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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 de juliol, 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 Gràcia Districte educatiu. 

B.2.2. Mesura de Govern Millora de l’oferta d’aparcaments de bicis al Districte de 

Gràcia. 

B.3. Informes  

B.3.1. Informe del regidor: balanç de mig mandat. 

 

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, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació i ampliació de l’edifici 

de l’escola Vida Montserrat, situat al carrer de Siracusa, núm. 53, promogut per Fundació 

ACIDH, aprovat inicialment per la Comissió de Govern en data 27 d’abril de 2017, 

 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona Informe sobre la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla 
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General Metropolità, que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, aprovat per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en data 17 de maig de 

2017. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal Demòcrata 

1. Instar al Govern del Districte a aplicar el projecte Social Street. Un projecte que concentra 

botigues d’economia social en un mateix carrer per donar impuls comercial a la zona i fomentar 

l’establiment d’aquest tipus de negocis. 

2. Que es presenti una nova proposta actualitzada del projecte a la primera Comissió de 

Serveis Socials del Districte a la tardor. 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

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. 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

(Atès que s’ha anunciat un referèndum d’autodeterminació per al dia 1 d’octubre de 2017)  

1. Que el Districte de Gràcia posi a disposició tot el seu aparell i infraestructura per tal de 

garantir i facilitar al màxim el bon desplegament de la jornada de votació. 

2. Refermar públicament el seu compromís amb el dret d’autodeterminació. 

3. Comunicar aquest fet a l’Ajuntament de Barcelona i a la resta de districtes i demanar-los el 

mateix grau de compromís envers el referèndum d’autodeterminació. 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que l’equip de Govern del Districte doni les instruccions necessàries per a que siguin 

col·locades, abans de la fi de l’estiu, cadires o bancs en el parc de l’inici de l’Avinguda 

Vallcarca, delimitat per la pròpia Avinguda Vallcarca i els carrers Velàzquez, Ballester i 

Avinguda República Argentina. 

D.1.5 Del Grup municipal del PPC 

1. Crear una taula de treball amb entitats, comerciants i partits polítics per tal de tractar i 

explicar els canvis de mobilitat efectuats a Camp d’en Grassot, als carrers Travessera de 

Gràcia i Passeig Sant Joan. 

2. Que dins d’aquesta taula es puguin acordar possibles modificacions, incloent també la 

reversió a la situació anterior dels canvis ja realitzats a aquesta zona. 
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D.2. Precs  

D.2.1. Del Grup Municipal Demòcrata 

(Atès que el Govern municipal va fer públic a princips de juny l’actualització dels valors 

cadastrals de la ciutat de Barcelona) Que el Govern del Districte lliuri per escrit a les 

associacions de comerciants de Gràcia i als grups municipals la relació d’immobles que 

quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a ús comercial (indicant quin negoci inclouen 

i on estan situats), l’increment del valor cadastral que tindran aquests immobles i l’augment que 

es produirà en el rebut d’IBI d’aquests immobles. 

D.2.2. Del Grup Municipal Demòcrata 

Que el Govern municipal informi en aquest mateix Consell Plenari de quantes famílies del 

Districte de Gràcia han accedit a una plaça d’Escola Bressol pel curs 2017-2018 i d’aquestes, 

quantes està previst que paguin més de 290 euros al mes. 

D.2.3. Del Grup Municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte actualitzi el Pla d’aparcaments del Districte de Gràcia incloent-hi els 

aparcaments de motocicletes i l’oferta actual de places en superfície i soterrades, a més del 

nombre de places que es preveuen eliminar durant els propers dos anys. 

D.2.4. Del Grup Municipal de la CUP 

Que no es prorrogui l’actual contracte de gestió de Ràdio Gràcia i s’endegui la seva 

internalització com a servei públic de gestió directa. 

D.2.5. Del Grup Municipal de la CUP 

Que el Govern del Districte de Gràcia urgeixi el Govern de l’Ajuntament de Barcelona a complir 

el seu compromís de derogar immediatament l’Ordenança de Civisme. 

D.2.6. Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que se’ns presenti per escrit l’estudi de mobilitat relatiu a la implantació del carril bici en sentit 

descendent (direcció mar) en el Passeig Sant Joan. 

D.3 Preguntes  

D.3.1. Del Grup Municipal Demòcrata 

Quantes famílies del Districte de Gràcia han accedit a una plaça d’Escola Bressol pel curs 

2017-2018 i d’aquestes, quantes està previst que paguin més de 290 euros al mes? 

D.3.2. Del Grup Municipal d’ERC 

Quina serà la nova ubicació de la parada d’autobusos turístics de Travessera de Dalt i quin 

serà el seu recorregut pel barri de La Salut? 
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D.3.3. Del Grup Municipal de Ciutadans 

Quin ha estat el cost pressupostat per l’Ajuntament de les obres que s’estan duent a terme a la 

comissaria ubicada al carrer Nil Fabra, 17? 

D.3.4. Del Grup Municipal del PPC 

Quantes places d’aparcament en superfície s’han eliminat en el present mandat i quantes més 

preveuen suprimir els projectes pendents per a la resta de mandat al Districte? (detallant 

nombre de places, tipus i carrer on es suprimeixen) 

D.3.5. Del Grup Municipal del PPC 

Quines mesures sancionadores s’han obert als organitzadors de la Festa Major de Primavera 

per haver realitzat les seves activitats sense disposar de la pertinent llicència? 

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

 

D.4.1. Del Grup municipal d’ERC 

 

Que s’ informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de Grup aprovada pel Consell 

Plenari el dia 1 de març de 2017 amb el següent contingut: 

 

“Que es porti a terme una consulta ciutadana políticament vinculant  per al Districte de Gràcia, 

entre el veïnat de l’actual carrer Secretari Coloma, per tal d’eliminar aquest nom de 

nomenclàtor barceloní, amb les opcions de resposta prèviament seleccionades per la comissió 

de Nomenclàtor del Districte de Gràcia.” 

 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/declaració de Grup, aprovada pel Consell Plenari el dia 1 de març de 2017, amb el 

següent contingut: 

“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 mateix Consell Plenari.” 

 

D.4.3. Del Grup Municipal del PPC 

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

proposició/declaració de Grup, aprovada pel Consell Plenari el dia 10 de maig de 2017, amb el 

següent contingut: 
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“Instar el Govern municipal a comunicar la ubicació definitiva de l’escola Gràcia en el termini de 
dos mesos, per tal de no prorrogar més de l’estrictament necessari la seva ubicació en 
barracons.” 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

 

 

Barcelona, 29 de juny de 2017 

 

                                                              

     

                                                             Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 

 

 


