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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 1 de març, 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 Mesures de Govern 

B.2.1 Mesura de Govern Pla de dinamització comercial de la Vila de Gràcia. 

B.3. Informes  

B.3.1. Informe del regidor 

B.3.2 Informe sobre les actuacions realitzades per fer front a les emergències socials al     

Districte de Gràcia. 

 

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 de CIU 

1. Instar al Govern del Districte a bolcar-se amb el món de l’esport, tot impulsant un Pla que 

compti amb noves mesures de foment pera preservar un dels nostres béns més preuats: la 

fortalesa del teixit esportiu gracienc. 
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2. Que el Pla es presenti en el termini de 3 mesos i se’n faci seguiment al Conselll de l’Esport. 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

Que es porti a terme una consulta ciutadana vinculant entre el veïnat de l’actual carrer Secretari 

Coloma i entorns, per tal d’eliminar l’actual nom de nomenclàtor barceloní, amb tres opcions de 

resposta prèviament seleccionades per la comissió de Nomenclàtor del Districte de Gràcia. 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda crear una Taula de Seguiment dels Contractes 

Externs del Districte de Gràcia, format per grups municipals i tècnics amb l’objectiu de mantenir 

ordenada i actualitzada la informació sobre contractes externs del districte i facilitar-ne i 

permetre’n així el control polític en les condicions desitjables d’acord amb la voluntat de 

transparència manifestada repetidament pel propi Consell Plenari. 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que  es refaci tota o part de la restauració de la Casa dels Arabescos de manera que aquesta 

sigui respectuosa amb els elementes artístics d’aquesta casa dignes de ser mantinguts. 

D.1.5 Del Grup municipal del PPC 

1. Instar al Govern Municipal, conjuntament amb l’Institut de Mercats i representats dels 

venedors, a crear un grup de treball per implementar mesures i campanyes concretes per tal de 

poder incorporar con a usuaris habituals dels mercats municipals a la població jove i mitjana 

edat del Districte. 

2. Que s’incorpori dins d’aquestes mesures la previsió pressupostària que garanteix la seva 

implementació i una calendarització de les mateixes. 

D.2. Precs  

D.2.1 Del Grup Municipal de CIU 

Que es procedeixi a una reforma exhaustiva dels Jardins de Manuel Torrente per arranjar 

l’espai i millorar-ne les instal·lacions de desaigües 

D.2.2. Del Grup Municipal ERC 

Que els vehicles de gasoil en les línies que passen per la Plaça Lesseps i els busos de barri del 

Districte se substitueixen per autobusos elèctrics, de gas natural o híbrids. 

D.2.4. Del Grup Municipal de ERC 

Que el Districte de Gràcia informi abans del proper 23 de març de 2017 de la futura ubicació 

definitiva per a les dues línies noves de P3 anunciades. 

D.2.6 Del Grup Municipal de la CUP 
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Que es realitzi una diagnosi sobre la freqüència, llocs i horaris de risc, i capacitat de resposta 

respecte les agressions sexuals tenint en compte la feina feta pels col·lectius feministes del 

districte. 

D.2.7 Del Grup Municipal de la CUP 

Que s’iniciï un procés de revisió del Pla d’Usos de Gràcia del 2016 participat pel veïnat amb 

l’objectiu d’incloure una regulació pròpia sobre allotjaments turístics que obeeixi una visió global 

sobre el model per als barris de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i Salut. 

D.2.8 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que s’obri un debat dirigit a la millora del Passeig Turull, per potenciar-lo com una de les vies 

d’arribada al Parc Güell, potenciant d’aquesta manera el barri del Coll i l’aula ambiental Turull. 

D.2.9 Del Grup Municipal del PPC 

Que el Govern del districte de Gràcia iniciï les acciones necessàries per tal d’arranjar els 

problemes que causa la pluja a la plaça Manuel Torrente. 

 

D.3 Preguntes  

D.3.1 Del Grup Municipal de CIU 

Quins estudis de mobilitat s’han practicat per posar en marxar i reorganitzar els nous carrils al 

barri d’en Camp d’en Grassot i Gràcia nova? I amb quina participació dels veïns s’ha comptat 

per a dur-ho a terme? 

D.3.2 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Quants assentaments en solars que serveixen per acumular tot tipus de deixalles tenen 

detectas en el barri del Coll? 

D.3.3 Del Grup Municipal de PPC 

S’ha demanat i atorgat permís per realitzar alguna activitat comercial al local de Travessera de 

Gràcia, 181, i quines activitats permet realitzar la normativa vigent a aquest local? En cas 

afirmatiu, descripció de l’activitat autoritzada. 

 

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

 

D.4.1 Del Grup municipal de CiU 

 

Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 

proposició aprovada al plenari del dia 21 de desembre de 2016 sobre la creació d’una Taula de 
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treball específica amb comerciants, veïns de la zona i grups municipals, per tractar tota la 

problemàtica derivada de la finalització d’obres a la Travessera de Dalt. 

D.4.2 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 al plenari del dia 5 d’octubre del 2016, sobre la construcció d’un Centre de 

Dia per a la gent gran i persones amb diversitat funcional al barri del Camp d’en Grassot de 

titularitat i gestió completament públiques. 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

E.1. Declaració Institucional per declarar el Districte lliure de tot tipus de conductes racistes, 

feixistes o xenòfobes. 

 

E.2. Declaració Institucional pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 

 

 

Barcelona, 23 de febrer de 2017 

 

                                                              

     

                                                             Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 


