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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 10 d’octubre de 2018, 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. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior 

B. PART INFORMATIVA 

B.1. Despatx d’ofici 

B.2. Mesures de Govern 

B.2.1. Mesura de Govern Pla d’equipaments del Districte de Gràcia 

B.3. Informes  

B.3.1 Informe del regidor. 

 

C. PART DECISÒRIA  

    C.1 Propostes d’acord 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1. Del Grup municipal Demòcrata 

El Consell Plenari del Districte de Gràcia insta al Govern Municipal del Districte a crear una 

taula ciutadana estable per poder debatre, acordar i consensuar les actuacions a dur a terme a 

l’Avinguda de Vallcarca, entre els carrers Ballester i Medes. Aquesta taula haurà d’estar 

composada per representants veïnals, representants dels grups polítics presents al Districte, 

tècnics del Districte i d’Urbanisme de ciutat i s’haurà de reunir amb una periodicitat mensual. 

 

D.1.2. Del Grup municipal d’ERC 

Que el Districte de Gràcia organitzi una nova consulta popular entre el veïnat gracienc per a 

decidir la intervenció a les parets mitgeres de la plaça de les Dones del 36 d’entre una sèrie de 

projectes prèviament seleccionats, per garantir així que qualsevol de les opcions sigui aplicable 

en pressupost i tècnicament, als requeriments del govern del Districte. 
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D.1.3. Del Grup municipal de la CUP  

El consell plenari del districte de Gràcia acorda l’impuls de la municipalització de tots els 

equipaments i serveis dels espais museístics, inclosos els de tall complementari com ara 

restaurants, botiga, control d’accessos i llibreria, de la zona monumental del Park Güell sota 

únic ens de titularitat i gestió públiques. 

 

D.1.4. Del Grup municipal de Ciutadans 

 

El Consell de Districte de Gràcia acorda: 

- Desencallar i aprovar en aquest ple la construcció del Dipòsit Pluvial. 

- Dotar el projecte, abans de finalitzar l’any aprovar l’assignació econòmica. 

- Confirmar les dates del 2019 en les que es preveu desenvolupar el Dipòsit Pluvial, previ 

al desenvolupament de la futura Rambla Verda de Vallcarca. 

 

D.1.5. Del Grup municipal del PSC  

El Consell de Districte de Gràcia acorda: 

- Que es constitueixi una Taula de seguiment de la Carpa Provisional i de les obres del 
Mercat de l’Abaceria on tractar tots els temes relatius, formada per paradistes del 
Mercat i comerciants i veïns i veïnes de la zona tant del Passeig de Sant Joan com del 
Mercat, així com els tècnics corresponents i els grups polítics representats al districte. 

 

D.1.6. Del Grup municipal del PPC 

El Consell de Districte de Gràcia acorda: 

- Que el Districte de Gràcia realitzi les accions necessàries per tal d’incorporar dins de la 

seva pàgina web un apartat destinat a les iniciatives, precs i propostes d’acord 

presentades pels grups municipals de l’oposició que han estat aprovades pel plenari 

del consell de districte al llarg d’aquest mandat. 

- Que dins d’aquest apartat es detalli, almenys, el grup municipal proposant: els vots 

rebuts i l’estat d’execució. 

- En cas de no haver donat compliment encara a la iniciativa aprovada, detallar el motiu 

de l’incompliment o la data en què es preveu realitzar. 

- Que les xarxes socials del districte de Gràcia que informen del contingut dels plenaris 

municipals ho facin de la mateixa manera de les iniciatives dels grups municipals. 

 

D.2. Precs 

D.2.1 Del Grup municipal Demòcrata 

Que el Govern del Districte col·loqui una placa commemorativa del referèndum de l’1 

d’octubre de 2017 a la plaça de la Vila, centre polític del Districte. 
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D.2.2 Del Grup municipal Demòcrata 

Que abans d’acabar el mes d’octubre, el Govern convoqui la Comissió de Mobilitat, Urbanisme, 

Habitatge, Manteniment i Serveis, on s’informi extensament del nou pla de mobilitat de la 

plaça de la Virreina i de l’evolució d’altres plans de mobilitat, com el del Coll. 

 

D.2.3 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte faci públic el calendari dels propers sis mesos de les convocatòries 

previstes de comissions de treball, consells sectorials i diversos òrgans de participació, a més 

dels consells plenaris, en el termini de 15 dies. 

 

D.2.4 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte, en col·laboració amb TMB, Authosa i/o la Regidoria de Mobilitat, 

presenti en el termini d’un mes, un estudi de l’ocupació per franges horàries dels autobusos 

que donen servei als barris del nord del Districte, parant especial atenció a les línies H6, v17, 

24, 87 i 92.  

D.2.5. Del Grup municipal de la CUP  

Que el govern posi a disposició pública i de l’oposició els informes tècnics sobre la necessitat 

d’implementació del dipòsit pluvial, així com els criteris amb què s’ha decidit prioritzar aquest 

emplaçament i la incompatibilitat amb els usos industrial i d’habitatge. 

D.2.6. Del Grup municipal de Ciutadans 

Que de forma immediata s’iniciïn sense més demora les obres compromeses per la construcció 

de l’escala mecànica del carrer Gutenberg i es plantegi de nou la construcció de l’escala 

mecànica del carrer Canaan.  

D.2.7. Del Grup municipal del PSC 

Que el govern municipal del districte convoqui abans de quinze dies la taula de seguretat on 

s’expliqui: 

- L’operatiu emprat en la Festa Major. 

- Les dades de seguretat i criminalització actualitzades del districte i en especial el 

seguiment de les denúncies de violència masclista presentades durant la Festa Major. 

D.3. Preguntes 

 

D.3.1 Del Grup municipal de la CUP 
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Quin criteri justifica les diferències d’intervenció i duresa per part de la guàrdia urbana entre 

grups unionistes que han provocat enfrontaments i grups independentistes dedicats a la 

difusió?  

D.3.2 Del Grup municipal de Ciutadans 

Pensen aplicar les ordenances municipals al Districte, que podrien evitar que es realitzin 

infraccions relacionades amb actes que es poden catalogar com incívics, en cas de que les 

estiguin aplicant, per comprovar que ho fan de forma eficient, ens poden presentar als grups 

per escrit, una estadística del Districte de Gràcia amb les actuacions, sancions i recaptació 

generada, durant els anys 2016, 2017 i 2018?  

D.3.3 Del Grup municipal del PSC 

Quin termini es dona el govern per poder dir als pares, mares, a la comunitat educativa i al 

veïnatge de Gràcia la ubicació definitiva de l’escola “Teixidores de Gràcia”  

D.3.4 Del Grup municipal del PPC 

Quin és el criteri del govern del Districte de Gràcia a l’hora d’actuar davant les activitats 

realitzades sense permís municipal de les que té coneixement, i posteriorment decidir sobre 

obrir o no un expedient sancionador?  

D.3.5 Del Grup municipal del PPC 

Quines mesures ha pres el Districte de Gràcia per tal d’acabar amb la presència de venedors 

ambulants i/o manters al Park Güell?  

D.4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs 

D.4.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició següent, aprovada pel Consell de Districte, 

en sessió del dia 5 de juliol de 2017, que diu: “Que el projecte definitiu de la reforma del carrer 

Pi i Margall es triï d’entre les diverses opcions amb una consulta políticament vinculant entre el 

veïnat.” 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS   

Barcelona, 3 d’octubre de 2018 

 

                                                              

     

                                                                 Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 


