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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 2 de març de 2016, a les 19h, 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 ordinària anterior. 

B. PART INFORMATIVA  

B.1. Cartipàs 

B.2. Despatx d’ofici. 

B.3.  Informes.  

B.3.1. Informe del regidor 

 

C. PART DECISÒRIA  

 

C.1. Propostes d’acord 

 

C.1.1. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial d’establiments de concurrència pública i 

altres activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, de conformitat amb allò disposat a 

l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona. 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels 

clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1. Del Grup municipal de CiU 

- Que el Consell del Districte acordi: 
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1. Que durant 2016 es facin els arranjaments necessaris perquè el Campanar de Gràcia pugui 

ser obert a visites i sigui inclòs en els itineraris culturals i turístics, fent-ne difusió entre els 

escoles del Districte per tal que puguin visitar-lo amb els alumnes. 

2. Que en l’edició de 2016 de la commemoració de la Revolta de les Quintes sigui el propi so 

del campanar el que s’utilitzi per a la representació i no una gravació com fins ara. 

3. Que es constitueixi un grup de treball per tal de debatre amb els organitzadors de la 

commemoració les possibles accions festives i de difusió dels fets històrics; enguany que es 

compleixen els 10 anys. 

D.1.2. Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Districte de Gràcia netegi el solar (C/ Sant Cugat entre St. Josep de la Muntanya i 

Larrard) o insti al propietari a fer-ho, de forma urgent donada la perillositat que se’n deriva. 

Que el Districte de Gràcia prepari tècnicament tres propostes d’actuació per al solar 

(provisionals, i previ pacte amb la propietat, si s’escau), per tal de proposar una votació 

vinculant als veïns del barri de la Salut per decidir quina de les propostes cal dur a terme. 

D.1.3. Del Grup municipal de la CUP 

- Que el Consell del Districte acordi: Instar l’Ajuntament de Barcelona per tal que commini els 

serveis tècnics municipals a enllestir un cens d’habitatges buits al Districte de Gràcia aquest 

any 2016 amb l’objectiu d’obtenir les dades suficients per a la dita intervenció pública, i 

publicar-lo. 

 

D.1.4 Del Grup municipal del PSC 

- Que el Consell del Districte acordi: Instar al Govern municipal del Districte a ampliar en tots 

els equipaments del Districte la seguretat i la inclusió dels col·lectius LGTBI, dotant-se per això 

de totes les eines necessàries, formació, recursos, etc. 

 

D.1.5 Del Grup municipal del PPC 

 

- Que el Consell del Districte acordi: 

 

1. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a iniciar les accions legals oportunes per tal de procedir 

al desallotjament del local de l’antiga comissaria de Lesseps. 

 

2. En el cas que s’haguessin iniciat aquestes accions, informar en quina fase de tramitació es 

troben i quines despeses ha comportat fins al moment. 

 

D.2. Proposició amb contingut de declaració institucional 

 

D.2.1 Del Grup municipal de Ciutadans 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 3 / 5 

 

- L’Ajuntament de Barcelona, amb el propòsit de refermar el seu compromís i preservar la 

memòria i el record de les víctimes de la barbàrie terrorista, celebrarà cada 11 de març, amb 

caràcter anual, el dia per al record de les víctimes d’atacs terroristes, a les seves famílies i 

amics, tal i com ha sigut declarat per la Unió Europea. 

D.3. Precs 

D.3.1 Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Govern del Districte instal·li, en un termini de 6 mesos, a tots els carrers amb un 

pendent igual o superior al 10%, baranes o agafadors per tal de facilitar la pujada o la baixada 

de les persones amb mobilitat reduïda. 

D.3.2 Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Govern municipal, mitjançant la seva participació al Consorci d’Educació, augmenti la 

partida destinada al manteniment dels patis escolars dels centres que participen en el projecte 

de patis escolars oberts al barri. 

D.3.3 Del Grup municipal de la CUP 

- Que el Govern al Districte de Gràcia elabori un pla d’acció detallat sobre les estratègies que 

pretén aplicar per a la reducció activa del nombre de llicències dels epígrafs 2.2 establiments 

destinats a activitats musicals, 2.3 establiments destinats a activitats de restauració, EC3.1 

botigues de conveniència, EC3.2 botigues de plats preparats, EC3.3 comerç alimentari amb 

degustació i H.0.1. albergs de joventut i residències d’estudiants a la zona saturada, amb una 

priorització de tàctiques, una calendarització centrada en aquest mandat i una previsió 

d’impacte. 

D.3.4 Del Grup municipal de la CUP 

- Que el Govern al Districte presenti una estratègia calendaritzada en el termini de dues 

setmanes per encarar les diferents moratòries i la regulació dels àmbits de cada cas per evitar 

situacions d’impàs normatiu, tenint en compte que caldrà un debat públic a Gràcia en el marc 

del PEUAT i una aprovació del Pla d’Usos. 

D.3.5 Del Grup municipal de Ciutadans 

- Que s’insti a la Biblioteca a penjar anuncis, en l’espai reservat per anuncis d’institucions, on 

s’informi també en espanyol dels telèfons als quals trucar i les institucions a les quals acudir en 

els casos de violència masclista; i que s’informi, també en espanyol, dels telèfons als quals 

trucar i les institucions a les quals acudir en el cas de persones que requereixin ajudes de 

lloguer. 

D.3.6 Del Grup municipal del PPC 

- Que s’enviï als consellers l’agenda de forma regular en el temps i que aquesta inclogui tant les 

dates dels diferents òrgans de govern com els diversos actes institucionals que es realitzin, així 
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com també els actes d’entitats i associacions del Districte dels que l’equip de govern en tingui 

coneixement. 

D.4. Preguntes 

 

D.4.1 Del Grup municipal de CiU 

- Quines mesures concretes durà a terme el Districte en relació a la situació del bar Heliogàbal? 

D.4.2 Del Grup municipal de CiU 

- Quin capteniment respecte a la gestió de les escoles bressol Caspolino i Enxaneta té el 

Govern en base a les qüestions plantejades? 

D.4.3 Del Grup municipal de Ciutadans 

- Quines mesures té previst realitzar el Govern davant l’acumulació de residus en diversos 

solars del barri del Coll ? 

D.4.4 Del Grup municipal del PSC 

- Respecte al Centre de Normalització Lingüística de Gràcia, comparat amb el 2015, quin és el 

nombre d’alumnes, professors i aules d’enguany; i si aquestes xifres cobreixen la demanda dels 

diferents col·lectius i dels barris més perifèrics del Districte de Gràcia? 

D.4.5 Del Grup municipal del PSC 

- Quan està previst donar compliment a la promesa de l’anterior Govern i adequar l’espai de la 

Font del Carbó? 

D.4.6 Del Grup municipal del PP 

- Quins professionals de la salut treballen durant l’ampliació del horari del servei d’urgències de 

l’Hospital de l’Esperança, quines són les seves seves especialitats, quins mitjants tècnics i de 

diagnosi s’ha dotat l’Hospital de l’Esperança per fer front a aquesta ampliació de l’horari 

d’atenció en servei d’urgències i quina ha estat la informació rebuda pels usuaris de l’àrea 

d’influència de l’Hospital? 

 

D.5. Seguiment de proposició/declaració de grup o prec 

 

D.5.1 Del Grup municipal de CiU 

- Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment al 

prec acceptat al plenari del 2 de desembre de 2015, relatiu a la instal·lació de pilones al carrer 

Pere Serafí amb Travessera de Gràcia per evitar el pas de vehicles els dissabtes i festius de 

tancament així com per millorar el gaudi de vianants i comerciants. 
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D.5.2 Del Grup municipal d’ERC 

- Que es calendaritzi i s’informi de l’estat d’execució de les actuacions de la proposició 

aprovada en la sessió del consell de Districte de 8 d’octubre de 2015 sobre el destí del 

superàvit disponible de l’any 2015. 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS  

E.1 Declaració Institucional de suport als refugiats. 

E.2 Declaració Institucional d’adhesió al manifest d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme a 

Gràcia. 

E.3 Declaració Institucional sobre el Pla Hidrològic de l’Ebre. 

 

 

   Barcelona, 25 de febrer de 2016 

 

                                                                  Gerard Ardanuy i Mata 

                            President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 

 

 

 

 

 


