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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 de maig, 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 

 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

C.1.1 APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 

2017, de conformitat amb el disposat a l’article 17 del Reglament d’honors i distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

 

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

Carta Municipal de Barcelona, el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 

Barcelona, aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció, en sessió de data 19 d’abril de 2017. 

 

C.1.3 PROPOSAR a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona la denominació 

Passatge d’Isabel Vicente per a la via situada entre els carrers Quevedo i Bailén, al Districte de 

Gràcia. 
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C.1.4 PROPOSAR a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona la denominació 

Jardins Maria Mullerat per a l’espai enjardinat situat per sobre de la confluència dels carrers 

Aldea, Tirso i Pere Llobet, al Districte de Gràcia. 

 

 

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 impulsar i accelerar la construcció dels equipaments previstos 

a l’antiga Clínica Quirón. 

2. Que es presenti, en el termini d’un mes, el full de ruta previst per a dur a terme la construcció 

dels equipaments projectats. 

3. Que es faci retorn de les aportacions veïnals al projecte, tot indicant aquelles que s’han 

tingut en compte i les que no. 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Districte de Gràcia, en les properes renovacions d’equipaments públics esportius del 

Districte, incorpori clàusules de proximitat, arrelament al territori i retorn social, i es treballi i se’n 

prioritzi la gestió cívica, i doni suport als clubs Europa i Pedagògium per tal que puguin 

continuar desenvolupant la seva tasca. 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

Impel·lir el Consorci d’Educació de Barcelona i el conjunt d’institucions que en formen part a:  

1. Assegurar que el nou CEIP del carrer Encarnació inclogui P3, P4 i P5 de cara al curs 

2018-2019. 

 

2. Explorar la possible fusió amb alguna escola concertada propera que es trobi en 

condicions de ser absorbida per la xarxa pública per introduir la matriculació a primària 

a partir del curs 2018-2019. 

 

3. Obrir el jardí d’Encarnació 62-64 per tal que pugui ser emprat per als alumnes de 

l’escola provisional com a àrea de joc i creixement personal. 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que es condemni l’ús de la violència contra els béns públics i privats del Districte i, en 

particular, els actes vandàlics que ve patint l’hotel La Casa del Sol de Gràcia. 
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D.1.5 Del Grup municipal del PPC 

Instar al 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. 

 

D.2. Precs  

D.2.1 Del Grup Municipal Demòcrata. 

Que el Govern municipal convoqui, en el termini d’un mes, una reunió amb la Plataforma de 

veïns, veïns a títol individual, comerciants i grups polítics representats als Districtes de Sarrià-

Sant Gervasi i Gràcia per tractar la reforma del tram de la Via Augusta comprés entre 

l’Avinguda Diagonal i la Travessera de Gràcia. 

D.2.2 Del Grup Municipal Demòcrata. 

Que es creï una comissió de treball al Districte, de caràcter temporal, per poder valorar i emetre 

propostes sobre com impacten a Gràcia els diferents aspectes que recull l’Ordenança de 

Civisme. Que aquestes propostes puguin ser elevades a ciutat i que a la comissió hi assisteixin 

representants de les forces d’ordre, mediació de conflictes, tècnics de barri, representants 

veïnals i associatius i les diferents forces polítiques. 

D.2.3. Del Grup Municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte creï un directori de lloguer, on hi constin també els espais de 

l’Ajuntament al Districte, destinat a detectar necessitats i acompanyar les entitats en la cerca 

d’espais privats, públics, o per compartir els ja existents. 

D.2.4. Del Grup Municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte, treballant-ho a través del Consorci d’Educació de Barcelona del 

qual forma part, impulsi la implantació de dues noves línies de 1r d’ESO, i s’afegeixin com a 

opció per a tota l’àrea d’influència de la zona nord de Gràcia. 

D.2.5 Del Grup Municipal de la CUP 

Que el Govern municipal intervingui per tal que fineixi tota mena de presència de l’ordre de les 

Germanes Hospitalàries al CAP Vila de Gràcia-Cibeles i a qualsevol equipament sanitari públic 

gracienc. 

D.2.6 Del Grup Municipal de la CUP 

Que s’adeqüi un accés que permeti als vianants el pas directe de la Sedeta als Jardins d’Antoni 

Puigvert a través del Passatge de Llavallol i el túnel del carrer de Sicília 50. 

D.2.7 Del Grup Municipal del PPC 
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Que es realitzin les actuacions necessàries per tal de tornar a permetre el gir a l’esquerra que 

podia realitzar el trànsit de pujada per Passeig Sant Joan a la cruïlla amb Travessera de 

Gràcia. 

D.2.8 Del Grup Municipal del PPC 

Que el Districte de Gràcia busqui una ubicació alternativa per a l’espai per gossos que preveu 

instal·lar de forma definitiva amb la propera remodelació de la plaça del Poble Romaní. 

 

D.3 Preguntes  

D.3.1 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Podrien detallar i concretar els fins que ha presentat a l’executiu municipal l’associació 

associada al col·lectiu antisistema Tres Lliris pel qual se’ls cedeix gratuïtament l’antiga 

comissaria de Lesseps, situada al carrer Nil Fabra, 17? 

D.3.1 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Quin ha estat l’augment del cost durant el que portem de curs respecte el curs anterior del 

canvi de gestió de les guarderies Enxaneta i Caspolino, que aquest curs han passat a estar 

gestionades directament per l’Ajuntament? 

 

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

 

D.4.1 Del Grup municipal Demòcrata 

 

Que el govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment al prec 

acceptat al plenari de març de 2017, amb el següent contingut: 

 

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

l’espai i millorar-ne les instal·lacions de desaigüe.” 

 

D.4.2 Del Grup Municipal de la CUP 

Que el govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment al prec 

acceptat al plenari del dia 5 d’octubre de 2016, amb el següent contingut: 

“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.” 
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E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

 

 

Barcelona, 2 de maig de 2017 

 

                                                              

     

                                                             Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 

 


