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       ACTA DEL PLENARI Núm. 9 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

                                                       5 d’octubre 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 

Marta Duñach Masjuan 

Sra. Clara Furriols Espona 

Sr. Robert Soro García 

Sra. Àngels Tomás i Gonzalo 

 

Grup Municipal de Convergència i Unió: 

Sra. Berta Clemente Net 

Sr. Esteve Suñé Daniel 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

Sra. Sílvia Manzano Quintana 

Sr. Jordi Daura Molins 

  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 

Sra. Alba Metge i Climent 

Sra. Núria Pi i Martínez 

 

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular: 

Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert 

Sr. Quim Serra Toro 

  

Grup Municipal de Ciutadans: 

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

Sr. Alberto Lacasta Huelin 

 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 

Sr. Miguel Raposo Riesco 

 

 

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

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

Inici de la sessió a les 18.35 hores 

 

Abans d’iniciar l’ordre del dia, intervé el president per tal d’expressar la denuncia i condemma 

de tots els grups municipals del Districte a l’agressió sexista patida per la senyora Maria Rovira, 

regidora de l’Ajuntament de Barcelona i mostrar la solidaritat del plenari del Districte amb ella i 

amb totes les dones que hagin patit qualsevol tipus d’agressió sexual. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

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

 

S’aprova. 

 

B. PART INFORMATIVA 

B.1 Cartipàs 

Intervé el secretari per informar dels següents canvis en el cartipàs dels Districtes comunicats 

pel Grup Municipal de Convergència i Unió. 

- Al Consell de Barri del Coll, el senyor Jordi Daura substitueix el senyor Esteve Suñé. 

- A la Comissió de treball de Mobilitat, el senyor Jordi Daura substitueix la senyora Sílvia 

Mayor.  

- A la Comissió de treball de Cultura i Participació, la senyora Sílvia Mayor substitueix la 

senyora Berta Clemente.  

B.2 Despatx d’ofici 

Es dóna per informat 

 

B.3 Mesures de Govern 

B.3.1 Mesura de Govern Nous equipaments de Vallcarca: Consulat de Dinamarca i Can Carol. 
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Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que aquesta mesura és una bona notícia, ja que implica la 

creació de dos equipaments a Vallcarca, el de l’antic Consolat de Dinamarca i el de l’edifici de 

Can Carol.  

Quant al primer, assenyala que és un edifici del 1936 de 448 m
2
, amb 555 m

2
 de zones 

enjardinades i ampliables, i va ser donat a la Diputació de Barcelona. 

Pel que fa al segon, diu que és una masia originària del segle XVIII de dues plantes, amb 380 

m
2
 construïts. 

Així mateix, destaca que aquests equipaments són en un entorn amb diverses unitats de servei 

als veïns i veïnes, com ara el Centre Cívic del Coll. En aquest sentit assegura que aquests 

equipaments treballaran en xarxa amb la resta per compensar mancances de servei. 

Respecte al calendari de treball, detalla que a la tardor del 2015 es va comprar l’edifici de Can 

Carol i es va arribar a l’acord amb la Diputació perquè el Consolat s’incorporés al patrimoni de 

gestió del Districte de Gràcia. Indica que a l’abril es va fer una sessió de PAD dedicada als 

equipaments de Vallcarca; al maig, una jornada de portes obertes al Consolat, i al juny es van 

dur a terme dos tallers específics per debatre els usos de cada nou equipament. Explica que el 

programa funcional que sorgeix d’aquest procés participatiu és el que omplirà de contingut els 

dos concursos d’idees per rehabilitar els edificis com a equipaments. En aquest sentit, 

assenyala que el procés participatiu finalitzarà a l’octubre, el concurs d’idees es llançarà al 

novembre, a principis del 2017 es presentaran les idees guanyadores i durant l’any es 

començaran a redactar els projectes dels dos edificis, amb una previsió d’inici de l’obra cap a 

mitjan any 2018. 

A continuació, destaca que el pressupost per a cada equipament és d’1.260.000 euros i 

planteja que, fins que no es resolgui el concurs i no s’acabin les obres, cal continuar treballant 

amb els veïns i les entitats del barri per definir el model de gestió i les activitats dels 

equipaments amb el mateix esperit participatiu. Per acabar, assenyala que també s’hi poden fer 

activitats transitòries, com l’exposició sobre l’artista Joan Junyer que s’inaugurarà al novembre 

al Consolat. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Valora positivament la mesura de govern, ja que Vallcarca pateix 

un greu dèficit d’equipaments públics, tot i que afirma que el barri realment començarà a 

arrancar quan finalment s’iniciï la reconstrucció del barri amb l’eix de l’avinguda Vallcarca. 

Planteja que als equipaments es podria construir alguna sala més gran del que preveu el 

programa funcional perquè puguin acollir activitats que requereixin més espai. Així mateix, 

celebra que en aquest cas la mesura tingui un calendari detallat i un pressupost estimatiu. Per 

acabar, demana que es faci arribar la documentació relativa a mesures de govern en les dates 

correctes perquè els grups polítics les puguin valorar adequadament. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Celebra la creació d’equipaments a Vallcarca i el Coll, ja que és 

un àrea que pateix una mancança en aquest àmbit. Assenyala que, tot i així, els veïns li han 

comentat que estan sorpresos pel fet que es dediqui el local a associacions quan el dèficit 

principal són les residències de dia per a gent gran, i pregunta si el Govern ha valorat la 

possibilitat de dedicar, per exemple, el Consolat de Dinamarca a aquest tipus d’usos. 
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Intervé el Sr. Serra (CUP). Afirma que el seu grup està molt a favor de millorar els 

equipaments i la vida al barri de Vallcarca. Assenyala que, tanmateix, consideren que el procés 

participatiu s’hauria pogut fer amb més profunditat i mirant d’interpel·lar perfils que no tendeixen 

a participar en aquests processos. Així mateix, assegura que estaran molt amatents als models 

de gestió, ja que prefereixen que la gestió sigui pública directa i no pas una fórmula de gestió 

cívica com es pressuposa a la mesura. En aquest sentit, demana que això no es doni per 

descomptat i que efectivament se’n faci un debat en un futur. Finalment, diu que esperen que la 

masia es pugui conservar. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Indica que el seu grup està d’acord amb la mesura en general. 

Demana, però, que el Govern treballi al màxim perquè a la coneguda com a plaça Farigola, que 

és de titularitat privada, no es construeixi un edifici que tregui visibilitat a l’equipament de Can 

Carol.  

Quant al Consolat de Dinamarca, celebra que finalment es parli de projecte, pressupost i 

arranjament. En aquest sentit, recorda que va ser el seu grup qui va demanar a l’Ajuntament 

que aconseguís aquest edifici per a la ciutat. Per acabar, demana que es garanteixi al màxim 

l’accessibilitat al nou equipament tant des del pont de Vallcarca com des de Gustavo Adolfo 

Bécquer. 

 

Intervé la Sra. Mayor (CiU). Celebra que per fi es posin en marxa projectes a Vallcarca 

després d’un any i mig de mandat. Així mateix, valora positivament les sessions participatives, 

però diu que no han de ser una excusa per ajornar indefinidament el projecte, ja que al final cal 

començar les obres. Finalment, destaca que Vallcarca necessita actuacions urbanístiques i 

d’altres tipus, i demana que no s’oblidi la part de la MPGM de l’avinguda Vallcarca que cal 

convertir en la rambla verda que desitgen els veïns. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Agraeix la valoració positiva de tots els grups. A continuació, aclareix 

que el programa funcional ha de recollir les possibilitats reals dels edificis, que ja estan 

construïts i, per tant, no poden acollir sales gaire més grans.  

Quant a les residències de dia per a gent gran, exposa que s’estan fent uns equipaments que 

seran casals de barri amb diverses modalitats de programació per a tots els públics. 

D’altra banda, recorda que el procés participatiu va ser una de les activitats del PAD en què es 

van implicar més entitats del districte, de manera que no es pot dir que el seu abast no fos 

ampli. 

Pel que fa a l’accessibilitat des de Gustavo Adolfo Bécquer, aclareix que la condiciona la 

possible ampliació del jardí cap al solar del costat, modificació pendent d’una reordenació en el 

marc del concurs de Vallcarca presentat aquesta mateixa setmana. 

 

B.4. Informes  

B.4.1. Informe del regidor 
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Intervé el Sr. Badia (regidor). Per començar, repassa algunes de les activitats que s’han fet 

entre consells, com l’arribada dels nens i nenes sahrauís l’11 de juliol, el Festival NunOff, la 

tercera edició de les Nits Liles de Gràcia, la commemoració dels 80 anys de la Guerra Civil i la 

revolució a Barcelona, la celebració de la Diada, el Festival de Jazz, la Paella de l’Amistat amb 

els companys del mercat de l’Abaceria, el 30è aniversari del Casal Jove del Coll, el Torneig 

Sense Límits, el Festival LEM, el dia del comerç al carrer, el cicle Relats i el Festival Gràcia Riu. 

Així mateix, assenyala que l’estiu també ha estat carregat de festes majors, ja que s’han 

celebrat les festes de la Teixonera i Mas Falcó, el Camp d’en Grassot, la Salut i Vallcarca. En 

aquest sentit, destaca la generositat dels veïns i veïnes i les associacions per fer possibles 

aquests moments de convivència i distensió. Així mateix, subratlla que s’apropa el bicentenari 

de la Festa Major de Gràcia i aquest any s’hi van sumar una plaça i un carrer més, de manera 

que ja té 20 espais i 900 activitats programades. Agraeix també l’esforç dels serveis de 

seguretat, neteja i bombers, que han permès celebrar una festa cívica i pacífica, i destaca la 

campanya de sensibilització sobre les agressions masclistes i sexuals durant la Festa Major. 

D’altra banda, recorda que el 22 de setembre va ser el Dia sense Cotxes. Exposa que va ser tot 

un repte, ja que es feia entre setmana, i Gràcia va tenir la valentia de tallar el carrer Gran. En 

aquest sentit, agraeix l’esforç de tothom i assegura que es va fer per una bona causa que cal 

anar ampliant a la resta de l’any. Explica que l’objectiu era demostrar que és possible moure’s 

de manera diferent i més saludable, i destaca que l’ús del vehicle privat es va reduir un 6,1%, 

mentre que el transport públic va augmentar un 5% i el transport en bicicleta un 7,3%. 

Assenyala que el model de mobilitat actual genera milers de morts prematures, ja que hi ha un 

vincle fonamental entre contaminació de l’aire i salut, motiu pel qual cal marcar objectius a 

escala de les Nacions Unides, d’Europa i de ciutat per anar consolidant en el dia a dia el canvi 

d’hàbits necessari.  

D’altra banda, explica que al juliol es va tancar la llibreria Europa, amb un precinte cautelar dels 

Mossos d’Esquadra i una iniciativa de la Fiscalia. Indica que, a més, el Districte ha procedit al 

cessament de la llibreria, atès que ja no té llicència per fer reunions i conferències. Destaca que 

amb aquesta actuació es van intervenir més de 15.000 exemplars que difonien la ideologia nazi 

i l’Ajuntament està estudiant si es personarà com a acusació popular contra el propietari de la 

llibreria. Afirma que els valors de la pau i la no-violència són els valors que defensen i considera 

que una llibreria com aquesta no té espai a la ciutat, de manera que cal combatre-la des de 

totes les administracions i amb l’ajuda dels moviments associatius i col·lectius que n’havien 

denunciat l’obertura. 

A continuació, exposa que al juliol es va tancar l’acord respecte al mercat de l’Abaceria, aprovat 

per la majoria dels paradistes. Indica que el mercat tenia una gran degradació i l’acord implica 

un espai cooperatiu, de producte ecològic i de proximitat. Destaca que és un projecte innovador 

i, a més, es complementarà amb un supermercat i un espai social que permetrà que el mercat 

tingui vida més enllà de l’alimentació. Així mateix, detalla que la logística de càrrega i 

descàrrega es farà sota terra i es dissenyarà un centre de distribució urbana per concentrar-hi 

gran part d’aquesta activitat. Diu que s’ha avançat molt en la implementació de les superilles i 

ara cal repensar els centres de distribució que les han d’acompanyar per resoldre la qüestió de 

la càrrega i descàrrega. Afegeix que es preveu tenir en marxa el tercer trimestre del 2017 el 
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mercat provisional, que s’ubicarà al passeig de Sant Joan, i les obres duraran entre 24 i 30 

mesos. 

Quant a Vallcarca, assegura que és un dels planejaments prioritaris per a la ciutat i fonamentals 

per al districte. En aquest sentit, assenyala que s’ha arribat a un acord per al concurs d’idees 

sobre una de les zones més singulars del planejament. Diu que és on hi ha més marge de 

maniobra per fer un concurs innovador en la línia de l’urbanisme social treballat durant els 

darrers anys en el projecte «Quin barri volem?». Explica que el concurs està passant les 

revisions jurídiques i administratives perquè s’iniciï a l’octubre i a l’abril aporti els dibuixos del 

barri que es construirà a Vallcarca. Destaca que s’han protegit les cases baixes per curar la 

ferida oberta per les 30 cases que van desaparèixer només el 2009. Així mateix, indica que 

queden altres temes pendents, com el connector verd i una part de les llicències, però destaca 

que Vallcarca comença a caminar i a consolidar projectes. 

D’altra banda, exposa que a Barcelona hi ha una emergència habitacional, amb més de vint 

desnonaments diaris, i ara els desnonaments ja no estan vinculats a hipoteques, sinó a 

lloguers, cosa que els fa més complexos i ràpids. En aquest sentit, assenyala que l’Ajuntament 

ha impulsat una unitat contra l’exclusió residencial (UCER) que centralitza tota la informació 

dels desnonaments, cerca solucions i impulsa mesures de control per detectar pisos buits, així 

com un servei d’intervenció i mediació (SIFO) que busca sortides en situacions d’emergència. 

Assegura que al districte de Gràcia no hi ha grans notícies sobre habitatge, però també s’hi 

donen casos, i detalla que entre gener i juliol els jutjats van notificar 63 desnonaments, dels 

quals 21 es van resoldre donant alternatives, 34 es van ajornar i la resta van ser resolts entre 

els propietaris i els inquilins amb solucions diverses. Destaca que, gràcies a la mobilització dels 

veïns i entitats com la PAH, es va evitar un desnonament que estava fixat per al setembre a la 

Travessera de Gràcia i que hauria deixat les famílies al carrer. En aquest sentit, agraeix l’esforç 

dels veïns i veïnes, la col·laboració d’algunes forces polítiques i l’esforç de tots els serveis del 

Districte que van treballar per trobar una solució. 

En relació amb les plaques franquistes, exposa que la CUP va demanar impulsar-ne la retirada 

i aquest estiu el Districte n’ha fet un inventari. Detalla que a Gràcia encara n’hi ha 166 i s’ha 

enviat una carta a tots els propietaris de les comunitats per informar-los que, si en un mes no 

les retiren o manifesten que les volen mantenir, les retirarà el Districte, d’acord amb la Llei de 

memòria històrica de Catalunya, que disposa que les administracions han de ser proactives en 

aquest àmbit. 

A continuació, recorda que es va habilitar un pla de xoc contra els habitatges d’ús turístic, tema 

que no només preocupa a Ciutat Vella, sinó també a Gràcia. Explica que s’han rebut més de 

1.500 queixes i alertes, s’han fet més de 1.000 visualitzacions i concretament a Gràcia s’han 

obert 299 expedients i s’han fet 94 sancions. En aquest sentit, afirma que cal actuar contra els 

habitatges d’ús turístic il·legals, ja que tenen un impacte directe en els preus del lloguer. 

Per acabar, celebra que s’inaugurin els dos centres de serveis socials de Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Respecte a Vallcarca, demana que el concurs d’idees no faci 

perdre més el temps en una zona que necessita una reconstrucció urgent i que tampoc no 
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defensi els qui han ocupat una part del barri per als seus propis interessos. Així mateix, 

pregunta quines mesures s’estan prenent respecte a l’IES Vallcarca. 

D’altra banda, celebra també que s’hagin inaugurat els dos centres de serveis socials, 

especialment el del Camp d’en Grassot, que segons les previsions del Districte s’hauria d’haver 

obert entre abril i juny. 

Pel que fa al dia sense cotxes, considera que la solució no passa per tallar els carrers un dia 

l’any i fer-se la foto a Gran de Gràcia, ja que si la gent fa servir el cotxe a Barcelona és per 

necessitat, perquè sovint el mateix trajecte en transport públic requereix el doble de temps que 

fer-ho en cotxe. Diu que, per tant, la veritable política de mobilitat sostenible seria oferir un 

transport públic eficient. 

Quant al pla de xoc contra els habitatges d’ús turístic, opina que muntar una Gestapo veïnal no 

és la millor manera d’enfocar-ho. Assegura que a aquest Ajuntament li agrada molt passar la 

seva responsabilitat a terceres persones, ja que en aquest cas és a l’Administració a qui 

pertoca fer complir la legalitat, no als veïns. Afegeix que el que cal és un pla d’inspecció eficaç 

que disposi d’un cos d’inspectors que pugui fer front al volum de treball existent. Considera que 

és la mala gestió pública del turisme la causant dels problemes de convivència perquè frenar 

l’activitat econòmica és anar en la direcció contrària. 

Així mateix, diu que l’Ajuntament té eines per incidir en el mercat de l’habitatge, com els solars 

municipals sense ús i el parc de pisos buits. En aquest sentit, destaca que l’any 2015 

l’Ajuntament es va gastar més de mig milió d’euros per vigilar pisos buits del Patronat Municipal 

de l’Habitatge en comptes d’adjudicar-los.  

Per acabar, valora positivament que s’hagi desbloquejat la reforma del mercat de l’Abaceria i 

diu que estaran pendents que es compleixin els terminis. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Assegura que la majoria de les mesures que ha plantejat el 

regidor són cosmètiques i no aborden el principal problema dels barcelonins, és a dir, la creació 

d’ocupació i riquesa. Diu que en aquest informe, com sempre, el Govern primer n’ha redactat la 

conclusió, que els allotjaments turístics són un problema i encareixen el preu de l’habitatge, i 

després n’ha redactat la resta. Afirma que aquesta conclusió no és certa i molts casos 

demostren que els habitatges turístics no són el principal factor d’aquest encariment. En aquest 

sentit, esmenta el cas d’una persona que té una casa de propietat i la lloga un mes a l’any per 

completar la seva pensió i anar-se’n de vacances. 

D’altra banda, denuncia que l’aplicació del Pla d’usos que s’està fent és molt restrictiva i té 

conseqüències negatives, com el cas d’una dona de 59 anys, la Montse, que haurà de ser 

acomiadada del bar de Lesseps Boheme perquè no els permeten tenir una terrassa. A 

continuació, indica que la millor política social en realitat és la que crea ocupació.  

Pel que fa al turisme, exposa que segons el partit del Govern el turisme degrada els barris, però 

planteja si és preferible passejar per la Vila de Gràcia o pel barri menys visitat pel turisme, 

Ciutat Meridiana. En aquest sentit, assegura que el turisme és un dels elements que fan que un 

barri estigui viu. 

Per acabar, conclou que la majoria de les mesures esmentades són cosmètiques, com també 

ho és el fet que hagin tret el nom de l’escultura de Samaranch de la Casa Gran, i el que 
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demostra així el Govern és que no és capaç d’encarar el principal problema dels barcelonins: la 

creació d’ocupació i riquesa. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Recorda que els membres de la CUP recentment han estat tractats 

de bojos per la seva proposició de retirar Colom. En aquest sentit, destaca que durant l’estiu 

s’ha produït una batalleta per una interpretació de la història partidista entre CiU i BC en relació 

amb l’exposició del Born. Així mateix, destaca que gent de l’entorn del Govern té tendència a la 

demagògia quant als costos de les polítiques socials i, seguint la mateixa lògica, es podria dir 

que l’exposició, al marge de la interpretació que se’n faci, equival a 20.400 àpats de menjadors 

socials, 90 places d’escola bressol, 45 ajudes per al lloguer o 9.000 hores d’atenció domiciliària. 

Demana, per tant, que aquest tipus d’arguments no s’estenguin a Gràcia, que aquestes 

qüestions es tractin seriosament i que es deixin estar les baralles sobre qui és el propietari de la 

memòria republicana i qui és el propietari de la memòria nacional, ja que el que compta és la 

memòria popular. En aquest sentit cita les paraules d’un membre del PSUC: «El Partit 

Socialista Unificat de Catalunya prengué en les seves mans la bandera nacional, ningú l’hi 

prendrà. El moviment nacional de Catalunya és avui una part del moviment obrer català, és una 

part indissoluble». 

Pel que fa a la repressió que està patint el col·lectiu dels manters, destaca que alguns fan el 

discurs trampós de tractar-los de màfia quan, en realitat, la màfia és qui extorqueix, no qui és 

extorquit. Explica que durant la Festa Major de Gràcia es va convidar alguns d’aquests 

col·lectius a expressar-se al carrer i, arran de la repressió que havien patit per part de la 

Guàrdia Urbana, van quedar atemorits i van decidir no assistir a les xerrades. En aquest sentit, 

demana que es tingui present aquest ambient repressiu que també ha arribat a Gràcia. 

En relació amb el tema estrella del districte, l’habitatge, expressa la seva satisfacció per totes 

les mesures que ha esmentat el regidor, però opina que són insuficients, tal com assenyalen 

les dades mateixes, ja que en un sol any s’ha produït un increment del lloguer del 31%, xifra 

que qualifica de salvatjada. Assegura que el problema és que, tal com denunciava el seu grup 

fa temps, s’està produint no només una elitització del barri, sinó que directament es tracta d’una 

turistificació. Afirma que no es pot dir, com fa C’s, que els pisos turístics dinamitzen l’economia, 

ja que l’únic que aconsegueixen és que uns pocs propietaris facin diners. En aquest sentit, 

destaca que Airbnb ja té el 25% del mercat de lloguer de Barcelona i tant se val si són 

habitatges legals o il·legals, per tal com tots els allotjaments turístics tenen impacte. Afegeix 

que és per això que el seu grup insisteix que cal un PEUAT que plantegi el creixement zero 

global a tota la ciutat, ja que hieperregular una zona al costat d’una zona menys regulada 

només transfereix el problema.  

Pel que fa al desallotjament de Travessera, destaca que l’Oficina d’Habitatge, que és un 

moviment social més arrelat al barri, és qui des del territori va contactar la PAH, que treballa en 

l’àmbit de Barcelona, i va aportar la gent de la concentració per aturar el desallotjament. 

D’altra banda, expressa preocupació pel fet que el Govern estigui assumint alguns tòpics de la 

dreta, com quan interpreta la necessitat que el mercat de l’Abaceria sigui un equipament 

sostenible en el sentit que sigui rendible econòmicament. En aquest sentit, assegura que el seu 
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grup discrepa d’aquest model i expressa temor pel fet que això condueixi a altres mesures 

dretanes pitjors, com la recent privatització de l’escola de música de Can Fabra.  

En relació amb el PAM-PAD, destaca que ahir en una reunió es va esmentar el fet que en el 

mandat anterior molts districtes van funcionar sense PAD i potser no és tan important debatre’l. 

Per acabar, demana si el Govern té informació sobre el desallotjament que s’ha fet avui al 

carrer Cardener, ja que han rebut informacions contradictòries sobre si ha estat pactat o no. 

 

La Sra. Metge (ERC). Felicita, en primer lloc, els organitzadors de les diverses festes majors, 

algunes de les quals han tingut molta presència institucional, mentre que d’altres l’han tinguda 

escassa. 

Recorda que ja fa més d’un any que es van fer les eleccions i van pujar les esquerres. Diu que 

ERC no va guanyar, però alguns van confiar que el Grup de BC voldria canviar les coses de 

veritat i ara es troben molt decebuts, ja que han incorporat al Govern el partit antítesi del canvi 

a Barcelona i els manca capacitat d’acció i, encara pitjor, els manca projecte per a la ciutat i el 

districte, com es manifesta en relació amb el PAD. Explica que el Govern avui ha convocat els 

grups per a una reunió el divendres sobre aquest àmbit i afirma que és quelcom que cal 

negociar i tirar endavant amb l’acord màxim, encara que el Govern, si vol, pugui continuar 

governant segons com bufi el vent. 

Quant a la mobilitat, assenyala que ERC domina molt aquesta qüestió, atesa la implantació del 

Pla de mobilitat de Gràcia. Així mateix, expressa preocupació pel fet que les comissions de 

Mobilitat i Urbanisme no es convoquin des de fa mesos, quan sí que s’han produït canvis que 

hauria estat convenient explicar en aquest marc, com les obres del carrer Providència, la 

reforma de Príncep d’Astúries o el projecte provisional del passeig de Sant Joan per traslladar 

l’Abaceria.  

Pel que fa a Vallcarca, celebra que es facin notes de premsa i s’avanci, però assegura que es 

continua en la mateixa inòpia, per la qual cosa demana que el Govern actuï per seguir 

avançant i canviar les coses. 

 

La Sra. Clemente (CiU). Respecte a la intervenció del Grup de la CUP, respon que no discutirà 

sobre el Born o l’estàtua de Colom, ja que són més a baix dels Jardinets.  

D’altra banda, celebra que un any més les festes majors hagin anat molt bé i agraeix la feina de 

la gent dels espais de la festa i els tècnics municipals. 

A continuació, pregunta quan té previst el Govern fer la Comissió de Mobilitat. Considera que 

els òrgans de participació justament hi són perquè els diversos agents puguin debatre entre ells 

i no s’entén com un Govern que feia tanta bandera de la participació l’exerceixi tan poc. En 

aquest sentit, destaca també que s’ha fet la Festa del Comerç i de l’Esport Infantil sense 

convocar el Consell de Comerç i el Consell de l’Esport prèviament, com s’havia fet sempre. 

Explica que l’Associació de Comerciants de Casc Antic de Travessera vol preguntar sobre els 

ajuts que el regidor Collboni va prometre per als desperfectes causats per l’episodi del Banc 

Expropiat i els comerciants de Larrard esperen respostes des de fa un any. 
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Quant al concurs d’idees de Vallcarca, expressa el seu acord amb la iniciativa sempre que no 

sigui una maniobra dilatòria per no fer la feina que es pot anar fent paral·lelament a l’entorn de 

l’avinguda Vallcarca.  

D’altra banda, demana al regidor que no oblidi que la gestió indirecta no és una privatització, ja 

que la titularitat continua sent pública, i és totalment lícit diferir del model, però cal ser curós 

amb els termes. 

Indica també que avui es podrà veure com entén el Govern el fet de negociar. En aquest sentit, 

diu que tenen una concepció poc democràtica de la política i fa diversos plenaris que té la 

sensació que parteixen de realitats diferents. Afirma que el Grup del Govern no entén Gràcia i 

el problema és que tampoc no la vol entendre, fet que complica encara més la situació. Així 

mateix, diu que si el PSC tingués representació al Govern els ho podria explicar, però 

malauradament no hi ha hagut un pacte, sinó absorció i submissió. 

Destaca que a hores d’ara, l’any 2012, el Govern anterior ja havia aprovat el PAD de Gràcia i el 

PAM de Barcelona. Exposa que el PAM és desconegut per la ciutadania, però és inadmissible 

que rebi tan poca atenció del Govern, ja que és la declaració d’intencions del mandat. Agraeix 

que s’hagi fet una nova convocatòria avui mateix, però assenyala que el fet que donin tan poca 

importància al PAM significa que no els importa el compromís amb la ciutadania i que són 

incapaços de parlar amb l’oposició i fer l’esforç necessari per arribar a acords. Així mateix, 

destaca que el Govern no publica el resultat de les enquestes quan no els són favorables, no 

rep els veïns quan no li són afins i no pren decisions. En aquest sentit, assegura que el seu 

grup serà el grup del sí: el sí a debatre, a escoltar tots els veïns, a donar respostes, encara que 

siguin  negatives, i a treballar per Gràcia. Per acabar, recorda que el Grup del Govern va dir 

que volia governar escoltant, però ni escolten ni governen. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Pel que fa al PAD, exposa que del febrer a l’abril es va fer un 

procés participatiu i al maig va entrar un nou equip de govern, de manera que al juliol en una 

roda de premsa es va presentar el retorn del procés participatiu i es va incorporar l’acord de 

govern amb el PSC en el PAM. Destaca que, per tant, des del juliol a la web Decidim.Barcelona 

es pot descarregar tant el PAM com el PAD. Afegeix que aquest document s’està debatent amb 

tots els grups des del setembre i a l’octubre entrarà a tràmit en la comissió pertinent del Plenari. 

En aquest sentit, diu que difícilment es podria anar més ràpid. A més, aclareix que, si no hi ha 

una aprovació inicial, el Govern convertirà el PAD en una mesura de govern.  

Quant al concurs d’idees de Vallcarca, assegura que la voluntat no és en cap cas imposar 

idees, sinó que el jutjat estarà format per setze persones —cinc experts pactats amb la Taula 

d’Urbanisme, cinc representants dels veïns, cinc representants de l’Ajuntament i un 

representant de la propietat privada— amb l’objectiu d’arribar al màxim consens possible. 

D’altra banda, explica que el Dia Mundial Sense Cotxes és una iniciativa que des de l’any 2000 

fa la Comissió Europea, la qual també ha dit que cal promoure una setmana de mobilitat 

sostenible. En aquest sentit, afirma que entén que alguns grups prefereixin altres models, però 

la Comunitat Europea marca uns objectius per a totes les administracions i assenyala els dies 

de referència internacional. 
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En relació amb la intervenció del Sr. Raposo, diu que el Grup del PP pot donar poques lliçons 

en política d’habitatge. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Calonge, assenyala que no entén què pot tenir en contra d’un 

pla contra els habitatges d’ús turístic il·legals i pregunta si realment està a favor d’aquests 

habitatges. Afegeix que, en matèria de polítiques d’ocupació, hauria de conèixer la tasca de 

Barcelona Activa i fer seguiment de la Comissió d’Economia i el Plenari, on s’han presentat les 

polítiques de foment de la restauració i promoció econòmica, així com els plans 

d’infraestructures. Així mateix, destaca que dues tinències de l’Ajuntament operen sobre el 

mercat de l’àmbit econòmic i empresarial, fet que demostra que això és una prioritat molt 

important per al Govern municipal.  

Quant al bar de la plaça Lesseps, aclareix que és un forn que vol fer degustació i recorda que 

l’ordenança de terrasses la van fer CiU i el PP, i des del 2004 el Districte de Gràcia té estipulat 

que no hi pot haver més restaurants. En aquest sentit, assegura que el Govern actual segueix 

la filosofia que també va seguir el Govern anterior.  

Respecte a Samaranch, manifesta que el Govern no n’ha parlat mai, per la qual cosa suposa 

que, en realitat, s’adreçava a la CUP. 

D’altra banda, explica que BC no es va riure de la proposició de la CUP, sinó que només es va 

abstenir. Així mateix, expressa el seu acord amb el fet que les mesures sobre habitatge són 

insuficients. Indica que el Govern està treballant en el Pla de pisos buits i també demana que, 

com que són mesures que competeixen a la Generalitat, la CUP introdueixi a la Llei 

d’acompanyament dels pressupostos alguna mesura que doni eines efectives a les 

administracions locals perquè puguin legislar en aquest àmbit. 

En relació amb el PEUAT, diu que és un debat de ciutat i caldrà veure on es troba el consens. 

Pel que fa al mercat de l’Abaceria, destaca que hi ha 45 mercats i el que es fa en un cal fer-ho 

a tots. Així mateix, recorda que el compromís al qual es va arribar amb els paradistes va ser 

que el Govern no els obligaria a embarcar-se en cap aventura, per la qual cosa calia donar 

plena solvència econòmica i financera al projecte. 

Respecte al desallotjament del carrer Cardener, exposa que el Districte no té més informació a 

aquest respecte, però constata que hi ha hagut denúncies de casos en què certs grups estan 

forçant desallotjaments sense l’ordre corresponent, cosa que preocupa molt al Govern. 

Quant a la intervenció d’ERC, assegura que la porta del Govern de la ciutat continua oberta, 

com també ho pot estar la del Districte. Així mateix, diu que fa temps que s’assenyala la manca 

de reunions de treball i considera que un dia caldrà seure i veure on fallen exactament aquests 

punts de trobada. 

D’altra banda, exposa que demà s’inicia el procés de participació a Príncep d’Astúries i, per 

tant, ningú no fa tard. 

Així mateix, explica que fa mesos que el Districte parla amb els veïns i veïnes del passeig de 

Sant Joan en relació amb el mercat de l’Abaceria. 

Pel que fa a la intervenció de CiU, considera que, si la titularitat és pública però la gestió és 

privada, s’ha de dir que és una privatització, ja que el servei, que és el substancial i el que viu 

dia a dia la ciutadania, respondrà a una gestió privada que prioritzarà l’interès mercantil per 

davant de l’interès públic. 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Celebra que el regidor finalment hagi donat un calendari sobre el 

PAD, encara que sigui al desembre. Afirma que hauria estat convenient que, com el 2012, es 

fes un ple extraordinari per tractar la qüestió i considera que, presentant-lo com una mesura de 

govern com a segona opció, fa l’efecte que volen que passi desapercebut. 

Respecte al Dia de la Mobilitat, assegura que el Govern no té el monopoli de voler reduir la 

contaminació i els cotxes, ja que tothom de la sala vol el mateix, però indica que hi ha mesures 

reals i mesures que queden molt maques a les xarxes socials. 

En relació amb les polítiques d’habitatge, respon que no li acceptarà cap lliçó i que tothom n’ha 

de poder parlar en igualtat de condicions, ja que ell no és considera ni pitjor ni millor que ningú i 

escolta les idees de tothom. 

Pel que fa al PEUAT, recomana que el regidor es miri la Directiva Bolkestein, que parla de 

llibertat d’establiments i lliure circulació de serveis, ja que sembla que el Govern de vegades no 

la tinguin en compte en relació amb les activitats que restringeixen i les que no. 

Per acabar, assenyala que ICV-EUiA, igual que el PSC, al mandat anterior va presentar unes 

al·legacions a l’ordenança de terrasses que, si s’haguessin adoptat, haurien fet que les 

terrasses a Barcelona fossin més rares que a Pyongyang. En aquest sentit, demana que, si 

tenen un model en aquest àmbit, el presentin ja. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Explica que s’ha referit a l’escultura de Samaranch com a 

exemple de les mesures cosmètiques que fa el Govern i diu que, a més, quan no són 

cosmètiques, s’han de fer enrere perquè els surten malament. 

Quant als habitatges d’ús turístic il·legals, respon que no hi està d’acord, però està encara més 

en desacord amb una campanya inquisitorial com la que posa en marxa el Govern. 

Pel que fa al bar Boheme de la plaça Lesseps, aclareix que l’ha posat com a exemple de la 

manca de diàleg del Govern amb els petits emprenedors i els comerços, ja que ningú del 

Districte no hi ha anat a parlar. 

D’altra banda, diu que sembla una broma que faci referència a Barcelona Activa quan el 

Govern en va fer fora Susana Tintoré, nomenada per CiU, perquè era una gestora eficaç, i ara 

s’ha convertit en una agència totalment ineficaç que no crea ocupació i que sembla un totum 

revolutum. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Assenyala que fer una roda de premsa no equival a informar els 

grups de l’oposició i ho han de tenir present si volen governar amb consensos. 

Pel que fa a la possibilitat de fer reunions de treball, diu que se’n poden fer tantes com vulguin, 

però cal no oblidar els òrgans de participació existents. En aquest sentit, expressa sorpresa pel 

fet que hagin de reclamar que el Govern actual faci servir aquests òrgans tant com ho van 

haver de fer amb el Govern anterior. 

D’altra banda, agraeix l’oferta d’entrar el Govern, però aclareix que el seu grup no entrarà en un 

govern en el qual hi ha un grup que ha governant la ciutat durant 30 anys, ja que això és 

incompatible amb la voluntat de canviar les coses. 
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Per acabar, demana a tothom que no es confonguin massificació o gentrificació amb turisme, ni 

tampoc turisme amb riquesa i prosperitat. 

 

La Sra. Clemente (CiU). Reclama que la recerca del consens pel que fa al PAD no sigui 

només una declaració d’intencions, ja que només convoquen reunions de treball purament 

informatives amb els grups polítics i es troben a faltar espais per treballar amb la ciutadania. En 

aquest sentit, assegura que el Govern anterior convocava els òrgans de participació més sovint 

que l’actual. 

Respecte a les reunions de treball, interpreta que encara que s’hagi referit només a ERC es pot 

fer extensiu a tots els grups. Afegeix que el seu grup ni ha estat convidat ni vol entrar al 

Govern, però representa un electorat que, en el cas de Gràcia, va ser el més nombrós el 2015.  

Pel que fa a les privatitzacions, recorda que a Can Fargues aquesta privatització que 

consideren tan dolenta és el model que el Govern ha triat amb una empresa que gestionava 

Patufets de Navas al mandat anterior, empresa que, a més, va ser la que va presentar els sous 

més baixos per als treballadors. En aquest sentit, demana que acabin de coordinar conceptes 

perquè no els tenen gaire apamats. 

 

Intervé Sr. Badia (regidor). Destaca, en primer lloc, la professionalitat de tots els treballadors 

de Barcelona Activa, ja que la feina que fa aquesta agència evidentment no depèn mai d’una 

sola persona, sinó que és un equip de 300 persones. Així mateix, dóna la benvinguda a la nova 

gerent, Sara Berbel, i assegura que mereix tot el respecte d’aquest plenari. 

Quant als òrgans de participació, exposa que hi ha un debat pendent sobre si cal canviar-los, 

actualitzar-los o modernitzar-los. 

Respecte a les privatitzacions, diu que la Sra. Clemente quan privatitza no vol fer servir aquest 

terme, sinó parlar d’externalitzacions. En aquest sentit, considera que cal ser sincers i dir les 

coses pel seu nom. Així mateix, reconeix que hi haurà sectors on continuarà havent-hi actors 

privats, però també hi haurà sectors on es recuperaran serveis, com demostra la voluntat de fer 

dues escoles bressol a Gràcia. Assegura que el seu grup no és ni d’un extrem ni de l’altre i 

remunicipalitzarà alguns serveis i d’altres els crearà, com una comercialitzadora elèctrica. A 

continuació, afirma que les privatitzacions no són un mal endèmic, però no es pot dir que el fet 

que la gestió sigui pública o privada no té cap impacte. Per acabar, diu que si CiU vol rescatar 

algun servei per a la gestió pública, el Govern no tindrà cap problema a treballar-hi. 

 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

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

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit delimitat pels 

carrers Argentera 5 a 11 i 10 a 18, Cambrils 12 i Farigola 31 a 47, d’iniciativa municipal. 
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Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que es tracta de al modificació del PGM per a la conservació 

de l’estructura urbana i edificatòria de dos grups de parcel·les d’habitatges a Vallcarca-Farigola. 

Afegeix que en el subàmbit 1, que correspon a dues illes delimitades pels carrers Cambrils, 

Calendau, Argentera i Farigola,  es proposa un canvi de qualificació de clau 13 a clau 15, 

mentre que en el subàmbit 2, unes parcel·les entre els números 31 i 37 davant del carrer 

Farigola, es manté la clau 15 i una nova ordenació més adequada a l’edificació existent. Per 

acabar, indica que els objectius són protegir i conservar els valors identitaris d’aquesta part del 

barri de Vallcarca; conservar l’estructura urbana i edificatòria d’aquests sòls; respectar les 

tipologies edificatòries de la morfologia de les edificacions existents, i afavorir les actuacions de 

rehabilitació.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa l’abstenció del seu grup. 

 

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

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Afirma que el seu grup està a favor de protegir el teixit urbanístic 

tradicional del barri antic de Vallcarca i sembla que aquesta mesura aferma les requalificacions 

de fa uns mesos. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup, però diu que caldria 

acompanyar aquesta mesura d’una intervenció més global que contrarestés les dinàmiques 

nocives del mercat immobiliari a Vallcarca, iniciatives que dinamitzessin l’economia local i 

l’adquisició de més immobles per part de l’Ajuntament per fer polítiques públiques d’habitatge. 

 

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

 

Intervé Sr. Suñé (CiU). Expressa el vot favorable del seu grup. Considera que conserva la 

morfologia urbana, tal com defensava el procés participatiu iniciat fa dos anys. 

 

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

l’abstenció del grup municipal de PPC. 

 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal de CIU 

- Que el Consell Plenari del Districte de Gràcia acordi: 

1. Instar al Districte de Gràcia a respectar l’acord veïnal i tancar els Jardins de Menéndez 

y Pelayo en horari nocturn. 

2. Que es facin públics els resultats de la consulta realitzada al mes de maig pel Govern 

en un termini màxim de 15 dies. I de forma detallada: 
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- Univers consultat i entrevistes realitzades  

- Què es va preguntar? 

- Responsables de fer l’enquesta i de processar els resultats 

- I el mateix resultat 

3. Que es creï in Grup de Treball per tractar la qüestió; on s’informi detalladament sobre 

els intencions del Govern, l’evolució de les obres i la seva posició pressupostària.  

 

Intervé la Sra. Manzano (CiU). Diu que aquest proposició dóna veu a una demanda veïnal que 

ha estat menyspreada pel Govern. Exposa que al final del mandat anterior, en el marc de la 

reforma de Travessera de Dalt, es va arribar a un acord amb els veïns per fer una zona 

enjardinada, els jardins Menéndez y Pelayo, que es tancaria a la nit per evitar la brutícia, 

millorar la seguretat i garantir el descans veïnal. Afegeix que la dotació pressupostària de la 

inversió del 2016 hi era fins que el Govern actual la va traslladar al 2018, fet que significa que 

va fer servir els 200.000 euros per a una altra cosa i demostra com valora els compromisos 

amb els veïns. En aquest sentit, diu que posa a disposició dels grups els moviments de BIMSA 

que ho demostren.  

D’altra banda, assegura que quan s’entra al Govern cal assumir compromisos, ja que els 

problemes dels veïns no canvien amb els mandats i la ideologia política no està per sobre de 

tot, sinó que l’opinió de la gent s’ha d’acceptar i valorar. Destaca que encara no s’ha pres cap 

decisió, però es va fer una consulta sense informar-ne els veïns ni els altres grups polítics i, en 

alguna ocasió, induint la resposta a favor dels interessos del Govern. Explica que, tot i així, sota 

la pressió veïnal i després de cinc mesos, s’han comunicat els resultats i efectivament els veïns 

estan a favor del tancament del parc. En aquest sentit, diu que, com que el resultat no els 

convé, com va passar amb la porta de la plaça de les Dones del 36, l’han amagat en un calaix, 

en comptes de respectar l’opinió dels veïns.  

A continuació, llegeix la proposició del seu grup. Per acabar, convida el Govern a parlar amb 

els veïns presents al plenari i dir-los que no els estalviaran la brutícia ni els possibles aldarulls, 

que no podran dormir ni descansar i que no respectaran la seva decisió, ni tan sols davant una 

enquesta que els afavoreix.  

 

Intervé la Sra. M. Esperanza Borrull (veïna). Exposa que representa les comunitats de veïns 

del carrer Mossèn Batlle, números 2-10, i són els principals afectats per les obres de 

l’aparcament dels jardins Menéndez y Pelayo. Assenyala que els jardins estan en uns terrenys 

finançats amb la compra dels habitatges dels veïns, inclosa la urbanització, i que es van cedir 

gratuïtament a l’Ajuntament. Recorda que a l’agost del 2014 van tenir coneixement de la 

construcció de l’aparcament sense rebre cap comunicat oficial de l’Ajuntament i van sol·licitar 

una reunió amb el Districte de Gràcia per manifestar el seu malestar per la falta d’informació, el 

qual els va informar que s’havien reunit amb diverses entitats per acordar els dissenys, les 

necessitats i els equipaments dels jardins. En aquest sentit, destaca que mai abans les seves 

comunitats —62 habitatges, unes 200 persones— no havien estat consultades ni informades. 

Afegeix que, a partir d’aquell moment, sí que van poder parlar amb els tècnics i els polítics, i 

van poder exposar els seus neguits respecte a l’execució de les obres i el projecte inicial de la 
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urbanització del jardí, que no tenia en compte les incidències en termes de seguretat, intimitat i 

descans nocturn per als seus habitatges i d’impacte general per a la ciutadania susceptible de 

fer servir aquests jardins. Detalla que van insistir en la preservació de diverses espècies 

d’arbres, van proposar un canvi d’ubicació de les escales entre Travessera de Dalt i carrer 

Maignon i de l’àrea d’esbarjo dels gossos, la presència d’una zona de refrigeri als jardins —que 

els van negar—, la reducció del nombre de petanques per compensar la pèrdua d’espais 

destinats al jovent i el tancament nocturn de tota la superfície dels jardins. Indica que les 

reunions es van anar fent amb força consciència de participació política, tècnica i veïnal, i van 

obtenir el compromís polític de la regidora Maite Fandos pel que fa al tancament nocturn dels 

jardins, com es fa amb altres jardins del districte l’obertura nocturna dels quals pot impedir la 

vida normal i tranquil·la del veïnatge adjacent. Així mateix, assegura que l’aprovació de les 

seves demandes donava valor al veïnatge directament afectat per l’obra i tenia com a objectiu 

preservar el desenvolupament de la vida de la gent que hi viu a prop, amb el mínim impacte 

nociu per a la salut i la convivència, i preservar alhora els jardins i impedir actes i usos incívics.  

Pel que fa a la situació actual, exposa que al maig del 2015, arran del canvi de Govern, van 

sol·licitar una reunió amb el regidor Raimundo Viejo per reiterar l’acord obtingut durant el 

mandat anterior, però aquest regidor va marxar al cap de cinc mesos sense haver-los convocat.  

Assenyala que mentrestant van reiniciar les comissions de seguiment amb l’Ajuntament i, 

davant les seves demandes, els van comunicar que no sabien si hi hauria pressupost per 

executar la urbanització dels jardins i el carrer Maignon perquè no el trobaven i que no 

tancarien els jardins per opció política. Afirma que aquesta resposta incomprensible suposa una 

estafa del sistema polític en què no es respecta el que es pacta. A continuació, destaca que 

van continuar demanant una reunió amb el nou regidor, Eloi Badia, i aquest no els va convocar 

fins al 27 de setembre del 2016, molts mesos després que el nou Govern prengués possessió 

al juny del 2015, però només dues setmanes després que els veïns denunciessin la situació a 

la premsa, la ràdio i la televisió. 

D’altra banda, exposa que al maig del 2016 el Govern va fer una enquesta sobre els jardins, 

però no l’ha feta entre la gent que viu al voltant del jardí, sinó que han fet preguntes a persones 

que viuen a diversos carrers del barri de la Salut, però han deixat de banda la gent de les seves 

finques i també la que viu davant del parc, a la vorera de Travessera de Dalt costat mar. Pel 

que fa a l’enquesta, indica que els resultats encara no s’han presentat públicament quatre 

mesos després, malgrat les reiterades demandes dels mitjans de comunicació en aquest sentit. 

Destaca que el resultat és favorable al tancament nocturn dels jardins i, tot i així, sembla que 

això no és suficient. En aquest sentit, diu al regidor que els ha fet participar en una espècie de 

comissió tendenciosa per validar una ideologia política que vol fer prevaldre sigui com sigui, 

independentment de les necessitats de la ciutadania. Així mateix, pregunta si no els deu haver 

convocat de pressa i corrents perquè era urgent notificar al veïnatge la seva voluntat de no-

tancament abans del plenari perquè el seu rol polític no quedés ja totalment desqualificat. 

Indica que a la reunió del dia 27 el regidor els va explicar que el Govern té el suport polític 

d’ERC, la CUP i, per descomptat, el PSC, grups polítics que en cap moment s’han dignat a 

contactar amb els veïns per conèixer el perquè del seu malestar per les obres que s’estan fent 

davant de casa seva, que amb les previsions actuals acabaran durant 36 mesos.  
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A continuació, manifesta que volen per escrit el compromís de l’execució de les obres dels 

jardins i la urbanització del carrer Maignon, la dotació pressupostària i la finalització durant el 

2017, així com un canvi de la barana de formigó de la primera plataforma d’entrada a 

l’aparcament per una barana de vidre que permeti recuperar la visibilitat. Afegeix que també 

volen conèixer la desviació entre l’execució i el pressupost per a l’aparcament, els jardins i la 

urbanització del carrer. En aquest sentit, diu que, pel que han vist, ni tan sols deuen haver 

respectat la memòria tècnica del projecte, ja que han anat adaptant l’execució de les obres als 

interessos de BIMSA o HL.  

D’altra banda, declara que volen el tancament nocturn de tots els jardins Menéndez y Pelayo 

per mantenir-los nets i evitar situacions d’incivisme. Assenyala que no validen ni estan d’acord 

amb la comissió de seguiment de no-tancament del parc, ja que es basa exclusivament en les 

incidències recollides per la Guàrdia Urbana, cos que actualment té un dèficit important 

d’efectius i, per tant, no pot fer totes les actuacions de prevenció que caldria. Assegura que 

aquesta comissió és una trampa d’una participació malentesa pel Govern i proposa que, en 

comptes d’això, es tanquin els jardins i es valorin llavors les demandes de les persones que hi 

vulguin fer activitats durant la nit. Considera que s’ha de donar validesa al seu coneixement i no 

pas a una enquesta feta entre uns veïns que no es veuran mai afectats per aquestes mesures. 

Per acabar, afirma que, quan es deixin de tancar totes les illes de l’Eixample i tots els parcs de 

la ciutat durant la nit, llavors es podran deixar oberts els jardins Menéndez y Pelayo. 

 

Intervé el Sr. Reposo (PP). Expressa el vot favorable del seu grup. Indica que estan d’acord 

amb tot el que ha demanat la Sra. Borrull i opina que, per qüestions de seguretat, convivència i 

dret al descans dels veïns, aquests jardins haurien d’estar tancats durant la nit, com es fa en 

altres punts del districte i de la ciutat. 

A continuació, expressa sorpresa pel fet que un partit que va fer bandera de la transparència i 

la nova política, gairebé mig any després de fer una enquesta, encara no n’hagi donat els 

resultats. Afirma que no donar aquesta informació és un menyspreu cap als veïns afectats i cap 

a tots els ciutadans en general i és més propi de polítiques tropicals que d’algú que deia que 

venia a regenerar la democràcia. Per acabar, demana que, si els veïns s’han manifestat en un 

sentit, es respecti la seva voluntat. 

 

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

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Declara que el seu grup no se sent vinculat a pactes als quals ha 

arribat el Govern actual, de manera que encara menys se sent lligat als acords del Govern del 

mandat anterior. Tot seguit, expressa el vot contrari del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Expressa el vot contrari del seu grup. Exposa que el punt que 

demana el tancament dels jardins és el que porta el seu grup a votar-hi en contra, ja que ningú 

no qüestiona que es tirin endavant els jardins. Considera que cal gestionar els espais públics 

perquè no s’hi generin problemàtiques, no pas tancar-los per si de cas, ja que aquest espai fins 

ara era de lliure accés i, de fet, és de tothom.  
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D’altra banda, diu que, si el Govern vol consultar el veïnat, el lloc per fer-ho són els consells de 

barri i cal anunciar-ho amb temps perquè totes les persones afectades puguin participar en la 

decisió. 

Per acabar, demana disculpes als veïns perquè el seu grup encara no els ha contactat i els 

insta a reunir-se aviat perquè les dues parts pugin exposar el seu punt de vista.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot contrari del seu grup. Indica que cal esperar a fer 

la prova pilot per saber si el tancament és necessari o no. 

 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Expressa el vot contrari del seu grup. Exposa que en el seu 

mandat defensen que l’espai públic és un bé comú per als veïns i les veïnes.  

Quant a l’enquesta, informa que, de les 518 persones enquestades, 248 van ser partidàries de 

l’opció de deixar-los oberts, mentre que 270 eren favorables al tancament, per la qual cosa les 

posicions en ambdós sentits són pràcticament equivalents. Afegeix que, tenint en compte 

aquest quasi empat i que el Plenari de Gràcia no està majoritàriament a favor del tancament, 

l’Ajuntament proposa que, un cop s’acabin les obres, es deixin oberts els jardins, com han estat 

sempre, i se’n faci un seguiment, sobretot durant els primers mesos d’obertura. 

D’altra banda, assegura que no és cert que el Govern no s’hagi reunit amb els veïns fins fa una 

setmana, atès que ja ho van fer el 8 de març. Manifesta que en aquesta reunió dues 

conselleres de l’equip de govern van acceptar diverses millores proposades pels veïns i en 

l’únic en què no es van posar d’acord va ser respecte al tancament dels jardins, motiu pel qual 

van decidir fer una enquesta no vinculant fa menys de sis mesos, entre el 2 i el 17 de maig. Per 

acabar, destaca que encara queda un any per acabar les obres dels jardins i, per tant, la 

urgència per respondre-hi no era extrema. 

 

Intervé la Sra. Manzano (CiU). Pregunta si l’excusa de la CUP és que ho havia demanat en 

l’antic mandat i, per tant, els veïns no compten. Quant a ERC, assenyala que, com que la seva 

opció és no tancar els jardins, llavors cal obrir-ho tot, el parc Güell i les illes de l’Eixample 

també. Respecte al posicionament del PSC, recorda que ells van tancar la plaça de les Dones 

del 36. Així mateix, demana a BC que no menteixin amb els números i pregunta entre quins 

veïns han fet l’enquesta. Per acabar, destaca que el tancament és una línia vermella. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Reconeix que no han passat sis mesos des que van fer l’enquesta, 

sinó cinc mesos i uns pocs dies.  

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Aclareix que el que ha esmentat no és l’únic argument que tenen 

per oposar-s’hi, sinó que exposarà la posició del seu grup quan plantegi el seu prec. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Assegura que es pot parlar d’obrir tots els parcs i jardins de la 

ciutat.  
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Queda rebutjada amb el vot contrari dels grups municipals de BEC, PSC, ERC i CUP i el vot 

favorable dels grups municipals de CiU, PP i C’s. 

 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

 

- Que el Districte de Gràcia emprengui mesures per tal de retornar la funcionalitat de les 

superilles de la Vila de Gràcia concretades, en la línia de les següents accions: 

- Limitar a 10km/h la velocitat dels vehicles de tots els carrers de prioritat invertida i 

d’accés mitjançant pilones; 

- Senyalitzar a totes les entrades de carrers de prioritat invertida la limitació de 

velocitat i la prioritat per als vianants; 

- Senyalitzar clarament els carrers exclusius per a vianants, també els culs de sac; 

- Recuperar les zones d’accés mitjançant pilones que s’han eliminat els darrers 

anys, estudiant , si s’escau un sistema de limitació diferent; 

- Repavimentar les plataformes úniques en mal estat que dificulten la mobilitat 

especialment per a persones amb diversitat funcional, cadires de rodes, cotxes, 

carros o caminadors a carrers com Perla, Terol, Ramon y Cajal, Sant Domènech, 

Penedès o Sant Pere Màrtir, entre d’altres; 

- Treballar una campanya específica de sensibilització i difusió del funcionament i la 

normativa aplicable als carrers amb prioritat invertida destinada tant a vianants com 

a conductors d’automòbils i transportistes professionals; 

- Reforçar el seguiment de la normativa per part dels serveis municipals i GU per tal 

d’assegurar un major compliment de la mateixa. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Assegura que en els darrers anys les superilles, que a Gràcia 

existeixen des de fa deu anys, han anat perdent la qualitat i l’ambició que tenien d’entrada, 

motiu pel qual cal prendre una sèrie de mesures per millorar-les mentre no es pugui fer una 

actualització global i tècnica del Pla de mobilitat en el marc de la negociació del PAD. A 

continuació, llegeix la proposició del seu grup. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Considera que el nou model de mobilitat de Gràcia, el de les 

superilles, ha millorat la qualitat de vida dels veïns, però no ha estat perfecte. Afirma que 

efectivament cal fer un estudi del Pla de mobilitat i de les superilles a Gràcia, tal com va 

demanar el seu grup l’any 2010, tot i que es va rebutjar.  

Exposa que el model de plataforma única funciona i, per tant, s’ha d’ampliar als carrers petits. 

Respecte a la proposta d’ERC en concret, diu que estan d’acord que el manteniment d’alguns 

carrers de plataforma única no és idoni perquè pot causar accidents i molèsties. Assenyala que, 

tot i així, no comparteixen totes les propostes d’ERC, com ara la limitació a 10 km/h a tots els 

carrers. Considera que caldria fer un estudi per valorar en quins carrers cal aquesta mesura. 

Així mateix, diu que no estan d’acord amb la recuperació del sistema d’accés amb pilones. Per 

acabar, expressa l’abstenció del seu grup. 
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Intervé el Sr. Calonge (C’s). Diu que totes les mesures són força raonables, però el seu grup 

no està d’acord amb la limitació a 10 km/h dels carrers de prioritat invertida. Afirma que això 

equival a convertir una superilla, la de la Vila de Gràcia, en més superilla encara. Exposa que 

s’està fent un experiment en aquest sentit al Poblenou i demana que s’esperi a veure com surt 

per veure si aquesta limitació és raonable. Finalment, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Expressa el vot favorable del seu grup. Destaca que la proposició 

té la virtut que, abans d’estendre una mesura a altres llocs, planteja tenir-la ben lligada 

tècnicament on s’ha aprovat per primer cop. Així mateix, indica que és molt positiu que proposi 

fer pedagogia. D’altra banda, comenta que, respecte a la possibilitat de fer superilles al Camp 

d’en Grassot, cal tenir en compte que aquesta zona és susceptible d’esdevenir un corredor 

turístic, fet que perjudicarà el gaudi del veïnat, com es tem que passi a curt termini en certes 

zones del Poblenou. 

 

Intervé Sr. Daura (CiU). Exposa que les superilles són una projecció en el futur de les smart 

cities, que han de ser sostenibles, revitalitzar l’espai públic i garantir la cohesió social. 

Assenyala que, malauradament, el Govern de BC fa que empreses com Schneider, decidides a 

invertir en projectes d’aquesta mena, acabin marxant perquè es troben mil traves burocràtiques. 

En aquest sentit, assegura que el Govern actual ha destruït en un sol any la feina del Govern 

de CiU, que durant quatre anys va impulsar les smart cities a escala internacional.  

D’altra banda, diu que cal defensar les superilles, però no el caos del Poblenou. En aquest 

sentit, assegura que les superilles s’han d’implementar a les zones adaptades, com Gràcia, on 

hi ha moltes places i ja es dóna un ús prioritari a l’espai públic. En aquest sentit, considera que 

caldrà debatre aquestes qüestions en una comissió per revisar també el Pla de mobilitat amb el 

consens dels partits polítics i dels veïns.  

Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup. 

 

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

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Opina que les propostes d’ERC són coherents amb el model i 

l’experiència de les superilles i assegura que se n’hauria de valorar la implantació, ja que cal 

tenir en compte l’impacte visual d’una sobresaturació de senyalització. Així mateix, diu que hi 

ha propostes que dependran dels pressupostos i n’hi ha que caldrà plantejar quan s’estudiï 

globalment la mobilitat de la Vila de Gràcia. 

Respecte al debat sobre el model de superilles que s’ha generat aquest estiu arran de la prova 

pilot de Sant Martí, exposa que com a conseller de Gràcia ha pogut explicar a la gent d’altres 

barris que el model consisteix a tenir carrers on es pot passejar amb tranquil·litat perquè els 

vianants hi tenen prioritat. En aquest sentit, destaca que aquesta recuperació de l’espai públic 

és el model que defensa el Govern. Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup. 
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Intervé la Sra. Metge (ERC). Agraeix el vots favorables. Respecte a la limitació de 10 km/h, 

indica que no és gens segur caminar per un carrer de plataforma única amb un cotxe al costat 

que vagi a 30 km/h. Pel que fa a la intervenció de CiU, diu que no poden donar lliçons sobre les 

superilles, ja que, durant els quatre anys que van ser al Govern de Gràcia, van canviar sentits 

de carrers, van obrir culs de sac i liquidar pilones de la nit al dia. Finalment, assegura que el 

Govern sempre podrà comptar amb el seu grup per recuperar l’espai públic per als vianants. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Aclareix que la diferència entre els 20 i els 10 km/h es basa, 

segons l’Ajuntament, en la prohibició d’accés a aquests carrers de vehicles de motor. 

 

Intervé el Sra. Daura (CiU). Assegura que la sensibilitat social que té la consellera Metge en 

eficiència energètica també la té el Grup de CiU. Així mateix, destaca que el Grup d’ERC també 

ha participat en governs socialistes durant molts anys, de manera que tampoc no pot donar 

lliçons a CiU, que en el mandat anterior va fer grans inversions en aquesta matèria. 

 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals d’ERC, BEC, PSC, CiU i CUP i l’abstenció 

dels grups municipals de C’s i PPC. 

 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

- Que el Consell Plenari de Gràcia acordi promoure la construcció d’un Centre de Dia per a la 

gent gran amb diversitat funcional al barri del Camp d’en Grassot de titularitat i gestió 

completament públiques. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Llegeix la proposició del seu grup. Destaca que la ciutat va prendre 

l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb l’objectiu de facilitar la feina dels cuidadors 

com fa aquesta proposició. Exposa que actualment prop del districte hi ha onze centres de dia, 

dels quals vuit són pròpiament al districte, cinc són col·laboradors de la Generalitat i només un 

és de titularitat 100% pública. Indica que les llistes d’espera són de tres anys per passar el dia 

en aquest centre i de cinc anys si cal un ingrés permanent. Recorda que Gràcia és un dels 

districtes amb un percentatge més alt de persones de més de 80 anys, que presenten 

problemàtiques específiques pel que fa a les cures que necessiten. Així mateix, explica que ho 

demanen per al Camp d’en Grassot perquè, tenint en compte que a Gràcia ja hi ha un centre 

d’aquest tipus, aquesta zona és més convenient per qüestions de mobilitat, població i situació. 

D’altra banda, assenyala que la gent gran i la gent amb diversitat funcional necessiten unes 

cures que acostumen a fer els familiars més propers, especialment les dones, cosa que genera 

una sobreexplotació de les persones cuidadores. Diu que, a més, aquestes persones també 

mereixen un tracte digne, cosa que a vegades requereix l’atenció de professionals, i la marca 

d’oferta pública és evident.  

Per acabar, recorda que en diversos barris la població està envellida i paral·lelament els joves 
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han de marxar pel preu dels lloguers, fet que dóna lloc a una composició de la piràmide 

demogràfica no del tot desitjable. 

 

Intervé la Sra. Marta Torruella (veïna). Diu que representa l’Associació de Cuidadors 

Familiars i assegura que efectivament hi ha una manca d’espais d’aquest tipus. Explica que els 

cuidadors no tenen llocs on portar els seus familiars perquè continuïn socialitzant-se i acaben 

passant tot el dia tancats a casa. Indica que, a més, en alguns casos, com els de persones que 

pateixen Alzheimer o Parkinson, els cuidadors familiars no tenen les competències necessàries 

per atendre-les. Així mateix, exposa que darrere de cada persona dependent hi ha un cuidador 

i, si la persona dependent no pot accedir a un lloc, tampoc no ho pot fer qui la cuida.  

D’altra banda, argumenta que l’espai ha de ser de gestió pública perquè els cuidadors familiars 

no cobren res per la seva feina i sovint viuen de la pensió del seu familiar, per la qual cosa no 

poden pagar els preus dels centres de dia o les residències.  

Per acabar, insisteix que es facin espais de gestió pública i demana que es tingui en compte la 

figura del cuidador familiar, ja que la persona dependent està cuidada, però el cuidador familiar 

està totalment abandonat.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Assenyala que el seu grup difereix amb la CUP respecte al model i 

la titularitat de la gestió que han de tenir els equipaments municipals. Considera que no hi ha 

res de dolent en el fet d’externalitzar la titularitat o la gestió d’alguns serveis, com l’atenció 

domiciliària, ja que per garantir-ne la qualitat i l’eficàcia no cal que siguin totalment públics i, de 

fet, en alguns casos el fet que el servei sigui públic encareix la prestació, cosa que acaba 

perjudicant els ciutadans. Diu que, malgrat tot, estan d’acord que Camp d’en Grassot necessita 

un centre de dia perquè és un dels barris amb la mitjana d’edat més alta i aquest equipament 

milloraria la qualitat de vida dels veïns. Finalment, expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Declara que estan a favor del sentit de la proposta, en la mesura 

que la intervinent ha estat molt eloqüent i el seu grup ha defensat no solament que n’hi hagi un 

al Camp d’en Grassot, sinó també al Coll. Tot i així, assegura que no poden estar d’acord amb 

el fet que la proposició insisteixi que la titularitat i la gestió siguin totalment públiques, ja que 

l’important és que es doni bé el servei. Per acabar, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup. Indica que efectivament cal un 

centre de dia per a gent gran perquè el sobreenvelliment és palès i aquestes persones, en la 

mesura que la seva capacitat intel·lectual els ho permeti, han de tenir l’oportunitat de 

relacionar-se amb altres persones, més enllà de la gent amb qui conviuen o que les cuiden. 

Destaca també que un centre de dia permet la conciliació personal, familiar i laboral de totes les 

persones relacionades amb la persona gran. 

Quant a la titularitat i la gestió públiques, expressa el seu acord absolut i argumenta que, quan 

són privades, per definició ha de generar beneficis i això va en detriment del servei i, en alguns 

casos, dóna lloc a condicions laborals d’explotació per a les persones que treballen al centre. 

Finalment, diu que és convenient que se situï al Camp d’en Grassot, ja que és el punt més 
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envellit del districte. 

 

Intervé el Sr. Suñé (CiU). Expressa el vot favorable del seu grup. Assenyala que estan d’acord 

amb el fet que cal un nou centre de dia i que s’ha d’ubicar al Camp d’en Grassot, així com amb 

la importància que es valori la figura dels cuidadors familiars. Indica que el districte pateix un 

grau alt d’envelliment, que cada cop serà més pronunciat, per la qual cosa cal tenir nous 

serveis per garantir la millor atenció de la gent gran. 

D’altra banda, reconeix que el seu grup i la CUP pertanyen a dos corrents ideològics 

universalment diferents, però diu que no s’entén que constantment defenestrin la gestió 

indirecta, que en cap cas és una privatització. Exposa que es tracta d’un dels elements més 

importants de les administracions públiques de Catalunya, ja que totes, de tots els colors, han 

fet servir la gestió indirecta de serveis públics. Afirma que aquest tipus de gestió no solament 

beneficia les administracions, sinó que genera activitat econòmica i dota el servei públic de més 

qualitat i eficiència. En aquest sentit, opina que cal mantenir el model i convertir-lo en un valor 

en alça per a la societat catalana, tenint en compte, però, que cal pressionar més a les 

clàusules perquè es millorin les condicions laborals de les empreses adjudicatàries.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. Aclareix que el PSC no 

està en contra de la gestió indirecta, tot i que prefereix la pública. D’altra banda, destaca que e l 

seu grup sempre ha defensat aquesta proposta i, com que CiU, ERC i la CUP hi han votat a 

favor, espera que facin el que calgui al Parlament de Catalunya perquè els pressupostos 

incloguin la inversió corresponent.  

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Diu que comparteixen la diagnosi en relació amb el fet que el 

districte està envellit i hi ha un alt percentatge de persones grans que viuen soles, així com 

respecte a les feines de cura, majoritàriament assumides per dones sense retribució 

econòmica. Així mateix, puntualitza que aquesta qüestió no només és significativa al Camp 

d’en Grassot i Gràcia Nova, sinó també a la Salut, Vallcarca i els Penitents. Destaca que 

efectivament Gràcia només té un centre de titularitat pública i el dèficit de places per a gent 

gran és un fet. Tot i així, assenyala que les competències sobre aquest tipus de centres són de 

la Generalitat, no pas de l’Ajuntament. En aquest sentit, diu que BC dóna suport a fer aquesta 

demanda a la Generalitat justament ara que s’inicia el debat dels pressupostos al Parlament. 

Assegura que el Districte farà costat a la CUP si en aquest debat ho planteja com una mesura 

prioritària.  

D’altra banda, indica que, si la proposta es fes per a un altre barri del districte, també hi estarien 

d’acord, ja que l’important és la proximitat. 

A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. Aclareix, però, que hi donen suport amb 

el benentès que «promoure» vulgui dir acompanyar la demanda dels grups de la CUP, ERC i 

CiU per aconseguir la dotació pressupostària necessària perquè la Generalitat construeixi 

aquest equipament que necessita el barri. Diu que el suport de la Llei de dependència, avui 

paralitzada, també ha de venir de la Generalitat i, malgrat que no sigui la solució, també 

ajudaria força la gent cuidadora. Per acabar, destaca que el Govern s’ha anat reunint amb 
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l’Associació de Cuidadors i Cuidadores i s’ha anat fent una feina que també ajuda a posar 

l’accent sobre la important necessitat de tenir equipaments en una part concreta de la ciutat. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Quant al debat sobre el model de gestió, destaca que, si dels onze 

centres que hi ha deu són privats, la gent no hi pot accedir per una qüestió de preu, motiu pel 

qual és urgent que n’hi hagi un de públic. 

 

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

amb l’abstenció del grup municipal de C’s. 

 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

- Amb l’objecte de la transparència, que en el termini de sis mesos pugui consultar-se en la web 

de l’Ajuntament i en referencia al Districte de Gràcia, els costos de funcionament dels serveis 

que presta. 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Exposa que actualment des de la web del Districte no es pot 

esbrinar quant costen els serveis perquè el pressupost no està individualitzat per a Gràcia. A 

continuació, llegeix la proposició del seu grup. Finalment, diu que també li agradaria que, en 

ares de la transparència, es poguessin conèixer les subvencions que es donen a les 

associacions. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Assegura que el seu grup, com tothom, defensa totes les 

propostes que impliquin un govern més transparent i obert als veïns, però no entén què 

demana exactament aquesta proposició, atès que a l’apartat de dades econòmiques de la 

pàgina Govern Obert hi ha un informe comparatiu que desglossa per processos i districtes tots 

els costos dels serveis prestats. En aquest sentit, opina que desglossar-ho més confondria el 

ciutadà amb dades excessives. Per acabar, demana que s’aclareixi què es demana exactament 

per expressar el sentit del seu vot.  

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Afirma que el Grup d’ERC és un ferm defensor de la 

transparència, la democràcia, les urnes i la llibertat d’expressió. Tot i així, expressa l’abstenció 

del seu grup perquè espera que això animi al Grup de C’s de Gràcia a presentar alguna cosa 

que preocupi realment els veïns i veïnes del districte. 

 

Intervé la Sra. Mayor (CiU). En primer lloc, aconsella al conseller de C’s que de tant en tant 

faci alguna proposició més gracienca, ja que aquesta proposta és un comodí que podria servir 

per a qualsevol districte. 

D’altra banda, expressa el seu suport a les dades obertes, la transparència i l’accessibilitat de 

les dades. En aquest sentit, destaca que al mandat anterior es va instaurar el portal de Govern 

Obert, on la participació és un eix cabdal i un dels pilars de la governabilitat i l’Administració. 
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Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que es proposa fer una cosa que majoritàriament ja 

es fa, però expressa el vot favorable del seu grup perquè sempre es pot ampliar la informació. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Informa que actualment a la web d’estratègia i finances de 

l’Ajuntament es pot trobar el detall dels serveis prestats a la ciutadania, incloent-hi els que 

gestionen les diverses gerències, tant temàtiques com territorials, i, per tant, les dades 

corresponents al Districte de Gràcia. Afegeix que faran arribar l’enllaç al Sr. Calonge i també 

s’asseguraran que sigui a la web del Districte. Quant a les subvencions, assenyala que tenen 

un web específic i també es publiquen al BOP. Així mateix, destaca que l’Ajuntament ha 

obtingut la millor puntuació en matèria de transparència en l’informe sobre transparència, accés 

a la informació pública i bon govern del 2016 elaborat pel Síndic de Greuges, ja que compleix 

88 dels 90 ítems avaluats. Finalment, expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Assegura que no se’l deu haver entès bé, sobretot qui l’acusa de 

no preocupar-se per Gràcia. Exposa que, quan s’accedeix a la web, s’arriba a l’anomenat Llibre 

verd del pressupost, que consta de més dues-centes pàgines amb dades globals sobre 

l’Ajuntament i no és accessible per a una persona no experta. En aquest sentit, assenyala que 

la proposició demana que, quan es faci clic al Districte de Gràcia, s’informi de les despeses 

concretes del districte i d’una manera comprensible per tothom. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot favorable del seu grup. Puntualitza, però, que el 

que es demana ja hi és. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Diu que entén que el que demana la proposició és facilitar les 

dades que ja estan disponibles a la gent no experta i que hi accedeix a través del web del 

Districte. Així mateix, expressa temor pel fet que el motiu pel qual volen facilitar aquestes dades 

sigui criticar la descentralització o algun dels serveis que presta el Districte. Finalment, 

expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Aclareix que es va publicar un nou web el 16 de setembre, on hi 

ha tota la informació detallada i fàcilment consultable, de manera que caldrà verificar si estan 

parlant de la mateixa pàgina. 

 

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

del grup municipal d’ERC i CUP. 

 

D.1.5 Del Grup municipal de PPC 
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- Que no s’autoritzi ni es permeti la celebració de festes, dins del marc de les Festes Majors de 

Gràcia, que no compleixin els requisits que exigeix l’Ajuntament de Barcelona en qualsevol acte 

públic similar ni tampoc a aquelles que no compleixin els criteris que la pròpia Fundació de 

Festa Major de Gràcia requereix als trams de carrer que hi formen part. 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Explica que la proposició té com a objectiu defensar el model 

actual de la Festa Major de Gràcia promulgat per la Fundació i també fer complir la llei, que en 

teoria hauria de ser igual per a tothom. Diu que el seu partit fa anys que avisa de la proliferació 

de les festes anomenades alternatives, que l’únic que busquen és aprofitar-se de l’efecte crida 

de la Festa Major sense tenir en compte el que fa diferent i especial la festa, que és el que 

exigeix la Fundació per ser un carrer organitzador. Assenyala que al final, com era d’esperar, 

ha sorgit un cert malestar entre uns carrers i els altres, cosa que podria acabar posant en risc 

no solament la Festa Major, sinó la convivència als carrers durant la celebració. Destaca que, a 

més, de vegades ni tan sols compleixen els requisits que l’Ajuntament exigeix per celebrar 

aquest tipus d’esdeveniments a la via pública, incompliment que en altres casos ha donat lloc a 

fortes sancions econòmiques. Per acabar, llegeix la proposició del seu grup.  

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Exposa que la Festa Major de Gràcia es pot considerar un model 

d’èxit que ha comportat un equilibri delicat entre els drets i deures dels veïns que decoren els 

carrers. Indica que, paral·lelament, com ha dit el conseller del PP, hi ha carrers que no 

compleixen aquests drets i deures, cosa que posa en risc aquest model d’èxit. Per acabar, 

expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). En primer lloc, pregunta si el proposant pot fer valoracions diferents 

de diversos espais alternatius o els veu tots iguals. A continuació, apel·la a l’arrelament 

d’algunes d’aquestes festes dites alternatives, com les festes populars que fa més de vint anys 

que se celebren a la Vila amb noms diferents. Així mateix, expressa sorpresa pel fet que certs 

grups demanin més desregulació a l’hora de fer negocis al carrer —per posar més terrasses 

privades, per exemple—, però alhora volen hiperregular el lleure i el gaudi espontani de la via 

pública per part del veïnat. En aquest sentit, planteja si el que molesta realment és la festa o bé 

és el contingut polític d’algunes d’aquestes festes, i pregunta també si el motiu pel qual els 

grups de C’s i el PP no tenen cap espai de festa que se sentin políticament seu és perquè no 

en volen tenir o perquè no hi ha gaire gent que pensi com ells. 

Quant a la convivència, assenyala que potser els conflictes no sorgeixen realment d’aquests 

espais, sinó de la massificació, ja que el famós efecte crida és posterior al sorgiment d’aquests 

espais. En aquest sentit, demana que hi hagi un debat sobre si realment es tracta d’un model 

d’èxit o cal revisar globalment mols aspectes de la Festa Major. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). D’entrada diu que no es pot ficar tothom en el mateix sac, ja que 

és un tema molt complex, en el sentit que ni tots els alternatius són il·legals ni tots són 

problemàtics. Assenyala també que el fet que la Festa Major estigui saturada o que als barris 

del nord les festes estiguin disgregades no són conseqüències directes d’aquests espais. 
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Assegura que calen mesures i molta feina per arribar a punts de trobada entre els diversos 

actors per aconseguir que les festes siguin del veïnat i per al veïnat. Per acabar, expressa el 

vot contrari del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Afirma que aquesta mesura reflecteix la capacitat d’arribar a 

acords del Govern, ja que el Grup del PP estava disposat a aprovar una redacció que tots els 

grups poguessin acceptar, sempre que el Govern hi volgués donar un suport si més no parcial, 

però el Govern ha vist les sigles de la proposició i ha deixat de llegir. Explica que els darrers 

dies han pogut debatre amb el conseller Raposo en un marc de respecte i voluntat de consens, 

fet que demostra que la màgia de la política municipal rau a valorar cada proposta tenint en 

compte el que diu, no pas qui ho diu, per aconseguir el millor per al territori.  

A continuació, expressa l’abstenció del seu grup. Considera que la proposta tal com està 

escrita no dóna resposta a la complexitat i l’heterogeneïtat de les Festes i assegura que 

l’objectiu hauria de ser garantir el compliment dels requisits com a principi de convivència, igual 

que una terrassa també n’ha de complir. Assegura que comparteixen l’objectiu de la proposició, 

però no és adequat parlar en termes d’autorització i cal parlar amb cada festa alternativa per 

separat, ja que no totes són iguals ni tenen la mateixa història. Indica que, a més, hi ha espais 

alternatius que també compleixen els requisits en termes d’hora de tancament, limitadors i 

protocols. D’altra banda, considera que si el Govern autoritza, encara que sigui tàcitament, que 

es faci una festa en un espai públic ha de respectar la voluntat dels carrers de festa que hi ha a 

prop, cosa que enguany el Govern actual no ha fet. Per acabar, diu que el seu grup es reserva 

la potestat de presentar una proposició amb la voluntat de sumar que apel·li a la convivència i 

no criminalitzi una realitat de Gràcia que continuarà present. 

 

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

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Exposa que les festes anomenades alternatives no són un fet 

nou i algunes tenen un fort arrelament al districte. Així mateix, destaca que al principi es feien 

sense cap mena de coordinació ni respecte dels criteris bàsics, però en els darrers anys s’ha 

avançat molt en aquest sentit i també s’ha incrementat la comunicació dels organitzadors amb 

veïns i veïnes de l’entorn. Considera que al Districte, com a Administració de proximitat, li 

correspon treballar amb el diàleg per arribar a acords de convivència, seguretat i models de 

festa amb les diverses parts. 

Quant a la Festa Major de Gràcia, exposa que s’han trobat punts de consens entre les diverses 

parts de manera que les molèsties que causen aquestes festes s’han minimitzat fins a nivells 

similars als de qualsevol carrer membre de la Fundació en termes d’horaris, limitadors de so, 

guarnits, procediments de seguretat i programació en diversos horaris. En aquest sentit, afirma 

que s’està treballant en la bona direcció, tant amb la Fundació com amb les festes dites 

alternatives, i, per tant, expressa el vot contrari del seu grup.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Quant a la intervenció de la CUP, explica que la proposició és per 

a totes les festes, siguin alternatives o no, i que l’únic que demanen és que es compleixi la llei, 
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que és el que hauria de fer tot ajuntament que es consideri una mica democràtic. Així mateix, 

diu que quan ell va a una festa no té color, ja que no hi va a fer política. 

D’altra banda, lamenta que la proposició no tingui prou suports i la manca de cintura política i 

d’interès per dialogar de l’equip de govern. En aquest sentit, destaca que tenien la intenció de 

negociar-la, com han fet amb el Grup de CiU, a qui agraeix la predisposició, com també agraeix 

el suport de C’s. Considera que el Govern, quan rep una proposta, el que ha de fer és llegir-ne 

el contingut i no limitar-se a descartar-la quan veu el logo d’un partit, sigui del PP o d’un altre. 

Afegeix que el sectarisme en aquestes votacions no porta enlloc i, per això, avui mateix el seu 

grup ha votat a favor d’una proposta de la CUP. Per acabar, afirma que la seva voluntat sempre 

serà arribar a pactes que afavoreixin la ciutadania i, en aquest sentit, aquesta proposició és una 

oportunitat perduda. 

 

Queda refusada amb el vot en contra dels grups municipals de BEC, PSC, ERC i CUP, el vot 

favorable dels grups municipals de C’s i PPC i l’abstenció del grup municipal de CiU. 

 

D.2. Precs  

D.2.1 Del Grup municipal de CIU 

- Que el govern actuï sobre els problemes de civisme existents als jardins d’Antoni Puigverd, 

amb una campanya integral com la que es fa a algunes places de Gràcia o en alguns interiors 

d’illa de l’Eixample; que impliqui intervencions de la GUB i d’educadors de carrer i que aquesta 

campanya contempli també els jardins de Caterina Albert per la seva proximitat amb l’espai 

afectat. 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Llegeix el prec del seu grup. Destaca que aquest tipus 

d’intervenció té èxit perquè incideix en la problemàtica des d’una perspectiva social i no només 

punitiva, atès que els educadors treballen els diversos usos de l’espai i la Guàrdia Urbana evita 

conductes que no poden tenir lloc a la via pública. Per acabar, demana un increment de la 

neteja perquè s’han trobat xeringues a prop de l’espai infantil. 

 

Intervé el Sr. Esteban Vaello (veí). Explica que casa seva dóna al passatge que comunica el 

carrer Còrsega amb els jardins. Assegura que el problema és molt greu i demana ajuda a tots 

els partits per resoldre’l, ja que ara ho ha de fer ell tot sol. Diu que s’està enfrontant a centenars 

de skaters que vénen de tot Europa per practicar a la plaça, amb el risc que suposa per als 

infants i la molèstia per als veïns. Així mateix, destaca que ha patit agressions i insults, i 

aclareix que el que demana és ajuda, no pas vots. Recorda que el 27 de juliol va presentar una 

petició firmada per un munt de veïns i encara no els han respost. Assenyala que han tingut la 

sort de comptar amb l’ajuda de la Sra. Clemente i amb l’intendent de la Guàrdia Urbana, que ha 

actuat de veritat. Diu que, tot i així, és impossible disposar d’un agent les 24 hores del dia i 

calen mesures. En aquest sentit, exposa que una cosa important seria posar un cartell perquè 

els veïns com a mínim puguin fer veure als skaters que el que fan està prohibit. 
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Intervé la Sra. Tomàs (BC). Explica que ella és la consellera del Camp d’en Grassot, per la 

qual cosa és qui va rebre a finals de juliol la instància amb 105 signatures, però el mes d’agost 

el Districte està molt ocupat amb la Festa Major i ella, per torn de l’equip de govern, va fer 

vacances al setembre, de manera que no n’han tingut coneixement fins ara. Assenyala que ja 

han encarregat al servei de gestió de conflictes que facin una valoració de la situació. Expressa 

acord amb la idea que no es tracta de buscar solucions punitives i destaca que, segons la 

informació que n’ha rebut, el problema de les xeringues ha estat puntual, tot i que ho estudiaran 

igualment. Així mateix, demana reunir-se amb els veïns per parlar-ne més tranquil·lament. Per 

acabar, accepta el prec i demana a la Sra. Clemente que s’adoni que el Govern no diu que no a 

tot. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Celebra que el Govern accepti el prec i destaca que el Sr. 

Vaello encara ho deu estar celebrant més. 

 

S’accepta. 

 

D.2.2 Del Grup municipal d’ERC 

 

- Incrementar el nombre de bancs del Districte, en especial a les zones del Districte amb 

pendent, per tal de facilitar les passejades a les persones de mobilitat reduïda amb la garantia 

de poder fer pauses entremig, estudiant les rutes més adient o agradables per passejar per tal 

de prioritzar-les. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Explica que el prec va a adreçat a persones que, pel motiu que sigui, 

necessiten seure quan surten a caminar perquè no poden fer tirades llargues. A continuació, 

llegeix el prec del seu grup.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que la seva proposta de PAD inclou les mesures següents: 

millorar l’accessibilitat a l’espai públic als barris del Coll, la Salut i Vallcarca i els Penitents; 

analitzar les prioritats de millora de l’espai públic amb criteris d’accessibilitat tenint en compte 

l’orografia dels barris, i impulsar l’accessibilitat universal i el dret a la mobilitat. En aquest sentit, 

accepta el prec i diu que incorporaran la demanda en la proposta de PAD. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Agraeix l’acceptació i detalla alguns espais on la mesura es podria 

portar a terme: la Travessera de Dalt; a la cruïlla entre Alsina i Sant Salvador; la Riera de Can 

Toda, a la Salut; la Baixada de Solanell amb Beat Almató i Móra d’Ebre, al Coll; el Torrent de 

l’Olla, a Gràcia; a Vallcarca, tota la zona de Penitents en general, i al Camp d’en Grassot, la 

Travessera de Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Diu que ha pres nota de la llista de propostes i demana que la hi faci 

arribar per escrit per incorporar-ho al PAD i les actuacions previstes. 
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S’accepta 

 

D.2.3 Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Govern del Districte, a través del Consell de la Gent Gran del Districte, reparteixi pels 5 

barris de Gràcia les activitats dirigides a gent gran que organitza, per tal de poder fer accessible 

la participació lúdica en aquestes activitats a totes les persones interessades del Districte. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Exposa que recentment, al Consell de la Gent Gran, van veure amb 

sorpresa que en el curs 2015-2016 totes les activitats destinades a la gent gran s’havien fet a la 

Vila, tret d’alguna al Coll, i aquesta setmana, que és la Setmana Internacional de la Gent Gran, 

tots els actes tindran lloc en aquesta mateixa sala. En aquest sentit, considera que és normal 

que la gent dels barris del nord hi participi poc, ja que al districte les distàncies són grans i hi ha 

barris molt costeruts. Així mateix, destaca que al curs 2016-2017 totes les activitats tornen a 

estar previstes només a la Vila i això malgrat que hi ha un projecte amb escoles, que n’hi ha per 

tot el districte. Per acabar, demana que el Govern recordi els altres barris, ja que la gent jove es 

trasllada amb facilitat, però la gent gran, no. 

 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Puntualitza que durant la Setmana de la Gent Gran, que en 

realitat és al maig, no solament es van fer activitats al Coll i la Vila, sinó també a Gràcia Nova i 

la Salut. Així mateix, aclareix que el que es va presentar al Consell Assessor de la Gent Gran 

no va ser la programació de tot el curs, sinó les activitats ja tancades a la Vila i el Coll. Destaca 

que aquesta setmana ha començat al parc de la Creueta el circuit de gimnàstica per a gent 

gran i també se’n vol fer un a Penitents. Afegeix que també s’ha parlat de fer una aula 

d’extensió universitària a la Violeta, però també es vol que sigui itinerant i, per això, s’està 

parlant amb les biblioteques de Lesseps i Penitents, com també s’ha fet una reunió amb el parc 

Virgili. Finalment, assegura que la política d’aquest Govern és seguir una línia de 

descentralització i accepta el prec. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Respon que pren nota que la previsió és organitzar activitats a la 

resta de barris i matisa que es referia només a les activitats organitzades directament pel 

Districte. 

 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Diu que efectivament parlen de les activitats del Districte i, a 

més, hi ha les activitats programades pels casals. 

 

S’accepta 

D.2.4 Del Grup municipal de la CUP 
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- Que el govern vetlli perquè no es doni el tancament de l’espai públic, i informi sobre la situació 

actual per què fa els diferents jardins i places del districte que han generat debat sobre els seu 

tancament en determinats horaris, especialment en relació als Jardins de Menéndez y Pelayo, 

la plaça de les Dones del 36 i el Jardí d’Encarnació 62-64. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Llegeix el prec del seu grup. Opina que aquest debat ni tan sols 

s’hauria de desenvolupar perquè de partida assumeix que l’espai públic és una cosa tancada i, 

per tant, en bona part susceptible de ser privatitzada o, si no, cau en desús. Diu que el Govern 

ha d’encarar el tema obertament, defensant, per exemple, l’obertura de la plaça de les Dones 

del 36 com un posicionament polític. Així mateix, recorda que cap normativa pressuposa que 

l’espai públic s’hagi de tancar, de manera que l’espai que s’ha reservat als Jardins Menéndez y 

Pelayo per si algun dia calen portes s’hauria d’haver aprofitat per ampliar el jardí. Per acabar, 

afirma que el tancament de l’espai públic és una política subordinada a l’interès privat i 

contradictòria amb els interessos generals. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Quant als Jardins Menéndez y Pelayo, diu que el Govern ja s’ha 

posicionat abans. Respecte a la plaça de les Dones del 36, el Govern en defensa l’obertura, tal 

com defensava ja al seu programa, i en els darrers mesos s’ha estat fent una prova pilot per 

acabar prenent una decisió. Pel que fa al jardí del carrer Encarnació, 62-64, exposa que en el 

mandat anterior van demanar, juntament amb l’Associació de Veïns de la Vila de Gràcia, la 

protecció de l’anomenat jardí del Silenci i es va crear l’Associació Salvem el Jardí, amb la qual 

s’ha estat treballant per regularitzar una situació inicial força peculiar. Afegeix que amb aquesta 

associació s’ha establert un conveni per avançar cap a l’obertura de l’espai, però aclareix que 

no pot restar obert de manera permanent, ja que és un cul de sac. En aquest sentit, assegura 

que és un espai que ha de seguir diferents criteris dels que segueixen altres espais que sí que 

tenen entrada i sortida.  

  

Intervé el Sr. Serra (CUP). Assenyala que el seu grup va fer una reunió amb el regidor sobre 

l’espai d’Encarnació abans de signar aquest conveni i ja van expressar el seu posicionament 

aleshores. 

 

S’accepta 

D.2.5 Del Grup municipal de la CUP 

- Que s’impulsi una taula de treball per a la creació d’un Protocol d’intervenció contra les 

Agressions Masclistes a la Festa Major, impel·lint tots els espais festius a participar-hi 

conjuntament, però també recollint els treball fets els darrers anys, amb la cobertura de mitjans 

de l’Administració necessària per a la seva difusió i aplicació a partit del 2017. 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Llegeix el prec del seu grup. Considera que és imprescindible 

abordar les agressions masclistes des d’una esfera pública. Destaca que des de fa anys es 

desenvolupen iniciatives populars per constituir un ambient feminista, basat en relacions 
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igualitàries i lliure d’opressions sexistes, homòfobes, lesbòfobes, bifòbiques, com també 

racistes i classistes. En aquest sentit, fa esment del bon treball que ha desenvolupat 

l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia.  

Assegura que l’objectiu són unes festes confortables per a tothom, per la qual cosa demanen 

un compromís col·lectiu, dels diversos espais festius, dels veïns i de l’Administració, ja que 

aquest tema no es pot tractar individualment i cal passar de treballar només en l’esfera de la 

sensibilització per treballar també en l’abordatge actiu dels casos que es produeixin durant la 

Festa Major. Detalla que la xarxa informal ha detectat fins a set agressions, en només dos o 

tres espais de festa, dues de les quals amb força. 

Per acabar, diu que la taula de treball hauria de recollir la feina feta i comptar amb la 

participació de tots els espais festius i els agents socials pertinents, amb la cobertura de 

l’Ajuntament a l’hora de posar mitjans per fer-ho possible. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Indica que la lluita contra la violència masclista no sols forma part 

del programa del Govern, sinó que ja s’està treballant en l’abordatge de les agressions sexistes 

arreu, també a les festes majors. En aquest sentit, destaca les campanyes «Barcelona 

antimasclista» del Camp d’en Grassot i «Gràcia lliure d’agressions sexistes», que s’ha aplicat 

amb molta intensitat a la Festa Major de la Vila i la festa del barri de la Salut. Afegeix que és 

evident que cal fer més, amb la implicació d’entitats, veïnatge i carrers, així com també dels 

Mossos i la Guàrdia Urbana, per la qual cosa accepta el prec. D’altra banda, precisa que, en 

comptes de parlar d’agressions masclistes, seria preferible dir sexistes, ja que això amplia el 

ventall i és la línia de treball del Govern. Així mateix, afirma que la descripció que es presenta 

en els atesos és esbiaixada, ja que són més els espais i col·lectius que han estat treballant per 

unes festes lliures d’agressions. Pel que fa al nombre d’agressions patides, detalla que els 

Mossos només han rebut una denúncia, però és veritat que les denúncies no sempre 

reflecteixen tota la realitat. Finalment, diu que preveuen posar-se a treballar ja per eradicar 

totalment la violència rde cara a les properes festes majors. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Puntualitza que el fet que hi hagi més agressions que denúncies 

precisament indica que cal un protocol, que és el que ha fet l’Assemblea de Dones, però això 

no vol dir que no hi hagi altres col·lectius que hagin treballat en aquest àmbit. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Quant als protocols, diu que al final el que compta són les xifres 

oficials i caldrà animar a la denúncia. 

 

S’accepta 

D.2.6. Del Grup municipal de Ciutadans 

- Que des del Districte es facin les intervencions pertinents per convertir el solar situat en la part 

alta de la plaça Alfons Comín, al costat del carrer Josep Maria Sert, en un espai lliure de risc 

d’incendies i un actiu per als veïns dels Penitents, transformant-lo per exemple en un jardí o en 

allò que els veïns de la zona estimin més oportú. 
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Intervé el Sr. Calonge (C’s). Assenyala que a la part alta de la plaça Alfons Comín, a 

Penitents, recentment hi va haver un incendi i és una zona que ha estat totalment abandonada. 

Explica que els tècnics i experts li han dit que és una zona molt complicada perquè s’hi preveia 

fer un túnel cap a Collserola que al final no es va fer, però, tot i així, cal modificar el Pla general 

per donar-li un altre ús i, d’altra banda, la majoria dels solars són privats. Finalment, llegeix el 

prec del seu grup.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). D’entrada assenyala que, en contra del que algunes persones diuen, 

el conseller de C’s sí que tracta temes del districte, com el d’aquest prec. Destaca que el solar 

és de propietat privada i és al costat d’una riera del Parc Natural de Collserola, on hi ha molts 

més espais amb risc d’incendi i en els quals sí que cal intervenir i treballar. Aclareix que la 

propietat és la que té l’obligació de mantenir el solar net, lliure de plagues i desbrossat, i això és 

el que li notificarà el Districte. Per acabar, diu que el Govern no accepta el prec. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Reconeix que és complicat, com ell mateix ha indicat en la 

primera intervenció, però diu que volia saber si el Govern era capaç de proposar alternatives, 

més enllà del fet que sigui de propietat privada i estigui afectat pel Pla general. Afegeix que 

certament hi ha altres llocs amb risc d’incendi, però aquesta zona està envoltada d’habitatges i 

hi ha una escola, fet que pot donar lloc a més danys que en altres àrees. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Puntualitza que, si es posen en justa mesura els riscos, probablement 

no sigui el punt per on caldria començar les actuacions. A continuació, diu que, si vol fer un 

prec més ferm, el Sr. Calonge pot proposar que l’Ajuntament compri o llogui el solar. 

 

No s’accepta 

 

D.3 Preguntes  

 

D.3.1  Del Grup municipal de CiU 

- A quins usos pensa destinar el Govern l’antic Centre de Serveis Socials del Coll, al carrer 

Aldea? 

Intervé el Sr. Daura (CiU). Formula la pregunta del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que la previsió és destinar-lo a millorar les condicions del 

centre cívic mitjançant la creació de vestidors, noves sales polivalents i un magatzem per a la 

sala d’actes. 

 

Intervé el Sr. Daura (CiU). Demana que a l’hora de buscar solucions tinguin en compte els 
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veïns, les associacions i les forces polítiques perquè hi puguin aportar idees i els mantinguin 

informats.  

 

D.3.2 Del Grup municipal de Ciutadans 

 

- Quines mesures té previst prendre el Districte per acabar amb l’ocupació i acumulació de 

deixalles en el solar del carrer Esteve Terrades, 71 i per a què els romanesos que hi viuen en 

condicions infrahumanes millorin les seves condicions de vida? 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Exposa que el solar del número 71 del carrer Esteve Terrades ha 

estat ocupat per un col·lectiu, del qual no sap exactament l’origen i que el fa servir per guardar-

hi deixalles, com també està passant al barri del Coll. En aquest sentit, assegura que és una 

mostra més de la degradació que pateix la zona de Vallcarca. Per acabar, formula la pregunta 

del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Precisa que en realitat es tracta del número 75 del carrer. Assenyala 

que també és un solar de titularitat privada, per la qual cosa correspon al propietari prendre les 

mesures legals que consideri adequades. Així mateix, exposa que la Taula Tècnica 

d’Assentaments del Districte està fent un seguiment del cas i el Departament de Serveis 

Socials ha entrat en contacte amb les persones que fan servir el solar per oferir-los els recursos 

i els ajuts de què disposa l’Ajuntament per a aquestes situacions, però no han estat acceptats. 

 

Intervé el Sr. Calonge (C’s). Destaca que hi ha una sèrie de col·lectius que viuen als barris del 

districte en situacions de marginalitat total i, davant d’això, el conseller demostra que no té cap 

resposta. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Reitera que Serveis Socials i la Taula d’Assentaments ja hi han 

intervingut i han ofert els serveis municipals, però no es pot obligar ningú a acceptar una cosa 

que no vol. D’altra banda, expressa sorpresa pel fet que el Grup de C’s demostri aquest nivell 

d’intervencionisme en una propietat privada. Per acabar, diu que seria més productiu que fes 

un prec per demanar la compra d’aquest solar amb l’objectiu de destinar-lo a alguna activitat 

municipal. 

 

D.3.3 Del Grup municipal del PPC 

- A partir de les conseqüències que ha tingut la implantació de la superilla al barri del Poblenou, 

s’ha previst algun canvi o modificació en el calendari i actuacions previstes a realitzar en el 

projecte de superilla de Camp d’en Grassot? 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Formula la pregunta del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Exposa que s’està treballant en el calendari i les actuacions de la 

superilla que afectarà el Camp d’en Grassot i es tindrà en compte tot el que calgui, a més de 
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recollir l’experiència que Gràcia ja té en aquest àmbit. D’altra banda, assenyala que part del 

caos generat a Sant Martí té a veure amb el fet que diversos agents tenen interès a fer que 

coses positives semblin negatives perquè els veïns s’hi posin en contra, però això canvia quan 

se’ls explica als veïns, mitjançant processos participatius que feia temps que no veien, com 

funcionen les superilles.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Diu que amb aquesta darrera part de la seva intervenció, no sap si 

la Sra. Tomàs parla d’ara o de l’última part del mandat anterior. En tot cas, afirma que els veïns 

no han de patir  un projecte inacabat i innecessari, que perjudica el teixit social i el dia a dia de 

la gent. Per acabar, demana que aprenguin del que ha passat al Poblenou i al Camp d’en 

Grassot, que té la mateixa trama d’Eixample que el Poblenou, prenguin mesures que evitin 

l’espectacle presenciat al Poblenou. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Respon que el projecte encara no s’ha iniciat i tots els grups seran 

informats i hi podran fer aportacions. 

 

D.3.4 Del Grup municipal del PPC 

 

- Atesa la baralla entre diverses persones, algunes fent ús d’armes blanques, que tingué lloc el 

passat dia 14 a Vallcarca, s’han pres algun tipus de mesures per tal de reforçar la seguretat en 

aquest a zona i evitar que aquests fets es puguin tornar a repetir? 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Formula la pregunta del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Indica que és molt difícil preveure un esclat de violència entre grups 

que fins aleshores s’havien mostrat pacífics i la zona ara mateix no té més problemes de 

seguretat que abans de la baralla, per la qual cosa no cal donar l’alarma ni és previsible que el 

fet s’hagi de repetir. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Aclareix que no ha dit que s’hagi de repetir, sinó que considera 

greu que es facin servir armes blanques i hi hagi quatre ferits, de manera que cal tenir-ho en 

compte. En aquest sentit, assegura que no és una baralla normal i són unes persones en una 

situació especial, però seria convenient tenir un cert control, ja que no és gaire agradable per 

als veïns trobar-se una situació d’aquest tipus. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Declara que la valoració que n’han fet les forces de seguretat és que 

va ser un fet esporàdic i no cal fer-ne més seguiment, així que, si el Sr. Calonge vol fer una 

proposta més concreta sobre el nivell de control, el Govern la pot valorar i traslladar a qui 

correspongui. 

 

D.4 Seguiment de proposició/declaració de grup o prec. 

 

D.4.1 Del Grup municipal de la CUP 
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 - Que el govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 

proposició aprovada pel Consell Plenari del dia 2 de març del 2016, amb el següent contingut: 

“Instar l’Ajuntament de Barcelona per tal que commini els serveis tècnics municipals a enllestir 

un cens d’habitatges buits al Districte de gràcia aquest any 2016 amb l’objectiu d’obtenir les 

dades suficients per a la dita intervenció pública, i publicar-lo.” 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Exposa que fa vuit mesos que van presentar aquesta proposició 

al Plenari i recorda que té a veure amb els pisos que fa dos anys que estan desocupats. 

Afegeix que encara no saben si el Govern està treballant en aquest tema o, en canvi, ha 

renunciat a una potent eina de transformació social. Per acabar, diu que no pot ser que un 

Govern que s’ha apropiat la lluita pel dret a l’habitatge no pugui o no sàpiga fer un cens, com 

s’ha fet a Lleida, Terrassa o Sabadell, i afirma que els costos no poden servir d’excusa. 

Intervé el Sr. Soro (BC). Aclareix que el seu grup no s’ha apropiat de la lluita a favor de 

l’habitatge i compartiran la lluita amb tothom que hi vulgui participar. Així mateix, diu que 

l’elaboració d’aquest cens és un compromís electoral de BC, però està resultant molt més 

complexa del previst, ja que les dades del cadastre i el padró no coincideixen, fet que dóna lloc 

a un marge d’error d’un 30% que impossibilita la creació d’un cens fidedigne. Destaca que, a 

més, no es disposa del personal propi necessari per fer comprovacions, de manera que s’ha 

decidit fer una licitació externa i adjudicar al GESOP la planificació i coordinació tècnica del 

projecte per posar en marxa el registre als barris on hi ha més preocupació. Exposa que el 

projecte comporta crear una base de dades depurada per l’Institut Municipal d’Informàtica que 

filtri dades del padró, el cadastre i un consum zero d’aigua; incorporar un equip tècnic temporal 

que es coordinarà amb el GESOP, sota la direcció de Bagursa, i contractar durant sis mesos 

quinze persones del Pla d’ocupació de Barcelona Activa per fer el treball de camp. Assenyala 

que el procés de selecció ja s’ha iniciat i, a partir del 17 d’octubre, es preveu començar la 

primera fase del projecte com a prova pilot a Trinitat Nova, Bon Pastor, Baró de Viver, Besòs i 

el Maresme, mentre que la segona fase s’ocuparà de la Vila de Gràcia i el Raval, 

previsiblement el primer trimestre de l’any 2017. 

 

Intervé la Sra. Arnau (CUP). Pregunta si es farà a la Vila de Gràcia. Així mateix, destaca que 

el reconeixement dels habitatges buits ha de permetre mesures com el lloguer social forçós i 

cal acompanyar l’adquisició i l’expropiació d’immobles per a pisos públics que permetin 

intervenir en un mercat immobiliari desbocat. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que sí que es farà a la Vila de Gràcia.  

 

E. MOCIONS 

E.1.1 Del Grup municipal del PSC: 
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- “El Consell del Districte demana que es realitzin les gestions necessàries amb el govern 

d'Israel per protegir la integritat de les dones de la flotilla “Dones Rumb a Gaza” i per garantir la 

lliure navegació de la flotilla fins a arribar a Gaza.” 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Llegeix la moció. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Indica que l’equip de govern de Barcelona va decidir de manera 

unilateral donar suport a aquesta iniciativa, sense consultar el seu grup polític, en el moment en 

què la flotilla va sortir. A continuació, expressa el vot contrari del seu grup. 

 

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

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Diu que és una ocasió per denunciar les actuacions d’Israel, un 

estat il·legítim basat en la neteja ètnica i les pràctiques de colonització. Considera que cal fer 

pressió internacional real per aturar la impunitat d’actuacions d’aquesta mena. En aquest sentit, 

demana a l’Ajuntament que s’ho prenguin seriosament, per exemple replantejant-se 

l’agermanament amb la ciutat de Tel-Aviv, i també que s’apliqui la política que la Sra. Colau 

exigeix de trencament de les relacions amb Israel. Finalment, expressa el vot favorable del seu 

grup. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup. Així mateix, demana a 

tots els grups que per qüestions pràctiques vagin en compte a l’hora de sol·licitar declaracions 

urgents per temes cada cop més allunyats. 

 

Intervé la Sra. Clemente (CiU). Considera que mai no s’ha de negar l’oportunitat que un tema 

es debati en el Plenari. Afegeix que és un tema supramunicipal  i, a més, el seu grup no ha 

tingut temps de debatre’l, a diferència del que ha passat a Horta. Diu que respecten les 

iniciatives sorgides de la societat civil, però opina que un ajuntament no ha de trencar relacions, 

sinó treballar per generar espais d’entesa. Per acabar, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Expressa el vot favorable del seu grup. Exposa que el 14 de 

setembre al Moll de la Fusta hi havia diversos representants polítics, de l’Ajuntament, el 

Parlament i l’Estat, i pertanyents al PSC, la CUP, ERC i BC. Així mateix, destaca que la 

iniciativa és pacífica i s’ha impulsat a l’empara de la legalitat espanyola i internacional. Quant a 

la urgència, assenyala que l’Estat d’Israel ha decidit avui que anava a assaltar el vaixell i, atès 

que Barcelona té enllaços d’agermanament amb Tel-Aviv i amb Gaza, l’Ajuntament està 

plenament legitimitat per fer aquesta petició d’urgència, de justícia, de dret i de solidaritat 

internacional. Per acabar, diu que al districte hi ha una sensibilitat social per aquesta qüestió, 

com demostra el fet que a la Festa Major de l’any passat al balcó on es fa el discurs alternatiu 

hi havia una gran bandera palestina.  
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Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Celebra que la moció s’aprovi. Aclareix que a Horta ha passat el 

mateix perquè la notícia que anaven a assaltar la flotilla s’ha donat a les tres de la tarda, de 

manera que no s’ha pogut presentar amb antelació. Així mateix, explica que la moció és una 

traducció d’una carta pactada des de l’Ajuntament, però volia que Gràcia pogués presentar una 

declaració d’aquest estil perquè el districte està implicat en la qüestió de moltes maneres. 

Finalment, diu que la urgència està més que justificada perquè al vaixell hi ha ciutadanes de 

Barcelona i en el cas anterior van morir unes quantes persones. 

 

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

dels grups municipals de C’s i PPC i l’abstenció del grup municipal de CiU. 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Agraeix a tothom la paciència i als intervinents el to 

constructiu, 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 22:07 hores. 

 

Barcelona, 5 d’octubre de 2016. 

 

 

El president,                                                                    El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 

 

 

 

 


