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CONVOCATÒRIA DEL PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

 

El president del Consell del Districte de Gràcia, us convoca a la sessió plenària ordinària del 

Consell del Districte, que tindrà lloc el proper dia 5 d’octubre, a les 18:30 hores, a la Sala 

d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia, d’acord amb el següent, 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

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

 

B. PART INFORMATIVA 

 

B.1 Cartipàs 

B.2 Despatx d’ofici 

B.3 Mesures de Govern 

B.3.1 Mesura de Govern Nous equipaments de Vallcarca: Consulat de Dinamarca i Can Carol. 

 

B.4. Informes  

B.4.1. Informe del regidor 

 

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. 

 

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: 
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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: 

- 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.  

  

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, com a mínim, en 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. 

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. 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 
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- 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. 

D.1.5 Del Grup municipal de PPC 

- 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. 

 

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. 

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. 

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 

D.2.4 Del Grup municipal de la CUP 

- 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. 

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 
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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. 

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. 

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? 

 

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? 

 

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? 

 

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? 

 

D.4 Seguiment de proposició/declaració de grup o prec. 

 

D.4.1 Del Grup municipal de la CUP 

 

 - 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.” 
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E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

    

 

 

   Barcelona, 29 de setembre de 2016 

 

                                                              

     

                                                             Gerard Ardanuy i Mata 

                            President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


