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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 4 de maig, 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 les sessions extraordinària del dia 15 de febrer de 2016 i 

ordinària del dia 2 de març de 2016. 

B. PART INFORMATIVA  

B.1. Despatx d’ofici. 

B.2. Mesures de Govern 

    B.2.1. Mesura de Govern per afavorir l´ús ciutadà del carrer Gran de Gràcia 

B.3.  Informes.  

    B.3.1. 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 

2016 a la senyora Josefina Altés Campà i a la Fundació Sala Beckett / Obrador Internacional de 

Dramatúrgia, 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 la proposta de la Ponència de Nomenclàtor de canvi de 

denominació de la plaça Joan Carles I per la denominació de Plaça del Cinc d´Oros. 

 

C1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla de millora urbana per l´ordenació 

volumètrica de la parcel-la situada a la Travessera del Dalt núm. 97-99, i Modificació puntual 

del PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per Buildingcenter,S.A. de conformitat amb 
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allò disposat a l´article 23.2f) 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 

1. Mostrar el compromís i suport d´aquest Consell Plenari i dels seus grups municipals amb la 

celebració del Bicentenari de la Festa Major. 

2. Instar al Districte de Gràcia, en primer i principal terme, a l’Ajuntament de Barcelona en 

general i a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en particular a que es bolquin en la 

commemoració del Bicentenari i en el suport a la Fundació de la Festa Major de Gràcia per 

organitzar-lo. Que els esforços es concretin en: 

 -  Garantir un finançament adequat a les necessitats que una celebració com la d´aquest 

tipus representa. 

-   Que, a més, s’ajudi a la Fundació de la Festa Major a cercar finançament privat i suport 

d´altres Administracions públiques. 

-  Recolzar la mobilització de la societat civil de Gràcia: entitats històriques, colles de 

cultura popular, associacions de veïns i de comerç i entitats de tot tipus per a que la 

commemoració esdevingui un projecte comú i compartit per la ciutadania. 

- Disposar d’un ampli suport tècnic del Districte dedicat a la celebració. Amb les 

encomanes de coordinar-se i treballar amb la Fundació en tot allò que necessiti per a 

facilitar la tasca d´ambdues parts. 

 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

 

- Que la Comissió del Protocol Festiu, conjuntament amb els serveis tècnics i jurídics del 

Districte, estableixin un sistema que faciliti els tràmits necessaris per a desenvolupar les festes 

que formen part del Protocol Festiu amb la col·laboració directe de l´administració, 

coorganitzadora i encarregada de preservar aquestes festes.  

 

 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

 

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

2. Que el Districte disposi d’una pòlissa d’assegurança per cobrir totes aquelles activitats en 

que no hi hagi cap risc pel assistents, especialment per aquelles referents a les activitats d’ 

entre 0-1000 assistents. 

3. Garantir el dret a la lliure disposició de la via publica en activitats que no afectin a la vida 
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quotidiana del veïnat com ara parades informatives, el lliure gaudi de les places per part de la 

mainada, el Tió de Nadal...  

 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

- En nom de la transparència, que en el termini de 6 mesos es prenguin les mesures oportunes 

perquè els ciutadans de Gràcia puguin consultar online els pressupostos de despeses i 

ingressos a nivell econòmic i orgànic corresponent al Districte de Gràcia. 

D.1.5 Del Grup municipal del PSC 

 

1. Instar al govern municipal del Districte a reafirmar el compromís amb el cobriment de la 

Ronda de Dalt al seu pas pel barri de Vallcarca i els Penitents. 

2. Plantejar una millora global de la zona situada al nord de la plaça d´Alfons Comín, per tal de 

millorar la circulació i la connectivitat entre aquestes dues zones del barri. 

 

 D.1.6 Del Grup municipal del PPC  

 

 - Utilitzar el nomenclàtor com una eina al servei de tots els ciutadans, de reconeixement 

d´aquells personatges que han destacat per la seva contribució a la societat i a la nostra ciutat, 

evitant fer-ne un ús partidista i ideològic, mantenint el consens i la denominació actual dels 

carrers i espais que ja formen part del nostre Districte. 

 

D.2. Precs  

D.2.1 Del Grup municipal de CIU 

- Que el Govern informi en aquest Plenari i posteriorment, amb més detall, en el primer Consell 

de Salut que es convoqui, sobre quina serà finalment la tipologia de gestió del CAP Vila de 

Gràcia i sobre el futur contractual dels seus treballadors.  

 

D.2.2.Del Grup municipal d´ERC 

- Implementar àrees verdes d’aparcament exclusiu per a veïns a les zones de Vallcarca i els 

Penitents, el Coll i la Salut, i estudiar l’ampliació de l’àrea exclusiva per a residents del Districte.  

 

D.2.3. Del Grup municipal d’ERC 

- Desenvolupar una campanya contra la violència masclista en l´àmbit de les festes majors del 

Districte. 

 

D.2.4. Del Grup municipal de la CUP 

- Que l’equip de govern emprengui totes les accions al seu abast, administratives executives i 

polítiques per tal d´evitar que l´edifici de l´antic edifici de la Henkel sigui enderrocat. 
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D.2.5. Del Grup municipal de la CUP 

 - Que l´equip de govern renunciï que l’Ajuntament de Barcelona, a través de la intervenció del 

PAMEM, pugui començar a gestionar el CAP Vila de Gràcia en suplantació de l’Institut Català 

de la Salut. 

 

D.2.6. Del Grup municipal de Ciutadans 

- Que s'insti a les autoritats del Districte al fet que en el termini de 2 mesos ordenin la retirada 

del quiosc oficialment buit i sense ús de la Plaça Revolució de Setembre 1868 o, en defecte 

d'això, informin de la seva destinació prevista. 

 

D.2.7. Del Grup municipal de Ciutadans 

- Que es donin en el termini d'un mes les instruccions pertinents a la Guàrdia Urbana perquè, 

en compliment de les normes de civisme i el principi constitucional elemental d'igualtat de drets 

i deures, impedeixi la venda irregular de productes al Parc Güell per part dels venedors 

ambulants sense permís, els denominats “manters”. 

 

D.2.8. Del Grup municipal del PSC 

- Que el govern del Districte tingui en compte les queixes dels veïns i procedeixi a curt termini a 

arranjar els trams de la capa de rodadura del passeig central del passeig de Sant Joan 

malmesos, independentment de les possibles obres que s´hi faci per ubicar-hi provisionalment 

el mercat de l’Abaceria. 

 

D.2.9. Del Grup municipal del PPC 

- Que el Districte de Gràcia elabori en el termini de tres mesos un projecte de reforma del carrer 

Bailén entre el carrers Travessera de Gràcia i Còrsega i que inclogui, entre d´altres elements: 

 1. Renovació de les voreres. 

 2. Millora de l´enllumenat. 

 3. Un pas de vianants al costat sud de la cruïlla amb el Carrer de Sant Antoni Maria Claret. 

 

D.2.10. Del Grup municipal del PPC 

- Que el Districte de Gràcia, així com altres organismes dependents de l´Ajuntament de 

Barcelona, com TMB, Turisme de Barcelona o el Park Güell, impulsin com a itinerari preferent 

per arribar-hi en metro el que s´inicia a la parada de Lesseps, per tal de no perjudicar el teixit 

comercial d´aquesta zona del Districte. 

 

D.3 Preguntes  

 

D.3.1  Del Grup municipal de CIU 

- En quin punt de la tramitació es troben exactament els dos projectes? En quin moment es 

passarà a la fase de redacció del projecte executiu per part dels promotors i quin calendari 

preveu el Govern d´inici d´enderrocament i construcció, en el cas de la Henkel, i d´inici d´obres 

en el cas de Sèneca? 
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D.3.2. Del Grup municipal del PSC 

 

- S´ha posat el Districte en contacte amb els veïns i veïnes afectats per l´incendi que el passat 

26 de gener va cremar part dels cotxes que estaven aparcats a l´avinguda Coll del Portell per 

tal de conèixer en quina situació es troben?  

 

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 insti a Transports Metropolitans de 

Barcelona a augmentar el servei dels busos 114, 116, 124 i 129 els dissabtes, i a oferir servei 

de busos 114, 124 i 129 els diumenges i festius.”, en quin punt es troben les converses amb 

TMB i les accions corresponents per tal d´augmentar aquests serveis? 

 

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, unt D.2.3, amb el següent 

contingut: “Que sigui retirades per la brigada de neteja o equip corresponent totes les plaques 

franquistes del Districte, no només aquelles amb simbologia falangista sinó totes en conjunt, 

incloent-hi les plaques d´ajuts del ministerio de la vivienda dels anys 50 i 60 que abunden en 

certs punt dels nostres barris.” 

   

 D.4.4 Del Grup municipal de PSC 

 

- Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada pel Consell plenari en sessió de 

2 de desembre de 2015 amb el contingut següent. “Instar al govern municipal del Districte a 

elaborar un estudi dels carrers amb més desnivell del districte, en especial els dels barris 

Vallcarca Penitents, la Salut i el Coll, susceptibles de ser condicionats amb escales mecàniques 

o ascensor, per tal de saber les necessitats a mig termini que té el districte d´instal·lar aquest 

tipus d´elevadors i poder prioritzar-les al procés de pressupostos del següent any.” 

 

D.4.5 Del Grup municipal de PPC 

 

-  Que el Districte de Gracia informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 

proposició aprovada al plenari del 2 de desembre de 2015, amb el següent contingut: “1. Que 

s´estudiï juntament amb l’Institut Municipal de Mercats que el projecte definitiu del mercat de 

l’Abaceria Central recull l’ús de l’aparcament per part dels residents, incloent la possible 

ampliació del nombre de plantes per aquest efecte. 2. Que aquest projecte també inclogui una 

superfície comercial que complementi l’oferta de productes frescos que ofereixen les parades 

del mercat. 3. Que s´inclogui com a prioritari el mercat de l’Abaceria Central dintre de les 
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inversions previstes a l´Institut Municipal de Mercats.” 

 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

    
 
 
 
Barcelona, 27 d’abril de 2016 

 

                                                                  Gerard Ardanuy i Mata 

                            President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


