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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 11 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. Despatx d’ofici 

B.2. Informes  

B.2.1. Informe del regidor. 

B.3. Mesures de Govern 

B.3.1. Mesura de Govern Promoció per a l’envelliment actiu a Gràcia. 

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 Especial Urbanístic per a la concreció del 

tipus d’equipament del carrer Maignon/Verdi, promogut per Revelan Inmobiliaria, SL, aprovat 

inicialment per la Comissió de Govern en data 20 de juliol de 2017. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que durante las Fiestas de Gracia no se permita leer más que el Pregón oficial de Gracia, un 
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Pregón tradicionalment inclusivo y festivo. 

D.1.2 Del Grup municipal del PPC 

El Consell de Districte de Gràcia acorda: 

Que la comissió d’urbanisme del Districte de Gràcia convoqui una reunió extraordinària, amb la 

presència de les associacions de comerciants, per tal d’oferir una valoració de l’impacte del nou 

pla d’usos. 

D.2. Proposicions amb contingut de declaració institucional 

D.2.1 Del Grup Municipal Demòcrata 

El Plenari del Consell Municipal de Gràcia acorda: 

1. Felicitar a l’organització i a totes aquelles entitats, col·legis electorals, voluntaris i 

ciutadans que van participar al referèndum convocat pel dia 1 d’octubre de forma 

pacífica i exemplaritzadora; i que el van fer possible malgrat les agressions sofertes per 

part de l’Estat espanyol per tal d’evitar-lo. A Gràcia la mobilització ciutadana va ser m 

olt important i va ser un exemple d’unitat davant el que només es pot qualificar de 

barbàrie.  

2. Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels 

cossos policials de l’Estat: Policia Nacional i Guàrdia Civil; així com a tots aquells 

partits polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura. 

3. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu 

desplegat pels cossos policials de l’Estat: Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, 

Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de 

l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos. 

D.2.2 Del Grup Municipal d’ERC 

El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: El Consell Plenari de l’Ajuntament de 

Barcelona acorda: 

1. Agrair a la ciutadania de Gràcia i de Barcelona el seu comportament cívic i exemplar 

per defensar la democràcia, des dels dies anteriors al referèndum i durant tota la 

jornada electoral, tot protegint els col·legis electorals de la ciutat- facilitats pel govern 

de la Generalitat- i garantint el correcte funcionament d’aquest col·legis i de tota la 

infraestructura electoral. 

2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a 

tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. 

3. Reprovar el govern de l’Estat espanyol per haver volgut imposar la seva voluntat 

exercint la persecució de la ciutadania, amb la connivència de les forces de seguretat, 

les institucions, el poder judicial i d’altres forces polítiques, que com el PSOE o 

Ciutadans, han donat cobertura política a Rajoy per perpetrar aquestes actuacions. 
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4. Exigir la dimissió del President del govern espanyol, Mariano Rajoy, del Ministre de 

l’Interior, Juan Ignacio Zoido, del Delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo i 

de totes les persones responsables de la repressió. 

5. Exigir a les autoritats de l’Estat la retirada immediata del desplegament repressor 

format pels cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que des de fa setmanes es 

trobes instal·lats a la nostra ciutat. 

6. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona al govern de la Generalitat, a 

les institucions catalanes i a totes les persones detingudes per donar compliment al 

mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i expressat al Referèndum per a 

l’Autodeterminació de Catalunya. 

7. Instar el govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del 

Referèndum de l’1 d’octubre. 

8. Instar la govern municipal a que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 

expressada aquest diumenge per la ciutadania de Barcelona. 

D.2.3 Del Grup Municipal de la CUP 

El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 

1. Condemnar la repressió infecta del cossos de seguretat de l’estat espanyol,  i rebutjar 

de ple el règim del 78. 

2. Reconèixer la victòria del Sí al Referèndum d’Autodeterminació de l’1-O. 

3. Donar suport i facilitar l’arrencada immediata d’un Procés Constituent per a la 

República Catalana fet de i per al poble, partint de barris i viles a partir, no dels actuals 

reglament de participació, caducs davant allò viscut als carrers, sinó a partir dels espais 

d’autoorganització popular que el conflicte amb l’estat espanyol ha fet sorgir arreu per 

defensar l’Autodeterminació del nostre poble. 

 

D.3. Precs  

D.3.1. Del Grup Municipal Demòcrata 

Que es realitzi una intervenció al mur de les escales dels jardins d’Antoni Puigverd, en el sentit 

de pujar la cota de coronament actual del muret; tot posant un passamà (per donar compliment 

als requeriments d’accessibilitat) amb l’objectiu últim d’evitar l’ús que actualment se’n fa per 

part de persones que practiquen skateboarding i que comporta sorolls i molèsties pels veïns a 

totes hores inclosa la franja nocturna. 

 

D.3.2. Del Grup Municipal Demòcrata 

Que el Govern garanteixi la convocatòria trimestral de la Comissió de Serveis Socials; que en la 

mateixa s’actualitzin i s’enviïn les dades recopilades a l’informe “sobre les actuacions 

realitzades per fer front a les emergències socials al Districte de Gràcia” (de març de 2017); i 

que, semestralment, es recuperi la convocatòria de la Taula de Serveis Socials, presentada en 
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mesura de govern l’any 2013, que congregava a tot tipus d’associacions gracienques 

interessades en fomentar el benestar social del Districte, tot generant un nou espai d’acció 

comunitària. 

 

D.3.3. Del Grup Municipal de la CUP 

Que el govern municipal al Districte de Gràcia unifiqui i racionalitzi els contractes menors 

referents a dinamització i activitats culturals al districte a fi de gestionar i assalariar les persones 

convenients de manera directa. 

D.3.4. Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que se repongan las señales de llegada al Parque Güell y aquellas otras ubicadas en Gracia y 

ayudan a llegar a lo que popularmente se conoce, entre otras denominaciones, como “Bunkers 

del Carmelo”. 

 

D.4 Preguntes  

D.4.1. Del Grup Municipal d’ERC 

Per quin/s motius/s no van obrir tots els espais de titularitat municipal que habitualment actuen 

com a col·legis electorals en d’altres conteses? 

D.4.2. Del Grup Municipal d’ERC 

Quin és el capteniment del govern del Districte de Gràcia davant el resultat de la jornada de l’1 

d’octubre? 

D.4.3 Del Grup Municipal de la CUP 

Quin va ser el capteniment del Districte a l’hora de posar centres de votació a disposició i 

respecte el paper de la Guàrdia Urbana? 

D.4.4 Del Grup Municipal de Ciutadans 

¿Cuantos usuarios hay, históricamente (años 2014-2017), registrados en servicio Bicing en el 

Distrito de Gracia 

D.4.5. Del Grup Municipal del PPC 

A quins espais de festa major alternatius, no inclosos dins del programa oficial de les Festes de 

Gràcia, va atorgar autorització per escrit el Govern Municipal i, en cas de no atorgar-lo, quines 

mesures s’han pres contra aquells espais que no van tenir autorització municipal? 
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D.4.6. Del Grup Municipal del PPC 

Ha permès i/o autoritzat el Govern del Districte de Gràcia la realització d’actes a la via pública o 

a espais de titularitat municipal relacionats amb el referèndum independentista de l’1 d’octubre? 

En cas afirmatiu, detallar permisos, actes i qui els ha signat? 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

Barcelona, 6 d’octubre de 2017 

 

                                                              

     

                                                             Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 

 

 

 


