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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 29 de juny, 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 Cartipàs 

B.2 Despatx d’ofici 

B.3 Mesures de Govern 

B.3.1 Mesura de Govern Ateneu de Fabricació 

B.3.2 Mesura de Govern Places de Gràcia, espai públic i convivència. 

 

B.4. Informes  

B.4.1. 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, la Modificació del Pla general metropolità per a la Protecció del 

Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

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

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità per a la incorporació al 

sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als carrers Alts Forns, 84-86, Via Augusta 

405-407, carretera de Sant Cugat 2X, Av. Mare de Déu de Montserrat 5-11, Av. Cardenal Vidal i 

Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97 i Veneçuela 96-106, d’iniciativa municipal. 

C.1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, el projecte de centralització de les competències en matèria 
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d’expropiacions urbanístiques transferides als Consells Municipals dels Districtes per la 

Transferència núm. 19, aprovada per acord de la Comissió de Govern del dia 29 de març de 

1996, i de les gestionades per Foment de Ciutat, SA per acord de la Comissió de Govern del 

dia 6 de novembre de 2002. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal de CIU 

- Instar al Districte de Gràcia a aplicar, al llarg d’aquest mandat, el plantejament urbanístic que 

afecta a l’Avinguda de Vallcarca; per a convertir, el més aviat possible, aquesta avinguda en 

l’eix verd i cívic anhelat per la major part dels veïns del barri. 

 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

 

- Que les noves “taules de places”, prenent com a referent el “Fòrum del Silenci”: Avaluïn i facin 

seguiment de l’aplicació del Pla d’Usos 2016, incloguin entitats i associacions de tota la zona 

saturada del Pla d’Usos, les entitats de cultura popular, AMPAs i AFAs de les escoles de la 

zona i representants dels partits polítics, i facin un tractament global (no centrat únicament en 

les places) de les problemàtiques derivades de l’ús intensiu de l’espai públic, tot escoltant-ne 

les diverses parts implicades, i cercant solucions pactades entre les parts. 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

- Es proposa la creació d’un Rebost de Béns de Primera Necessitat de Districte que: 

  1. Actuï com a centre logístic de recollida i distribució d’excedents de productes de primera 

necessitat generats al Districte, en cooperació, entre d’altres, amb Mercats i Menjadors 

Escolars; complint les mesures higièniques, de conservació i transport d’aliments establerts per 

Salut Pública. 

2. Sigui concebut com un Servei Públic Municipal de titularitat, finançament i gestió íntegrament 

públics 

3. Incorpori com a agents actius de la recollida i la distribució els propis beneficiaris, de tal 

maneta que per mantenir-se al programa hagin de participar-hi amb tasques adequades a les 

seves capacitats. Això, tenint en compte la situació personal, situació laboral, persones a 

càrrec, edat o diversitat funcional. 

4. Defineixi la població beneficiària d’acord amb criteris tècnics, partint de la renda familiar per 

càpita, amb les correccions per edat, gènere i situació laboral o diversitat funcional que es 

puguin contemplar. 
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5. Desplegui la campanya de difusió aparellada corresponent per fer arribar l’existència 

d’aquest nou espai i servei a qui més el necessita. 

6. Creiem que el barri de la Vila de Gràcia compta amb llocs idonis per al desplegament 

d’aquesta mesura, com l’espai de l’antic CAP Quevedo. 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

- Que des de l’equip de Govern del Districte es portin a terme iniciatives, previ diàleg amb els 

comerciants afectats, que compensin la baixada de facturació dels comerços afectats pels 

disturbis ocasionats pel desallotjament del Banc Expropiat, que podrien anar des de mesures 

de promoció fins a bonificacions fiscals. 

D.1.5 Del Grup municipal de PPC 

- Que durant el present mandat es comenci la realització i execució del projecte de reforma de 

Vallcarca, concretant-se, almenys, la transformació del tram de l’Avinguda Vallcarca comprès 

entre els carrers Maignon i Farigola. 

D.2. Precs  

D.2.1 Del Grup municipal de CIU 

- Que el Govern convoqui una sessió extraordinària i oberta a tothom del Consell de Comerç de 

Gràcia, durant el mes de juliol, un cop hagin conclòs les reunions amb el paradistes. Per a 

informar, detalladament, de les intencions del Govern respecte la reforma del Mercat de 

l’Abaceria. 

D.2.2 Del Grup municipal de CIU 

- Que el Govern vetlli per la continuïtat del Punt Verd Tabuenca, solucioni els seus problemes 

de tresoreria i hi estableixi una Aula Ambiental com a part de la solució. 

D.2.3 Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Govern del Districte convoqui la Taula del Park Güell en els propers 3 mesos i s’hi 

presentin les dades des de l’inici de les actuacions per tal que es mantinguin així informats els 

diversos membres col·lectius de la taula i puguin fer-ne la valoració. 

D.2.4 Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Govern del Districte presenti als paradistes i la resta de col·lectius i als partits de 

l’oposició la proposta per a la reforma del Mercat de l’Abaceria durant la primera quinzena de 

juliol, per tal que al setembre pugui fer-se l’aprovació provisional i així iniciar el procés de 

reforma abans d’acabar el 2016. 

D.2.5 Del Grup municipal de la CUP 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 4 / 5 

 

- Que el govern vetlli per tal que els usos veïnals, preponderin sobre l’explotació econòmica de 

l’espai públic. I que s’incideixi especialment a l’hora de facilitar l’ús de la via pública com un 

espai de joc infantil al carrer i les places, tan dinamitzant els espais com, sobretot, evitant que 

l’aplicació de l’ordenança de civisme o els interessos privats frenin el lleure lliure i espontani del 

infants. 

D.2.6. Del Grup municipal de Ciutadans 

- Que es realitzin els enderrocs entre l’espai denominat “casita blanca” i el carrer Agramunt que 

estan previstos en el projecte Avinguda Hospital Militar-Farigola, dins de la Modificació del Pla 

General Metropolità de 2002. 

D.3 Preguntes  

 

D.3.1  Del Grup municipal de la CUP 

- Quins són el capteniment i opinió del govern municipal devers el sobredimensionament de la 

presència policial als barris graciencs i la col·laboració Ajuntament-Conselleria en aquestes 

situacions 

 

D.3.2 Del Grup municipal de Ciutadans 

 

- Es demana informació sobre l’estimació de l’efecte en el nostre Districte del Pla especial 

d’allotjaments turístics, concretament: quants establiments es deixaran d’obrir i quants llocs de 

treball es preveu que deixaran de crear-se per aquest motiu en les zones amb més turisme, 

com ara la Vila de Gràcia, i al mateix temps, quants establiments es preveu que es creïn en les 

zones menys turístiques del Districte com ara el Coll. 

 

D.3.3 Del Grup municipal del PPC 

- Quin és el cost dels danys al mobiliari públic i als comerciants, i quines mesures s’han pres 

per rescabalar aquest danys? 

 

D.3.4 Del Grup municipal del PPC 

 

- Quan es té previst realitzar l’arranjament del carrer Providència? Quines seran les actuacions 

que es duran a terme dins d’aquesta reforma? 

 

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

 

D.4.1 Del Grup municipal d’ERC  

 

 - Atès el prec acceptat pel Govern del Districte en la sessió del consell plenari de 2 de 

desembre de 2015 amb el text:  “Que el Govern del Districte impulsi la creació del mapa 
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ecològic de Gràcia des del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Gràcia, que inclogui 

dades de contaminació lumínica acústica i atmosfèrica, així com les recopilades al mapa B+S.” 

 

D.4.2. Del Grup municipal de CUP  

   

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

prec acceptat pel Consell Plenari del dia 8 d´octubre de 2015, amb el següent contingut: “La 

creació d’un Grup de Treball per a l’elaboració d’un Pla de Xoc contra les Emergències Socials 

de Gràcia durant el proper curs polític.” 

   

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

    

 

 

   Barcelona, 23 de juny de 2016 

 

                                                              

     

                                                                 Gerard Ardanuy i Mata 

                            President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


