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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 21 de desembre, 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 Línies d’actuació del Districte de Gràcia. 

B.2.2 Mesura de Govern Promoció del comerç de proximitat als barris de la Salut, El Coll, 

Vallcarca i Penitents per al període 2017-2020. 

B.3. Informes  

B.3.1. Informe del regidor 

 

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 dels establiments 

d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i 

habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el projecte de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 

2017. 

C.1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025. 
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D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal de CIU 

1. Instar al Districte de Gràcia a crear una Taula de Treball especifica 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. 

2. Que aquesta Taula es constitueixi a inicis de l´any 2017, que compti amb la presència 

dels agents implicats (Districte, mobilitat i turisme de Barcelona) i que tingui com a prioritats: 

-  Consensuar una nova ubicació final de les parades de bus turístic que no perjudiqui ni a 

comerciants ni a veïns. 

-  Definir clarament el fluix dels visitants al Park Güell que no malmeti carrers residencials i 

que aprofiti els carrers comercials ja existents, com Larrard. 

-  Establir la nova senyalització, en la línia de l´apartat anterior. 

-  Planificar futures mesures de suport als comerços de la zona. 

3. Que al ple de Districte del mes de març es presentin les conclusions de la Taula.  

 D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Districte de Gràcia elabori un cens d´edificis i solars susceptibles de ser d´interès 

municipal, per tal que entrin a formar part de les àrees de tempteig i retracte, amb l´objectiu 

d´ampliar el parc públic de lloguer. 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda instar el govern municipal a declarar el 

Districte de Gràcia Àrea de Tanteig i Retracte i elaborar un protocol d´intervenció amb l´objectiu 

de definir com els serveis tècnics han de prioritzar l´adquisició d´immobles per tal d´invertir el 

mercat immobiliari, així com dotar pressupostàriament aquestes intervencions. 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que el Districte, directament i també per mitjà del regidor adscrit al Districte, liderin la 

qualificació de les activitats de coworking com a tals com a mitjà de simplificar els tràmits per la 

seva posada en marxa i apostin en aquest sentit pel aquest sector com mitjà per crear riquesa 

per al Districte de Gràcia. 

D.1.5 Del Grup municipal del PPC 

Instar al Govern Municipal del Districte de Gràcia a executar en el present mandat la reforma de 

la plaça Alfonso Comin, per tal que aquesta plaça deixi de ser una barrera entre les dues parts 

del barri. 
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D.2. Precs  

D.2.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte es comprometi a complir i assumir com a propis els acords presos 

per majoria als Plenaris dels Consells de Districte. 

D.2.2. Del Grup Municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte estudiï quins interiors d´illa poden ser recuperats com espais verds 

públics. 

D.2.3. Del Grup Municipal de la CUP    

Que el Govern, en el marc de la taula del parc o l´espai amb presència veïnal que s´escaigui, 

comenci el treball per revertir el tancament de l´anomenada zona monumental del Park Güell 

durant bona part del dia i per la reconquesta veïnal dels seus usos, amb l´objectiu de encarar la 

temporada d´estiu 2017 amb canvis substancials. 

D.2.4 Del Grup municipal de la CUP 

Que es redefineixi el model de Ràdio Gràcia amb l´objectiu de fer-hi les adaptacions tècniques 

necessàries i assignar-hi la dotació pressupostària corresponent per tal que pugui esdevenir 

una ràdio totalment pública i plenament adaptada les NTIC que serveixi com a servei públic als 

veïns dels barris graciencs. I treballar en aquesta línia amb la voluntat de no prorrogar l´actual 

contracte per poder implantar ben aviat el nou model de ràdio local pública. 

D.2.5 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que en el termini d’un mes s’iniciï el procediment previst en el Text Refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, articles 175 a 186, referent a 

l’obligació d’edificar, que implica, com una de les primeres mesures a prendre la creació per 

part de l’Ajuntament d’un Registre de solars sense edificar.  

D.2.6 Del Grupo Municipal del PPC 

Que el districte de Gràcia elimini les referencies a la Kasa de la Muntanya de les guies de la 

campanya “Descobreix Gràcia” i que no s´inclogui en les properes edicions impreses que es 

realitzin. 

 

D.3 Preguntes  

 

D.3.1  Del Grup municipal de CiU 

Pensa el govern tirar endavant el projecte de Superilles al Camp d´en Grassot i Gràcia Nova i 

quin calendari planteja? 

 

D.3.2. Del Grup Municipal de CIU. 
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Quina fonamentació teòrica justifica la decisió de no deixar participar els representats polítics 

de la ciutadania en les sessions de coproducció de projectes en el marc del procés 

“Pressupostos Participatius 2017” del Districte de Gràcia? 

 

D.3.3 Del Grup municipal de Ciutadans 

 

Quants vehicles circulen per l’Avinguda Princep d’Astúries en els diferents dies i hores de la 

setmana i s’ha previst per on circularà aquest flux de vehicles si s’elimina un carril de baixada i 

un altre de pujada? 

 

D 3.4. Del Grup Municipal del PPC 

 

Quan té previst el Districte de Gràcia realitzar l´arranjament de les escales del Passeig de 

Turull. 

 

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

 

D.4.1 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 pel Consell Plenari de maig del 2016, amb següent contingut: 

 

“- Eliminar els SOAP en qualsevol de les activitats referents al protocol festiu. 

- Que el districte disposi d´una pòlissa d´assegurança per cobrir totes aquelles activitats en que 

no hi hagi risc pel assistents, especialment per aquelles referents a les activitats de entre 0-

1000 assistents. 

- Garantir el dret a la lliure disposició de la via pública en activitats que no afectin a la vida 

cotidiana del veïnat com ara parades informatives, el lliure gaudi de les places per lart de la 

mainada, el Tió de Nadal...” 

 

  E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016 

 

                                                              

     

                                                             Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 


