris i se’n 

redueixi la contaminació acústica. Assegura que ara es treballa participativament sobre un 

projecte amb dues condicions prèvies: el consens i la viabilitat. Es mostra convençut que 

trobaran solucions tècniques als diferents trams de la ronda que responguin a les especificitats i 

necessitats de cada tram, amb actuacions de cobertura i amb mesures de millora de la mobilitat 

a la part superior i exterior de la ronda que donin espais de passeig amb prioritat per als 

vianants, el transport públic i la bicicleta. 

Recorda que es va convocar una comissió de seguiment en el procés del PAM i que el mes de 

desembre es va realitzar una comissió de seguiment i de presentació dels quatre blocs 

d’estudis que s’estan desenvolupant. També anuncia que la setmana següent hi ha una altra 

convocatòria, al districte de Gràcia, per parlar del projecte. 

Tot seguit, comenta que en els plans de futur del 2010-2020 ja es tractava el tema de la ronda 

de Dalt, i que en el programa polític de l’equip de govern anterior ja es prometia la cobertura de 

la ronda. 

Per acabar, manifesta el suport del Govern a la proposició, sempre que es compleixin les 

condicions que han posat sobre la taula tant des del Districte com des de l’Ajuntament. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Agraeix els vots favorables de tots els grups municipals. En 

resposta a les intervencions en què s’ha dit que el Grup Municipal del PSC ha governat durant 

molts anys, diu que s’han fet moltes coses però que tot s’ha de fer al seu ritme. 
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Intervé la Sra. Mayor (CiU). Respon al Sr. Soro dient-li que sempre parla del passat, i 

assenyala que en el mandat anterior es va fer l’avantprojecte, es va parlar amb els veïns i es va 

arribar a un consens. Critica que ara tota aquesta despesa de diners i de mitjans tècnics i 

humans quedi en res perquè el Govern actual ho vol refer tot, i lamenta que hi hagi hagut un 

any d’inactivitat. 

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

D.1.7. Del Grup Municipal del PPC 

- Utilitzar el nomenclàtor com una eina al servei de la ciutadania, de reconeixement d’aquells 

personatges que han destacat per la seva contribució democràtica a la societat i a la nostra 

ciutat, i si cal variar la denominació actual dels carrers i espais que formen part del nostre 

districte, fer-ho amb un debat basat en el rigor històric i un ampli consens. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Primer de tot, assenyala que la proposició s’ha consensuat amb el 

Grup Municipal de CiU. 

Opina que el Nomenclàtor s’ha de fer servir com una eina de treball al servei de la ciutadania, 

no des de les posicions polítiques, tot buscant un ampli consens. Afegeix que el Nomenclàtor 

de Barcelona ha reconegut el mèrit de personatges d’àmbits, ideologies i moments històrics 

molt diversos, buscant sempre el consens social i polític que, a parer seu, es vol trencar en 

aquest mandat. 

Assegura que la proposició, que enuncia, intenta ser força genèrica perquè la major part dels 

partits hi pugui estar d’acord. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Hi vota a favor i reclama el consens pel que fa als noms dels 

carrers de Barcelona. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Hi vota a favor. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Es pregunta quin és el consens, perquè, en opinió seva, de 

vegades s’interpreta partidistament com a consens allò que és l’statu quo. Dit això, atès que el 

canvi en el redactat de la proposició els l’ha fet més agradable, expressa la seva abstenció. 

Per acabar, adverteix que cal vigilar quan es parla de personatges destacats segons la seva 

contribució democràtica i a la societat, perquè cadascú ho pot interpretar de manera molt 

diferent. 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Recorda que en el Plenari de Districte del 30 de novembre del 2011 el 

Grup Municipal d’ERC va presentar la proposició següent: «Atesa la creació del Grup de Treball 

de Nomenclàtor en el passat mandat, el 2007-2011; atesa la feina que ha dut a terme, la 

recerca de consensos per a la tria de noms, la transversalitat present en la mateixa comissió, 

en presència d’experts i expertes i dels grups polítics, el Consell Plenari de Gràcia acorda 

donar suport a la feina realitzada per la Comissió del Nomenclàtor de Gràcia, donar suport a les 
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decisions de la Comissió del Nomenclàtor de Gràcia i fer que les decisions siguin assumides 

pels respectius grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona, considerant també els informes 

de Nomenclàtor de Barcelona». 

Afegeix que la proposició es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals i 

l’abstenció del Grup Municipal del PP, que va al·legar que calia definir millor el paper de la 

Comissió del Nomenclàtor de Gràcia. Per això, celebra que una legislatura després hagin entès 

quin és aquest paper i manifestin la voluntat de potenciar-la i donar-hi suport. 

En opinió seva, aquesta proposició no aporta res de nou respecte al que ja s’havia aprovat. 

Confia, però, que es tinguin presents en el Nomenclàtor els noms de dona proposats pel 

Consell de la Dona, especialment ara que el Tribunal Constitucional ha suspès la llei catalana 

d’igualtat entre homes i dones. En aquest sentit, expressa el seu suport al Parlament de 

Catalunya. A més, diu que donar el nom a un carrer, una plaça o un espai públic és una forma 

molt bonica d’honorar la memòria d’una persona rellevant per a la ciutat i la cultura i és una 

mesura al seu abast. 

Per tot això, expressa la seva abstenció. 

Intervé la Sra. Manzano (CiU). Primer de tot, expressa la voluntat de valorar la proposta sense 

prejudicis i intentant arribar a un acord i fer esmenes. En aquest sentit, comenta que la paraula 

«democràtica» apareix al text gràcies a l’esmena del Grup Municipal de CiU. 

Tot seguit, assenyala que la Comissió del Nomenclàtor ha de ser un espai real de debat. Creu, 

a més, que quan es produeix una demanda cal donar oportunitats als veïns perquè es 

pronunciïn al respecte. 

Per tot això, vota a favor. 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Primer de tot, afirma que la Comissió de Nomenclàtor de Gràcia, 

com la Ponència de Nomenclàtor de ciutat, sempre actua per consens. A més, exposa que tot 

nomenclàtor expressa un recorregut històric, s’alimenta de processos històrics i del pes de 

diferents hegemonies, però que també expressa pactes socials i reflecteix certa pluralitat de 

minories. Tanmateix, assenyala que encara té buits de memòria i que la presència de noms de 

dones encara és molt minoritària. 

Tot seguit, expressa la voluntat de fer visibles i reconèixer moltes memòries oblidades de la 

Barcelona i la Gràcia populars, democràtiques, republicanes, llibertàries o feministes. A més, 

creu que la discussió sobre la simbologia de la ciutat ha de ser oberta als veïns i les veïnes, 

encara que la Ponència de Nomenclàtor de ciutat i la Comissió del Nomenclàtor de Gràcia 

tindran l’última paraula. 

Malgrat que agraeix els canvis en la proposta, considera que hi ha certa voluntat de mantenir 

una determinada hegemonia i, per això, s’hi absté. 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Agraeix els vots favorables i les abstencions. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Duñach, diu que ell mateix també pot veure alguna cosa 

darrere determinats canvis de nom i que precisament aquesta proposició vol evitar suspicàcies. 

Afegeix que Barcelona fa molts anys que canvia noms sense causar problemes on no n’hi ha i 

opina que aquesta és la línia que cal seguir. 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals del PPC, CiU, C’s i PSC i l’abstenció dels 

grups municipals de BC, ERC i CUP. 

D.2. Proposicions/declaracions de grup amb contingut de declaració institucional 

D.2.1. Del Grup Municipal de la CUP 

- Primer. Manifestar que el Ple d’aquest Ajuntament està sotmès, exclusivament, a la voluntat 

popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció amb les 

ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no 

col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides democràticament per 

exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts. 

Segon. Donar ple suport a les persones que, a causa d’aquests requeriments, puguin ser 

encausades o citades a declarar per part de l’Audiència Nacional. 

Tercer. Exigir, doncs, al cos dels Mossos d’Esquadra i a la Conselleria d’Interior que 

desatenguin les ordres de la mateixa Audiència, ja que aquestes tenen com a objectiu trobar 

excuses per poder imputar regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per haver dut a terme la 

seva funció de representació popular. 

Quart. Emplaçar la resta d’Ajuntaments requerits a desatendre les peticions d’informació que 

estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, exigim al conseller d’Interior, 

Sr. Jordi Jané, que ordeni als Mossos d’Esquadra que deixin de dirigir-se als Ajuntaments i 

s’abstinguin d’obeir qualsevol altre requeriment que els arribi per part de l’Audiència Nacional 

en relació amb la criminalització de l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments. 

Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i FMC), 

al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 

Generalitat Valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs dels 

estats espanyol i francès. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Primer de tot, explicita que es tracta d’una declaració de suport als 

regidors encausats per l’Audiència Nacional. Explica que el Parlament va aprovar el 9-N una 

resolució de desconnexió i que hi ha hagut resolucions de suport a 280 institucions locals. 

Assenyala que això ha comportat un primer nivell de repressió estatal, que ha acabat amb la 

judicialització del procés per part de la Fiscalia. Dit això, formula la declaració. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Quant a l’afirmació que els tribunals estan democràticament 
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deslegitimats, respon que és una opinió del Sr. Serra i suggereix que, si no els agrada 

l’aplicació de la llei, recorrin al seu grup parlamentari al Parlament de Catalunya o aprofitin les 

eleccions generals, a les quals es poden presentar per intentar que les seves idees prosperin. 

Pel que fa a la Fiscalia de l’Audiència Nacional, afirma que ha marcat la línia respecte 

d’aquests actes i que el Codi penal els denomina «delictes de sedició». En aquest sentit, alerta 

que la crida a desobeir la legalitat vigent pot ser susceptible de ser considerada delicte. Per 

acabar, indica que els aforats hauran de respondre on correspongui i posa de manifest que 

confia en la bona feina de les forces i cossos de seguretat estatals, autonòmics i locals. 

Per tot això, vota en contra de la proposició. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). També hi vota en contra, perquè es demana desobeir les lleis i 

donar suport a qui les desobeeix i perquè, atès que el PSC és un partit legalista, no pot signar 

aquesta proposició/declaració. Subratlla que les lleis hi són per complir-les o per canviar-les, 

però no per saltar-se-les. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Critica que el Grup Municipal de la CUP proposi un catàleg 

d’il·legalitats. Insisteix en el respecte a la Constitució, l’Estatut d’autonomia i els tribunals de 

justícia, i manifesta el vot contrari del seu grup. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Comenta que la proposició del Grup Municipal de la CUP reitera 

el que des d’ERC s’ha defensat a totes les institucions: que les institucions catalanes deixin de 

supeditar-se a les decisions de les institucions espanyoles. Tot i això, creu que amb 

l’acceptació d’esmenes s’hauria pogut ampliar la majoria social que permetrà eixamplar i 

transversalitzar el procés. 

En opinió seva, el text de la proposició és molt ingerent en alguns aspectes. Creu, per exemple, 

que l’Ajuntament de Barcelona o el Districte de Gràcia no han de dir als altres consistoris com 

han de comportar-se ni a la policia què ha de fer. Comparteix, això sí, la resta de punts. 

Per tot això, s’hi absté. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Aclareix que el Grup Municipal de CiU ha intentat arribar a un 

acord per aprovar un text que tingués consens, perquè hi ha punts de la declaració en què 

estan d’acord però d’altres en què estan en total desacord. 

En aquest sentit, assegura que mai no votaran una proposició que deixi desatesos els 

treballadors públics, com els mossos d’esquadra, i els digui directament que es neguin a obeir 

l’Audiència dins del marc legal vigent. 

Dit això, expressa el seu suport als electes encausats per un exercici democràtic en un acte 

voluntari que van triar exercir. Afirma que sempre han defensat les coses ben fetes, han 

complert tots els compromisos amb el procés i n’han donat proves, però diu que no poden 

compartir un text que conté punts en què estan en total desacord i que, a parer seu, és 
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irresponsable votar. Per tant, hi vota en contra. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Primer de tot, expressa sorpresa per la gestació de suport a 

aquest text. Comenta que en l’àmbit de ciutat se n’ha presentat el mateix, s’hi han fet 

aportacions i un ampli ventall de les organitzacions polítiques representades al consistori ha 

votat a favor del suport als càrrecs electes. Opina que aquesta hauria d’haver estat la manera, 

però assenyala que el regidor del Grup Municipal de la CUP va dir que el text era inamovible. 

Afirma que si el text hagués estat com el que es va presentar a l’Ajuntament, hi hauria votat a 

favor, però insisteix que no s’ha acceptat cap proposta i que a parer seu aquesta no és la 

manera de treballar. Per tot això, s’hi absté. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Pel que fa a les repercussions legals, recorda que entre els 

encausats també hi ha regidors de la CUP. A més, diu que el discurs de les coses ben fetes els 

comença a trontollar, perquè a còpia de coses ben fetes no es va gaire enllà i perquè creu que 

parlar de coses ben fetes és parlar de covardia més que d’una altra cosa. 

A continuació, explica que en l’àmbit municipal hi ha moltes CUP, cadascuna amb la seva 

realitat, i que a Gràcia són una avantguarda independentista dels Països Catalans. Per això, 

justifica que no s’hagin acceptat unes esmenes que els feien anar més enrere que una 

declaració que ja es va aprovar tres mesos abans. Opina que és una contradicció rebaixar el 

discurs en el moment en què s’ha incrementat el conflicte. 

A parer seu, una llei injusta és una llei que cal combatre, cosa que els porta inequívocament 

cap a la via de la desobediència per reivindicar els seus objectius i arribar a la independència. 

També creu que cal un lideratge dels càrrecs públics a l’hora de desenvolupar aquesta 

desobediència, que és l’únic que els legitimarà per demanar al funcionariat i a la població que 

s’hi sumin. 

Pel que fa al Tribunal Constitucional, demana més contundència al Grup Municipal de BC tot 

recordant algunes lleis que s’han fulminat en les setmanes anteriors: lleis relacionades amb el 

dret a l’habitatge, amb la pobresa energètica, amb la igualtat de gènere i amb el règim 

municipal que acostaven la democràcia a la gent. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Aclareix que la desobediència implica el coneixement de 

l’incompliment d’una llei i l’acceptació del càstig. Per això, demana al Grup Municipal de la CUP 

que sigui més coherent amb la seva actitud i no cridi a la desobediència a gent que vol complir 

la llei per no tenir les mateixes conseqüències que els seus càrrecs públics. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Insisteix que és partidària de la feina ben feta i d’eixamplar la 

base social. En aquest sentit, reivindica els grans acords al Parlament de Catalunya amb ERC, 

amb la CUP i amb altres forces que s’hi vulguin sumar i es compromet a continuar treballant per 

esdevenir independents. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Afirma que el Grup Municipal de BC continuarà treballant per 
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actuar independentment del que hagi decidit el Tribunal Constitucional, perquè són temes 

justos que cal desenvolupar. 

Es rebutja amb el vot en contra dels grups municipals de CiU, C’s, PSC i PPC, el vot a favor del 

Grup Municipal de la CUP i l’abstenció dels grups municipals de BC i ERC. 

D.3. Precs  

D.3.1. Del Grup Municipal de CiU 

- Que el Govern informi en aquest Plenari i posteriorment, amb més detall, en el primer Consell 

de Salut que es convoqui, sobre quina serà finalment la tipologia de gestió del CAP Vila de 

Gràcia i sobre el futur contractual dels seus treballadors.  

Intervé la Sra. Mayor (CiU). Comença recordant que en el programa electoral de BC 

s’explicitava que, per continuar garantint i millorant la salut de la ciutadania de Barcelona, calia 

impedir i revertir la privatització i la mercantilització dels serveis públics i d’assistència sanitària 

a la ciutat, i també que en el mandat anterior el Grup Municipal d’ICV-EUiA va defensar al 

Consell de Salut que la gestió del CAP fos directa. Per tot això, formula el prec. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Respon que la gestió del CAP Vila de Gràcia serà pública. Afegeix 

que els treballadors i treballadores que ara són de l’ICS continuaran sent de l’ICS i que els 

treballadors i treballadores que ara són de PAMEN continuaran sent de PAMEN. 

D’altra banda, assegura que ja tenen previst que cal preparar l’ordre del dia del Consell de 

Salut i incloure-hi un punt per poder explicar-ne tots els detalls. 

Intervé la Sra. Mayor (CiU). Recorda que el Govern està fent el contrari del que deia en 

consells de salut anteriors, quan defensava que la gestió havia de ser directa. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Respon que PAMEN és una entitat de caràcter públic. Diu que 

se’n parlarà al Consell de Salut, però avança que caldrà modificar el mapa d’usuaris del 

CAP Larrard i el CAP Vila de Gràcia, que el centre serà de gestió pública i que els treballadors i 

treballadores continuaran amb els seus proveïdors, les seves empreses i totes les garanties. 

Dit això, indica que el prec s’accepta. 

S’accepta. 

D.3.2.Del Grup municipal d’ERC 

- Implementar àrees verdes d’aparcament i d’aparcament exclusiu per a veïns a les zones de 

Vallcarca i els Penitents, el Coll i la Salut, i estudiar l’ampliació de l’àrea exclusiva per a 

residents del Districte, fent un estudi previ per garantir-ne la viabilitat. 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Llegeix el prec. 
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Tot seguit, explica que als barris nord del districte, l’àrea verda no existeix o és francament 

millorable. A continuació, en posa alguns exemples. 

En primer lloc, assenyala que la zona al nord del pont de Vallcarca i els Penitents actualment 

és una zona de lliure aparcament, sense regulació. Explica que moltes persones de fora que 

vénen a la ciutat hi entren i hi aparquen, se’n van en transport públic allà on estudien o 

treballen i tornen al final del dia o de la setmana a agafar el cotxe. 

En segon lloc, comenta que al passeig de Turull la situació és semblant i que, per la proximitat 

amb el Parc Güell, s’incrementa l’estacionament de vehicles de persones que vénen a fer una 

estada a la ciutat. 

En tercer lloc, assenyala que a la Salut, al perímetre Olot, Sant Josep de la Muntanya, Mare de 

Déu de la Salut i Molist, sí que hi ha àrea verda, però està ocupada permanentment per taxis, 

taxis de luxe i vehicles d’empreses turístiques. Assegura que el veïnat demana que aquesta 

zona es converteixi en zona exclusiva per a residents. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Afirma que la voluntat del Govern ha estat acceptar aquest prec i que 

per això ha mantingut converses per substituir la paraula «implementar» per «estudiar la 

viabilitat». 

Tot seguit, exposa que, per un principi de prudència i responsabilitat política, no poden prendre 

un posicionament polític respecte de l’ampliació de les àrees verdes sense posar sobre la taula 

els costos, les afectacions i com es pot fer viable. Afegeix que això té un impacte directe en els 

pressupostos i que, a més, no tenen la certesa de quin és l’impacte d’aquesta mobilitat en 

aquests barris. 

Per tot això, no s’accepta el prec. 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Afirma que amb el prec buscaven facilitar l’aparcament dels residents 

en aquestes zones i diu que explicaran als veïns que el Govern no ho implementarà. 

No s’accepta. 

D.3.3. Del Grup Municipal d’ERC 

- Ampliar la campanya «Barcelona antimasclista» adaptant-la per a les festes majors del 

Districte, incorporant-hi també la lluita contra la LGTBI-fòbia. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Primer de tot, comenta que han fet una esmena al prec acordada 

amb el Govern. Dit això, formula el prec. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Explica que el prec va en la línia d’ampliar i concretar la mesura 

de govern aprovada pel Govern municipal el novembre anterior sobre l’abordatge de la 

violència masclista. A més, afegeix que la iniciativa portada al PAD de Gràcia diu: «Abordar la 

violència masclista diàriament des de la transversalitat, incidint especialment en les activitats al 
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carrer i en les festes majors». 

En opinió seva, la sensibilització sobre aquest tema és imprescindible i cal treballar-lo en la 

preparació de les properes festes majors del districte. A més, es mostra molt favorable a 

incorporar-hi la lluita contra la LGTBI-fòbia. 

Per tot això, accepta el prec. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Agraeix l’acceptació del prec. 

S’accepta. 

D.3.4. Del Grup Municipal de la CUP 

- Que l’equip de govern emprengui totes les accions al seu abast, administratives, executives i 

polítiques per tal d’evitar que l’edifici de l’antic edifici de la Henkel sigui enderrocat. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Llegeix el prec, especifica que fa referència a l’edifici del carrer 

Sicília, al Camp d’en Grassot, i alerta que l’enderroc suposaria la convergència dels problemes 

estructurals i els problemes de convivència. 

Exposa que, d’altra banda, el barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova es troba en un focus 

clau entre la Sagrada Família i el Parc Güell, i diu que, malgrat que rebrà una certa protecció 

gràcies al PEUAT, no tindrà el grau de protecció màxima. Per això, opina que cal posar una 

especial atenció en la qüestió hotelera de la zona. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Assegura que el Govern ha dut a terme totes les accions al seu 

abast en el marc permès per la llei vigent. En aquest sentit, recorda que el 5 de juliol del 2015 

es va aprovar una moratòria sobre llicències hoteleres a la ciutat. Això no obstant, comenta que 

no es pot paralitzar la realització d’un hotel a la Henkel perquè està fora de la moratòria, ja que 

Faus, avui Miref, havia aconseguit la llicència per silenci administratiu el 28 d’abril del 2015, un 

mes abans de les eleccions. 

Afegeix que han escoltat els veïns i veïnes afectats i han fet un seguiment de les seves 

demandes. Així, afirma que els serveis tècnics estan seguint de manera molt estricta el 

compliment de la normativa pel que fa a seguretat, eficiència energètica i assegurances. 

Tanmateix, assenyala que la llei dóna potestat al propietari per decidir el projecte que consideri 

oportú sempre que els permisos i les llicències compleixin les normatives. Explica que, atès que 

l’edifici de la Henkel no és catalogat, les normes urbanístiques del PGM permeten al propietari 

enderrocar-lo. 

Admet que queda la via de l’adquisició a preu de mercat, però assenyala que podria tenir un 

cost per a les arques públiques d’entre 80 i 100 milions d’euros, com a mínim. Dit això, recorda 

que les prioritats del Govern se centren a fer front a les emergències socials, en les escoles 

bressol i en una renda ciutadana. 
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Atès que no pot assegurar que l’edifici no s’enderrocarà, no accepta el prec. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Respon que alguns dels informes, alguns d’un grup d’arquitectes, 

qüestionaven que estructuralment es pogués tirar endavant aquesta obra. Per això, creu que 

cal insistir per aquesta via. A més, suggereix que no es descarti la via de l’adquisició 

directament, perquè segurament l’edifici podria donar resposta a algunes necessitats socials. 

Es mostra convençut que hi ha molt recorregut polític i, a parer seu, el marc normatiu i legal no 

és un impediment que condicioni. Tot i que no hagin acceptat el prec, avisa que el Grup 

Municipal de la CUP continuarà pressionant des del carrer perquè l’edifici no s’enderroqui. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Insisteix que hi ha moltes necessitats que cal prioritzar, 

calendaritzar i quantificar dineràriament. Aclareix que amb això no nega que no hi hagi altres 

necessitats, però sosté que aquesta no és la prioritat actual. 

No s’accepta. 

D.3.5. Del Grup Municipal de la CUP 

 - Que l’equip de govern renunciï que l’Ajuntament de Barcelona, a través de la intervenció del 

PAMEN, pugui començar a gestionar el CAP Vila de Gràcia en suplantació de l’Institut Català 

de la Salut. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Formula el prec i aclareix que fa referència tant als casos en què es 

creïn grups sanitaris nous com als casos de trasllat de grups. 

A continuació, exposa els motius del prec. En primer lloc, diu que el conveni del PAMEN és 

pitjor, i opina que empitjorar les condicions laborals no només és una injustícia, sinó que també 

perjudicaria el servei. També es mostra contrari a incorporar els grups nous al PAMEN pels 

seus criteris, definits per ells mateixos com «de gestió empresarial», cosa que, a parer seu, va 

contra els costos laborals i dóna una certa opacitat de funcionament. 

Per acabar, expressa la sospita que es busqui la paga d’algun excàrrec, atès que l’Ajuntament 

pot posar a dit tres o quatre càrrecs de la direcció. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Exposa que s’està acabant d’elaborar un pla estratègic d’atenció 

primària de Gràcia amb les dues entitats públiques que avui gestionen: l’ICS (CAP Pare Claret) 

i el PAMEN (CAP Larrard). Afegeix que aquest pla estratègic implicarà una millora dels espais i 

un reforçament de l’atenció primària, i inclou un marc públic de gestió, una millora del confort 

dels professionals, una millora del confort i l’atenció de la població dels barris de Gràcia i una 

estabilitat total dels treballadores i treballadores. 

Dit això, explica que no pot acceptar el prec, en primer lloc, perquè no entén que es demani al 

Govern que renunciï a desenvolupar polítiques i serveis des de la proximitat i el territori i, en 

segon lloc, perquè es parla de «suplantació». 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

37 /45 
 

Tot seguit, explica que s’està treballant per un CAP de 24 hores, amb més prestacions, cosa 

que requerirà més professionals, molta coordinació i espais compartits des de la gestió 

d’entitats públiques. Es mostra convençuda que es trobaran fórmules imaginatives que 

superaran el que es demana en aquest prec. Confia que en el proper Consell de Salut en 

puguin facilitar tota la informació. 

Pel que fa a les insinuacions que es posen persones a dit, recomana que les coses que 

s’afirmen es confirmin o es demostrin. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Contesta que l’únic que es demana és que les empreses públiques 

es gestionin d’acord amb el bé comú i no d’acord amb criteris de gestió privada. Alerta que es 

trobaran amb l’oposició dels treballadors, que, en opinió seva, no és el que ha de buscar un 

grup municipal que fa bandera de l’esquerra. 

Afirma que Gràcia, per qüestions socioeconòmiques i de nivell cultural, té uns CAP que 

funcionen molt bé. Per això, expressa el temor que els vagi absorbint el PAMEN i això sigui 

l’excusa per dir que el PAMEN és un model d’èxit i estendre’l a la resta de la ciutat. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Assegura que l’absorció no es produirà. 

No s’accepta. 

D.3.6. Del Grup Municipal de Ciutadans 

- Que s’insti les autoritats del Districte a ordenar, en el termini de 2 mesos, la retirada del quiosc 

oficialment buit i sense ús de la plaça Revolució de Setembre 1868 o, en cas contrari, informin 

de la seva destinació prevista. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Tot mostrant una imatge del quiosc de la plaça de la Revolució, 

diu que tot i que oficialment està buit i sense ús, s’utilitza. Torna a parlar dels ciutadans de 

primera, que no han de complir la llei, i celebra que l’equip de govern estigui obrint un debat 

sobre l’ús de les places en què s’inclourà la plaça de la Revolució. Dit això, formula el prec. 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Recorda al Sr. Calonge que ja va fer la mateixa pregunta al 

Plenari de desembre. Per això, torna a respondre que no està previst retirar el quiosc i que, en 

tot cas, no es competència del Districte fer-ho. A més, destaca que e Districte no ha rebut cap 

queixa ni incidència respecte d’això, de manera que no s’accepta el prec. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Contesta que la resposta del mes de desembre el va deixar 

insatisfet. Opina que la responsabilitat del Govern és saber, contestar i, sobretot, no permetre 

aquestes il·legalitats. 

No s’accepta. 
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D.3.7. Del Grup Municipal de Ciutadans 

- Que es donin en el termini d’un mes les instruccions pertinents a la Guàrdia Urbana perquè, 

en compliment de les normes de civisme i el principi constitucional elemental d’igualtat de drets 

i deures, impedeixi la venda irregular de productes al Parc Güell per part dels venedors 

ambulants sense permís, els denominats «manters». 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Mentre mostra una imatge de l’11 d’abril del 2016, comenta que 

aquell dia al Parc Güell hi havia 107 manters, que no paguen cap taxa. Tot seguit, formula el 

prec. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que en la darrera Comissió de Seguretat es van facilitar 

dades referents als darrers 12 mesos. Comenta que la venda ambulant al districte ha baixat 

un 4% respecte als 12 mesos anteriors, tal com avalen les dades presentades per la Guàrdia 

Urbana i els Mossos d’Esquadra. 

En opinió seva, no cal preocupar-s’hi en excés, perquè no hi ha una tendència a la pujada. Per 

això, diu que no entén quina voluntat política hi pot haver a maximitzar un fet que existeix des 

de fa molts anys i que el Govern està afrontant. 

Afegeix que la Guàrdia Urbana de Barcelona intervé seguint els principis d’oportunitat, 

proporcionalitat i congruència per garantir l’ús de l’espai públic i la convivència en tots els 

àmbits que són competència seva com a policia de proximitat. Dit això, pregunta quines són les 

competències de la Guàrdia Urbana que el Sr. Calonge vol que deixin de fer per atendre la 

petició del prec, que explicita que no s’accepta. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Contesta que no vol que la Guàrdia Urbana deixi de fer el que 

està fent, però critica que el Govern no li doni el mandat polític per actuar i fer complir la llei al 

Parc Güell. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Insisteix que no hi ha dades objectives de l’augment de la venda 

irregular. Subratlla que la Guàrdia Urbana fa la seva feina i la fa bé, i assegura que les noves 

mesures suposen deixar-ne de fer unes altres. 

No s’accepta. 

D.3.8. Del Grup Municipal del PSC 

- Que el govern del Districte tingui en compte les queixes dels veïns i procedeixi a curt termini a 

arranjar els trams de la capa de rodadura del passeig central del passeig de Sant Joan 

malmesos, independentment de les possibles obres que s’hi facin per ubicar-hi provisionalment 

el mercat de l’Abaceria. 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Comenta que els veïns del passeig de Sant Joan, malgrat que hi 

ha una reforma prevista, diuen que el passeig central està molt malmès i que la gent cau. Per 

això, demana que s’arrangi el passeig central del passeig de Sant Joan independentment de 
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les obres que s’hi han de fer, perquè creu que el cost no és gaire elevat i ajudarà que la gent no 

es faci mal. Dit això, formula el prec. 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Indica que coneixen les queixes dels veïns i les veïnes i les 

seves demandes de millores del passeig de Sant Joan. Assegura que la intervenció integral per 

a l’arranjament del passeig de Sant Joan està prevista quan el mercat provisional de l’Abaceria 

marxi, però igualment es compromet a revisar l’estat del paviment i els solcs que hi ha ara. 

Observa que l’actuació s’haurà de fer de manera coordinada amb l’Eixample, per la qual cosa 

no es compromet amb una temporalitat determinada, però el prec s’accepta. 

S’accepta. 

D.3.9. Del Grup Municipal del PPC 

- Que el Districte de Gràcia elabori abans que finalitzi l’any un projecte de reforma del carrer 

Bailèn entre el carrers travessera de Gràcia i Còrsega que inclogui, entre altres elements: 

 1. Renovació de les voreres. 

 2. Millora de l’enllumenat. 

 3. Un pas de vianants al costat sud de la cruïlla amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Explica que el carrer Bailèn, d’acord amb els veïns i comerciants, 

necessita una intervenció perquè fa molts anys que no se n’hi fa cap i comença a mostrar 

deficiències greus. Afegeix que el Grup Municipal del PP va intentar parlar amb el Govern per 

arribar a un acord, però que al final no va rebre cap oferta. Això no obstant, assenyala que ha 

canviat el termini inicial de tres mesos per un termini fins a finals d’any, i formula el prec. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Expressa el desig de l’equip de govern d’actuar en aquest àmbit 

d’aquest carrer. Anuncia que en aquest mandat s’iniciarà la implantació de les superilles al 

Camp d’en Grassot, i afirma que es donarà prioritat a les actuacions bàsiques en canvis de 

mobilitat als carrers i les actuacions tàctiques amb mesures temporals reversibles i d’execució 

ràpida per modificar l’habitabilitat de l’espai públic, reduir l’espai ocupat pel trànsit privat, assolir 

una mobilitat sostenible, omplir de natura els carrers i promoure la implicació de la ciutadania. 

També explica que en el Pla de superilles es preveu una inversió inicial de 10 milions d’euros a 

tota la ciutat, i comenta que en aquest procés es definiran les actuacions que cal dur a terme 

en aquest tram i també el calendari d’intervenció. 

Per tot això, no accepta el prec, però convida el Sr. Raposo a incorporar-lo al procés 

d’ampliació de les superilles. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Retreu al Govern que no hagi tingut cap voluntat per arribar a un 

acord i acceptar el prec, encara més si aquesta intervenció està prevista. 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

40 /45 
 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que la voluntat era acceptar-lo, però que és un pla englobat 

dins d’un pla de ciutat. Afegeix que la inversió començarà el 2017 i que l’ampliació temporal fins 

a final d’any no els permetia acceptar el prec. Tot i així, en reconeix la filosofia i el valor. 

No s’accepta. 

D.3.10. Del Grup Municipal del PPC 

- Que el Districte de Gràcia, així com altres organismes dependents de l’Ajuntament de 

Barcelona, com TMB, Turisme de Barcelona o el Parc Güell, impulsin com a itinerari preferent 

per arribar-hi en metro el que s’inicia a la parada de Lesseps, per tal de no perjudicar el teixit 

comercial d’aquesta zona del districte. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Exposa que els comerciants de la travessera de Dalt i alguns de 

Lesseps li han comentat que les rutes alternatives que els diferents organismes de Barcelona 

recomanen per arribar al Parc Güell els han perjudicat greument. Dit això, formula el prec. 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Contesta que l’Ajuntament ha de donar una informació neutra, 

objectiva i veraç. Per això, no accepta el prec. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Respon que no hi ha cap problema que la informació sigui veraç, 

però critica que les recomanacions siguin arribar al parc des de Vallcarca, que no és el camí 

més adequat per arribar-hi. A més, creu que, a l’hora de prendre mesures, cal evitar que 

millorar o afavorir unes zones perjudiqui el comerç d’unes altres. 

No s’accepta. 

D.4. Preguntes  

D.4.1. Del Grup Municipal de CiU 

- [En relació als projectes de construcció d’un hotel al terreny de l’antiga Henkel i d’una 

residència d’estudiants al carrer Sèneca] En quin punt de la tramitació es troben exactament els 

dos projectes? En quin moment es passarà a la fase de redacció del projecte executiu per part 

dels promotors i quin calendari preveu el Govern d’inici d’enderrocament i construcció en el cas 

de la Henkel, i d’inici d’obres en el cas de Sèneca? 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Formula les preguntes, i indica que, a parer seu, tant el projecte 

hoteler de la Henkel com la residència d’estudiants de Sèneca són importants per al districte i 

poden esdevenir generadors de riquesa i dinamitzadors de l’economia. Creu que és important 

que els grups n’estiguin informats. 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Respecte del projecte hoteler a l’antiga Henkel, subratlla que la 

llicència d’activitat es va atorgar el 28 d’abril del 2015, que la llicència d’obres es va concedir 

des de Glòries el 3 de març del 2016 i que la llicència d’enderroc encara està en tràmit, pendent 

de corregir algunes deficiències. 
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Pel que fa a la residència d’estudiants al carrer de Sèneca, explica que han finalitzat els 

enderrocs i han començat els moviments de terra, i que la llicència d’obres es va signar el 25 

de febrer del 2016. 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Agraeix la informació. 

D.4.2. Del Grup Municipal del PSC 

- S’ha posat el Districte en contacte amb els veïns i veïnes afectats per l’incendi que el passat 

26 de gener va cremar part dels cotxes que estaven aparcats a l’avinguda Coll del Portell per 

tal de conèixer en quina situació es troben?  

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Formula la pregunta. 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Respon que sí, que el dia 26, després de l’incendi a les tres de la 

matinada, a primera hora del matí una tècnica de Serveis a les Persones i Territori del Districte 

hi va anar i va parlar amb els veïns. Afegeix que es van anotar els noms i números de telèfon 

dels propietaris dels vehicles incendiats i que ella va donar els seus números de telèfon perquè 

s’hi poguessin posar en contacte. També diu que la tècnica va demanar als veïns que avisessin 

aquells amb qui no s’havia pogut contactar per informar-los que podien posar-se en contacte 

amb el Districte. Tot seguit, afirma que ningú no s’ha tornat a posar en contacte amb el Districte 

i que els afectats han tractat la qüestió amb les asseguradores. 

D’altra banda, comenta que Patrimoni Urbà està estudiant i valorant el grau d’afectació del mur 

i també de la vorera al costat del mur. Afegeix que el quadre de llums ubicat al mur del Parc 

Güell també va quedar afectat i que Parcs i Jardins està fent les gestions pertinents per 

reparar-lo o substituir-lo. 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Opina que, atès que un grup anarquista es va atribuir els fets, el 

Districte s’hauria d’haver posat en contacte amb els veïns per si això podia afectar d’alguna 

manera les seves assegurances. 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Respon que ho tindran en compte. 

D.5. Seguiment de proposició/declaració de grup o prec 

D.5.1. 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 insti Transports Metropolitans de 

Barcelona a augmentar el servei dels busos 114, 116, 124 i 129 els dissabtes, i a oferir servei 

de busos 114, 124 i 129 els diumenges i festius.», en quin punt es troben les converses amb 

TMB i les accions corresponents per tal d’augmentar aquests serveis? 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Formula la pregunta. 
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Intervé el Sr. Soro (BC). Agraeix al Grup Municipal d’ERC que posi sobre la taula aquest tema. 

Tot seguit, llegeix a la mateixa acta: «TMB ho gestiona, però és l’Ajuntament qui aporta els 

diners, en aquest cas el Govern de Barcelona dedica una partida d’1,3 milions d’euros dels 

pressupostos del 2016 a restituir la circulació dels autobusos de barri els festius. Per executar 

aquesta partida, cal aprovar els pressupostos i, per tant, tot i acceptar el prec, l’execució no 

depèn només del Govern, sinó de tots els grups». 

Assenyala que la situació no ha canviat i que el Govern continua treballant en aquesta línia, 

però que està en espera que s’aprovi la modificació de pressupostos per poder dur-la a terme. 

Intervé la Sra. Pi (ERC). En primer lloc, recorda que el Grup Municipal d’ERC ha donat suport 

als pressupostos, i assenyala que abans de l’execució es pot haver tractat el tema a la taula de 

mobilitat per veure’n la viabilitat. Per això, demana les actes de les comissions de treball amb 

TMB i que en les properes audiències públiques, quan els veïns continuïn reclamant aquestes 

millores del servei en freqüència i horari, se’ls informi que la demanda s’ha acceptat en un 

plenari anterior però que no s’ha planificat. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Aclareix que 1,3 milions d’euros dels pressupostos del 2016 estan 

destinats a restituir la circulació dels autobusos de barri els diumenges i festius. Assenyala que 

aquesta és la línia en la qual ja s’ha treballat i que ara falta aprovar aquesta partida 

pressupostària dins del marc de la modificació pressupostària. 

D.5.2. Del Grup Municipal de la 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: «Que 

siguin retirades per la brigada de neteja o equip corresponent totes les plaques franquistes del 

Districte, no només aquelles amb simbologia falangista sinó totes en conjunt, incloent-hi les 

plaques d’ajuts del Ministerio de la Vivienda dels anys cinquanta i seixanta que abunden en 

certs punt dels nostres barris». 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Comença recordant que en el darrer ple d’octubre el Grup 

Municipal de la CUP va presentar un prec en què es demanava que el Districte es 

responsabilitzés de detectar i treure de la via pública les plaques instal·lades per ministeris 

franquistes. En opinió seva, no retirar aquestes plaques alimenta una visió ensucrada d’una 

suposada acció social del franquisme i reforça una determinada concepció de la hispanidad, la 

societat i la religió que el seu grup sempre ha rebutjat. Retreu al Govern que es comprometés a 

complir aquest prec en menys de sis mesos i no ho hagi fet. 

Per això, pregunta per què encara hi ha plaques feixistes als barris. A més, adverteix que, si el 

Govern continua inactiu, caldrà activar altres vies i que el veïnat retiri aquesta vergonya. 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Respon que el Govern s’ha reunit amb el Comissionat de 

Memòria Històrica, l’Institut de Paisatge Urbà, l’Observatori Internacional de Memòria i la 
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Fundació Solidaritat UB, i explica que d’acord amb un informe del 2005 revisat el 2007, a 

Gràcia hi ha 395 plaques, que representen un 9% del total de la ciutat. 

Assegura que, com s’indica en l’informe del regidor, el mes de juny s’incorporarà un pla 

d’ocupació per fer un estudi de camp i detectar les plaques que queden i obtenir les dades de 

les comunitats de propietaris. També comenta que han afegit la proposta al PAD i que, per tant, 

el prec està acceptat. 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Confia que compleixin el compromís aviat. 

D.5.3. Del Grup Municipal del PSC 

- Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada pel Consell Plenari en sessió de 

2 de desembre de 2015 amb el contingut següent. «Instar el Govern municipal del Districte a 

elaborar un estudi dels carrers amb més desnivell del districte, en especial els dels barris 

Vallcarca Penitents, la Salut i el Coll, susceptibles de ser condicionats amb escales mecàniques 

o ascensor, per tal de saber les necessitats a mitjà termini que té el districte d’instal·lar aquest 

tipus d’elevadors i poder prioritzar-les al procés de pressupostos del següent any.» 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Primer de tot, recorda el contingut de la proposició aprovada al 

Districte el 2 de desembre del 2015, i també que es va proposar fer-ho al més aviat possible 

per poder incloure-ho en els processos del PAD i del PAM. Com que no ha estat així, pregunta 

si s’ha començat l’estudi i en quin estat es troba per poder començar a valorar els carrers que 

necessiten aquest tipus d’ajuda a l’accessibilitat. 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Contesta que el Districte ha sol·licitat que l’Institut d’Impost 

d’Estades Turístiques redacti aquest estudi, ja que la major part dels carrers amb pendent 

elevat es troben a la rodalia del Parc Güell. Així, diu que estan en espera que el govern gestor 

de l’impost d’estades turístiques aprovi la dotació d’aquest finançament. 

D.5.4. Del Grup Municipal del PPC 

- Que el Districte de Gràcia informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 

proposició aprovada al Plenari del 2 de desembre de 2015, amb el següent contingut: «1. Que 

s’estudiï juntament amb l’Institut Municipal de Mercats que el projecte definitiu del mercat de 

l’Abaceria Central reculli l’ús de l’aparcament per part dels residents, incloent la possible 

ampliació del nombre de plantes per a aquest efecte. 2. Que aquest projecte també inclogui 

una superfície comercial que complementi l’oferta de productes frescos que ofereixen les 

parades del mercat. 3. Que s’inclogui com a prioritari el mercat de l’Abaceria Central dintre de 

les inversions previstes a l’Institut Municipal de Mercats.» 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Comença recordant la proposició aprovada el 2 de desembre del 

2015 i, tot seguit, pregunta sobre l’estat de la qüestió. 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Diu que pren nota del seguiment de proposició, tot i que recorda 
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al Sr. Raposo que el responsable d’impulsar l’acció de govern és el mateix govern. Dit això, 

garanteix que el projecte del mercat de l’Abaceria tirarà endavant i serà consensuat i votat pels 

paradistes i també pel Consell Rector de l’Institut de Mercats, l’òrgan competent per aprovar la 

reforma, en el qual hi ha representades totes les forces polítiques. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Respon que presenta el seguiment precisament perquè, entre les 

prioritats per a enguany, l’Institut Municipal de Mercats no inclou el mercat de l’Abaceria. A 

més, observa que el Govern ha de complir el que s’aprova per majoria. 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Contesta que l’Institut Municipal de Mercats sí que inclou el 

projecte de reforma del mercat de l’Abaceria entre les seves prioritats. 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

E.1. Declaració institucional de suport a la Guàrdia Urbana 

Llegeix la Sra. Clemente (CiU). «El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda expressar el 

reconeixement d’aquest Consell Plenari al cos de la Guàrdia Urbana, donar el màxim suport a 

la Guàrdia Urbana en la seva tasca diària de proximitat, de prevenció i de seguretat al districte 

de Gràcia». 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Justifica que el Grup Municipal de la CUP no hagi signat la 

declaració pels problemes existents dins la Guàrdia Urbana. En aquest sentit, es mostra crític 

amb aquest cos policial i pregunta al Govern, que dóna suport a aquesta declaració, si està 

satisfet amb tot el cos. 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Aclareix que no es poden fer preguntes, però que, en tot 

cas, queda clar el posicionament del grup de la CUP. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Constata que el seu grup ha signat la declaració, i expressa el seu 

suport a la Guàrdia Urbana, que, a parer seu, fa una gran feina a Barcelona, igual que els 

Mossos d’Esquadra. 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Explica que han donat suport a la declaració perquè era molt 

difícil no estar-hi d’acord. Tanmateix, diu que és un sí crític, perquè el seu grup defensa la 

Guàrdia Urbana però alhora creu que hi ha molt per millorar. A més, critica que CiU hagi utilitzat 

la Guàrdia Urbana en aquest cas per treure uns titulars. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Assenyala que quan es presenten declaracions sobre 

qualsevol altre tema ningú no es planteja que se n’estigui fent un ús partidista. En tot cas, 

defensa el seu dret de presentar una declaració sobre uns treballadors públics de l’Ajuntament, 

i assegura que s’ha elaborat un text que es pogués subscriure. Per acabar, es mostra 

preocupada per la voluntat d’eliminar els antiavalots i, en aquest sentit, se suma a la pregunta 

del Sr. Serra. 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

45 /45 
 

Intervé el Sr. Soro (BC). Agraeix que el Sr. Ardanuy hagi aclarit que aquest no és l’espai per 

formular preguntes. 

Tot seguit, sosté que el Grup Municipal de BC havia de signar aquesta declaració en els termes 

que ha llegit la consellera i l’anima a presentar declaracions o fer aquesta declaració extensiva 

a la resta de treballadors municipals. En aquest sentit, expressa el reconeixement institucional 

d’aquest Consell Plenari respecte de la tasca de tots els treballadors municipals. 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Agraeix la paciència de tots els assistents i dóna per 

finalitzada la sessió. 

 

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

Plenari del Consell de Districte a les 22:16 hores. 

 

Barcelona, 4 de maig de 2016. 

 

 

El president,                                                                    El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 

 

 


