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ACTA DEL PLENARI NÚM. 13 

 PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

5 d’octubre de 2021 

Presidida per l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, president del Consell Municipal del Districte, i en presència 
de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte, se celebra simultàniament a la Sala d’Actes de la seu del 
Districte de Gràcia i per videoconferència la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte de Gràcia, 
corresponent a la data a dalt indicada. 

Hi són presents els consellers i les conselleres: 

Grup municipal de Barcelona en Comú:  
Sra. Judith Calabria Cortecans 
Sra. Àngels Tomás Gonzalo 
Sr. Jordi Farriol Fonoll 
Sra. Cristina Carrera Viñoles 

Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya:  
Sra. Núria Pi Martínez 
Sra. Olga Hiraldo Martí 
Sr. Guillem Roma Batlle 
Sr. Miquel Colomé Ferrer 
Sr. Marc Bosch Matas 

Grup municipal de Junts per Catalunya: 
Sra. Berta Carnicer Martí 
Sr. Jordi Folch Romaní 
Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal 

Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya:  
Sr. Alberto Lacasta Huelin 
Sra. Mercè Saltor Guinjoan 

Grup municipal de Ciutadans:  
Sr. Jordi Bea Costa 

Grup municipal de Barcelona pel Canvi: 
Sr. Jordi Daura Molins 

Excusa la seva assistència el Sr. Yusef Quadura Izquierdo (Grup municipal de Barcelona en Comú). 

Inici de la sessió a les 18:00 hores. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

S'aprova per unanimitat dels membres de tots els grups municipals. 

PART INFORMATIVA 

 
2. Despatx d’ofici 
 
Es té per informat. 
 
3. Cartipàs 
 
S’informa que hi ha una modificació de la composició del consell rector de l’equipament Poliesportiu 
Municipal Josep Comellas pel que fa al grup municipal de Junts per Catalunya. Fins ara la representant era la 
senyora Mª del Carmen Lleó Ribal i a partir d’ara el representant del consell rector serà el Sr. Jordi Folch 
Romaní. 
 
Es té per informat. 
 
4. Informe del regidor 
 
Intervenen: l’Im. Sr. Eloi Badia Casas (Regidor), Sr. Jordi Daura Molins (BxC), Sr. Jordi Bea Costa (C’s), Sra. Mª 
del Carmen Lleó Ribal (JxCat) i Sra. Olga Hiraldo Martí (ERC). 
 
El Regidor del Districte exposa l’informe i els portaveus dels grups municipals fan la seva rèplica. 
 
5. Informar l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de terrasses. 
 
Intervenen: Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC), Sr. Jordi Daura Molins (BxC), Sr. Jordi Bea Costa (C’s), Sra. Mª del 
Carmen Lleó Ribal (JxCat) i Sr. Miquel Colomé Ferrer (ERC). 
 
Es té per informat. 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 
PROPOSICIONS/DECLARACIONS DE GRUP  

6. Del Grup municipal d'ERC 
 

Na Olga Hiraldo i Martí, en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana al Districte de Gràcia exposa: 

- Atès que les aglomeracions i botellots s’estan consolidant en les places de Gràcia i qualsevol dia de la 
setmana (tot i que amb major impacte els caps de setmana), provocant soroll i problemes de 
convivència associat a l’oci nocturn. 
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- Atès que allà on tenim dades sonomètriques es registren valors superiors als decibels recomanats 
per l’OMS i la Unió Europea. 
 

- Atès que el descans és un dret fonamental i un factor clau per gaudir d’una bona salut. 
 

- Atesa la importància de la prevenció de la contaminació acústica per evitar malalties associades al 
soroll i millorar la qualitat de vida de la població. 
 

- Atès que aquests problemes es generen principalment pel consum d’alcohol a la via pública. 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, i el Reglament 
intern d’organització i funcionament del Districte de Gràcia formula la següent  

PROPOSICIÓ: 

Realitzar una campanya intensiva per eradicar els problemes de convivència, incivisme i excés de soroll, que 
contempli diverses accions transversals, durant un mínim de 6 mesos consecutius. Tals accions haurien de 
ser, com a mínim: 

1) Definir els àmbits d’actuació com “Zones Preferents d’Actuació per Garantir el Descans i la 
Convivència Veïnal” (ZARE). 

 
2) Reforçar la presència de Guàrdia Urbana durant un període mínim de 6 mesos amb dispositius de 

saturació policial i sancions administratives tal com determinen les ordenances municipals. 
 

3) Instal·lar sonòmetres a les places que actualment no en disposen (places John Lennon, Raspall, Poble 
Romaní i plaça de Rovira i Trias) i recorreguts de pas nocturns habituals, si s’escau, així com 
coresponsabilitzar els gestors dels locals amb terrassa d’oci nocturn dels excessos generats en els 
seus espais. 

 
4) Instar als departaments corresponents de l’Ajuntament a fi de revisar les ordenances municipals per 

tal que les botigues d’alimentació no puguin vendre alcohol d’alta graduació ni begudes fredes de 
baixa graduació ni a partir de les 22h, així com ubicar les begudes alcohòliques en espais no visibles 
des del carrer. 

 
5) Acompanyar les accions d’una campanya de comunicació de gran difusió als mitjans de comunicació i 

amb senyalització específica en les Zones Preferents d’Actuació, indicant de manera clara les 
activitats no permeses i el volum de soroll màxim acceptat i l’import de la sanció que li correspon a 
cada infracció. 

 
6) Crear un espai d’informació, comunicació i mediació amb els veïns, veïnes i entitats de la zona ZARE 

del Districte de Gràcia. 
 

7) Implementar un dispositiu de neteja específic de l’espai públic en l’horari de tancament de les 
activitats permeses. 

 
8) Aplicar mesures de pressió i sanció a la venda ambulant de begudes alcohòliques. 

 
9) Crear a nivell d’una comissió de seguiment del Districte a fi de poder realitzar una avaluació 

continuada del grau de compliment de les mesures. Aquesta comissió s’haurà de reunir, com a 
mínim un cop al mes. 
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10) Impulsar la realització un fòrum juvenil sobre el model d’oci nocturn amb el protagonisme de les 
entitats juvenils del Districte. 

 
Intervenen: Sra. Olga Hiraldo Martí (ERC) –ponent-, Sr. Jordi Daura Molins (BxC), Sr. Jordi Bea Costa (C’s), Sra. 
Mª del Carmen Lleó Ribal (JxCat) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC).  
 
S’aprova amb els vots favorables d’ERC, JxCat, C’s i BxC i amb els vots desfavorables de BC i PSC. 
 
 
7. Del Grup municipal de JxCat  
 
Carme Lleó en la seva qualitat de Consellera - Portaveu del Grup Municipal de Junts per Catalunya al Districte 
Gràcia, actuant en el seu nom i representació, manifesta que: 
 

- Atès que segons dades del propi Ajuntament de Barcelona, només un 28% dels joves barcelonins 
parlen català de manera habitual. 
 

- Atès que des de l’any 2015, l’ús de la llengua catalana entre els joves barcelonins ha caigut més de 7 
punts. 
 

- Atès que des d’una perspectiva històrica, social, política i econòmica, el català constitueix un dels 
patrimonis més rellevants de la ciutat, contribuint a enriquir la seva identitat com a capital de 
referència d’una cultura històrica. 
 

- Atès que la llengua de la ciutat ha sigut històricament un factor clau d’integració social, i el seu ús i 
coneixement és un dret constitucional de totes les persones que hi viuen. 

 
Per aquests motius i d’acord amb el que estableixen els articles 60.2 i 54.1 del Reglament Orgànic Municipal, 
es formula la següent 

PROPOSICIÓ: 
 

Que el Govern del districte presenti al Plenari del Consell de Districte de desembre de 2021 una mesura de 
govern orientada a la promoció d ela llengua catalana entre els joves del districte tenint en compte els 
entorns educatius, culturals i comercials. 
 
Que la mesura de govern detalli les mesures específiques per promoure l’ús del català als entorns 
prèviament esmentats (joves barcelonins) i els indicadors amb els quals es mesurarà el seu impacte, amb 
l’objectiu de revertir la situació que es viu al conjunt de la ciutat pel que fa a l’ús habitual de la llengua 
catalana. 
 
Intervenen: Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal (JxCat) –ponent-, Sr. Jordi Daura Molins (BxC), Sr. Jordi Bea Costa 
(C’s), Sr. Marc Bosch Matas (ERC), Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC) i l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda (President). 
 
S’aprova amb els vots favorables d’ERC i JxCat, amb les abstencions de BC, PSC i C’s i amb el vot desfavorable 
de BxC. 
 

8. Del Grup municipal de C’s 
 
JORDI BEA COSTA Conseller de Districte del Grup Municipal Ciutadans-Cs, actuant amb el seu nom i en 
representació, de conformitat amb els articles 64.1, 98 del Reglament Orgànic Municipal del Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant el present escrit manifesto: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Tant la seguretat urbana com la seva percepció, són dos factors relacionats però no necessàriament 
coincidents, depenen de com s'hagi planificat el model urbà. 
 
Des de fa anys ens parlen d’ implementar les anomenades "polítiques de gènere" a l’enllumenat de la ciutat, 
com un factor més que ajuda a millorar els dos factors anomenats anteriorment. 
 
La recerca d'una major seguretat a les ciutats, que va començar fa més d'un segle amb la implantació de 
fanals de gas i electricitat per augmentar els nivells de lluminositat que impedien molts actes delictius i 
conductes incíviques, s'ha convertit en un pilar bàsic de l'urbanisme inclusiu; per això sorprèn que a Vallcarca 
a una zona amb molt pas de dones i homes tan de dia com de nit, tingui carències tangibles d’enllumenat 
durant les hores de foscor. 

PROPOSTA: 
 
Instar al govern del Districte perquè faci un estudi del sistema d’enllumenat del carrer Esteve Terrades, entre 
el tram de l’Avinguda de Vallcarca i l’entrada del centre hospitalari Pere Virgili, amb l’objectiu de millorar-lo i 
aconseguir un entorn més segur i feminista, en especial des del carrer de Josep Jover fins l’entrada del citat 
centre, on trobaran darrera dels matolls i baladres, espais i zones fosques on s’amaguen durant la nit 
persones i porcs senglars. 
 
Intervenen: Sr. Jordi Bea Costa (C’s) –ponent-, Sr. Jordi Daura Molins (BxC), Sr. Jordi Folch Romaní (JxCat), Sr. 
Marc Bosch Matas (ERC) i Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC). 

S'aprova per unanimitat dels membres de tots els grups municipals. 
 
 
9. Del Grup municipal  BxC1  
 
Jordi Daura Molins, Conseller-Portaveu del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi (BxCanvi) al Districte de 
Gràcia, proposa el següent: 
 

- Atès que la proposta de “MPGM de Gràcia” incorpora l’execució del vial que es troba a la finca del 
Santuari de Sant Josep de la Muntanya, el qual connectaria el carrer de la Mare de Déu de la Salut 
amb el carrer Maignon. 
 

- Atès que l’execució d’aquest vial significaria dividir en dues meitats el recinte del santuari, tot 
afectant el normal funcionament de les diferents activitats que es desenvolupen. 
 

- Atès que aquest vial passa just pel mig de la zona on viuen prop de seixanta menors tutelats per la 
DGAIA d’entre 3 i 18 anys, vulnerant el seu espai de convivència. 
 

- Atès que la zona compta amb sis llars i una extensa zona enjardinada i zones d’esbarjo pels nens i 
nenes. 
 

                                                           
1 S’incorpora una esmena proposada pel grup municipal de Junts per Catalunya, afegint un nou punt a la part dispositiva: “Que en el cas que la 

proposta del MPGM no s'aprovi que el govern municipal es comprometi a dur a terme tots els tràmits per tal de desafectar el vial del Santuari de Sant 
Josep de la Muntanya”. 
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- Atès que al 2001 es va voler executar l’expropiació del vial i aquesta no va tirar endavant ja que es va 
considerar que afectaria al normal funcionament de les activitats del CRAE de Sant Josep de la 
Muntanya. 
 

- Atès que tant la DGAIA com el CSSBCN en diferents informes s’han mostrat contraris a l’obertura 
d’aquest vial. 
 

- Atès que l’edifici del Santuari de Sant Josep de la Muntanya i el seu entorn està protegit com a 
patrimoni arquitectònic com a béns culturals d’interès local (B). 

 
Per tot l’exposat el grup municipal de Barcelona pel Canvi proposa la següent 

 
PROPOSICIÓ: 

 
Que el Consell del Districte de Gràcia aprovi: 
 

- Preservar la integritat dels edificis i els entorns de Sant Josep de la Muntanya. 
 

- Que l’afectació del MPGM de Gràcia a Sant Josep de la Muntanya es tracti no només des d’una 
perspectiva urbanística, sinó també considerant l’impacte social i cultural. 
 

- Que la totalitat del recinte que conforma el Santuari de Sant Josep de la Muntanya tingui un 
tractament unitari en la MPGM de Gràcia i que, en conseqüència, la qualificació 5 de vial passi a 
formar part de l’equipament actual amb clau 7a. 
 

- Que en el cas que la proposta del MPGM no s'aprovi que el govern municipal es comprometi a dur a 
terme tots els tràmits per tal de desafectar el vial del Santuari de Sant Josep de la Muntanya. 

 
Intervenen: Sr. Jordi Daura Molins (BxC) –ponent-, Sr. Jordi Bea Costa (C’s), Sra. Berta Carnicer Martí (JxCat), 
Sra. Núria Pi Martínez (ERC) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC). 
 
Sotmesa la proposició a votació, es produeix un empat amb els vots favorables de JxCat, C’s i BxC, amb les 
abstencions de BC i PSC, i amb els vots desfavorables d’ERC. 
S'aprova amb el vot de qualitat a favor emès per l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda (President). 
 
 
PRECS 
 
10.  Del Grup municipal d’ERC 
 
Na Olga Hiraldo i Martí, en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
al Districte de Gràcia exposa: 
 

- Atès l’estat deplorable en què es troben molt espais públics del Districte, tant a nivell de 
manteniment com de neteja. 
 

- Atès que hem rebut infinites queixes veïnals sobre la brutícia i les plagues de rates i paneroles als 
diferents barris del districte de Gràcia. 
 

- Atès que la contracta de neteja no entra en vigor fins el 2022. 
 

- Atès que a la passada Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (CEUM) es va 
aprovar la proposició presentada a petició d’ERC en el que govern es va comprometre a reforçar el 
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servei de neteja a l’espai públic, millorar la planificació del control de plagues i a realitzar una 
auditoria urgent del manteniment de l’espai públic. 
 

- Atès que el govern municipal ha reconegut el dèficit en el servei de neteja i manteniment i el reforç 
d'aquest estiu s'ha mostrat clarament insuficient. 

 
D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, i el Reglament 
intern d’organització i funcionament del Districte de Gràcia formula el següent 
 

PREC: 
 

Que el govern del districte concreti en un document escrit i abans del proper Plenari (desembre 2021), com 
es reforçarà el servei de neteja al districte de Gràcia, quines actuacions es duran a terme per garantir el 
manteniment de l’espai públic i amb quants recursos humans i pressupostaris comptarà. 

Intervenen: Sr. Guillem Roma Batlle (ERC), Sra. Adoración Cobos Rabilero (veïna) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC). 

S'accepta el prec. 

 
11. Del Grup municipal d’ERC 

En Miquel Colomé, en la seva qualitat de Conseller del Grup Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de 
Gràcia exposa: 

- Atès que el comerç de proximitat valora de manera molt deficient l’execució de la mesura del Pla de 
xoc de suport al comerç número 58: “Promoure i donar suport a l’activitat de comerç al carrer i 
d’altres activitats de dinamització de les associacions de comerciants sempre que les autoritats 
sanitàries ho permetin”. 
 

- Atès que el comerç de proximitat valora de manera molt deficient l’execució de la mesura del Pla de 
xoc de suport al comerç número 71: “Fomentar i donar suport a les entitats de comerciants del 
districte en la realització d’un projecte d’acte d’encesa de llums del 2021”. 
 

- Atès que el comerç de proximitat valora de manera molt deficient l’execució de la mesura del Pla de 
xoc de suport al comerç número 69: “Donar suport a les festes del comerç al carrer i d’altres activitats 
adaptant-les als requeriments de les autoritats sanitàries” 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, i l’article 35 del 
Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de Gràcia formula la següent 

PREC: 

El Consell Plenari acorda que el govern del Districte de Gràcia conjuntament amb les respectives regidories 
implicades: 

Que el Grup de Treball de Comerç del Consell traslladi als grups municipals de Gràcia les conclusions sobre 
seguiment, avaluació o canvi en els objectius del pla, per tal de corregir la valoració que en fan les 
associacions de comerç de Gràcia. 

Intervenen: Sr. Miquel Colomé Ferrer (ERC) i Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC). 

S'accepta el prec. 
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12. Del Grup municipal de JxCat2 

Jordi Folch en la seva condició de Conseller del Grup Municipal de Junts per Catalunya al Districte de Gràcia, 
actuant en el seu nom i representació, d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal i les 
Normes Reguladores del funcionament dels Districtes MANIFESTA: 

- Atès a les queixes reiterades per manca d’informació de la Plataforma d’afectats per l’Abaceria. 
 

- Atès que ja s’han iniciat les feines arqueològiques al solar del Mercat de l’Abaceria. 
 

- Atès que el projecte d’obra esta previst pel Desembre d’enguany 

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.2 i 54.1 del Reglament Orgànic Municipal, formula el 
següent 

PREC: 

Que el govern del districte de Gràcia convoqui una reunió amb la Plataforma d’Afectats per l’Abaceria per tal 
d’escoltar les seves demandes i exposar en profunditat el projecte del Mercat de l’Abaceria i en quin estat es 
troba. 

Intervenen: Sr. Jordi Folch Romaní (JxCat), Sra. Gemma Aragall Trepat (veïna) i Sr. Alberto Lacasta Huelin 
(PSC). 

S'accepta el prec. 
 
 
13. Del Grup municipal de JxCat 

Berta Carnicer en la seva condició de Consellera del Grup Municipal de Junts per Catalunya al Districte de 
Gràcia, actuant en el seu nom i representació, d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal i 
les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes MANIFESTA: 

- Atès a la notícia publicada per l’Independent de Gràcia el dia 10 de setembre del 2021 on s’afirma 
que el Districte acorda amb el casal Tres Lliris la suspensió de multes per valor de 20.000 €. 
 

- Atès que el contracte de cessió d’ús dels districte de Gràcia amb el Casal Tres Lliris va expirar el dia 21 
de setembre del 2021. 
 

- Atès que el govern del districte de Gràcia no ha convocat més reunions amb els Grups Municipals per 
exposar en quin punt es troba la situació i els negociacions amb Casal Tres Lliris de Gràcia. 
 

- Atès les reiterades queixes per part dels veïns per la manca d’informació donada per part del Districte 
de Gràcia 

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.2 i 54.1 del Reglament Orgànic Municipal, formula el 
següent 

PREC: 

Que el govern del districte de Gràcia en el termini màxim de 15 dies convoqui una reunió amb tots els Grups 
Municipals del Districte de Gràcia per tal d’exposar la situació en la que es troba el Casal Popular Tres Lliris i 
quines accions s’emprendran a partir d’ara. 

                                                           
2
 Text transaccionat amb el govern. Es retira la temporalitat de 15 dies per convocar una reunió amb la Plataforma d’Afectats per l’Abaceria que 

figurava inicialment en el prec. 
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Intervenen: Sra. Berta Carnicer Martí (JxCat) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC). 

S'accepta el prec. 
 
 
14. Del Grup municipal de C’s 

JORDI BEA COSTA, Conseller-Portaveu del Grup Municipal CIUTADANS-C’S, actuant en el seu nom i en 
representació, d`acord amb el que estableix els articles 64.2, 60,2 i 101 del Reglament Orgànic Municipal de 
l`Ajuntament de Barcelona, exposa. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Al novembre del 2018 es podia llegir a algun mitja de comunicació que el regidor de Gràcia no substituïa o 
netejava la placa del carrer Profeta, convertida en carrer Pro-Eta, després unes persones la van netejar i avui 
el mateix regidor i la consellera responsable del nomenclàtor permeten que la placa torni a ser una apologia 
a Eta. 

Malauradament tenim molts més exemples a Gràcia de plaques brutes, trencades, pintades, destruïdes; 
resultat de la deixadesa i permissivitat que es mostra davant la falta de civisme. 

Avui tenen una oportunitat per dignificar els noms dels carrers i demano que recolzin aquest 

PREC: 

Que el Govern del districte dignifiqui, repari o substitueixi abans del primer plenari del 2022 totes les plaques 
indicatives de carrers que es trobin deteriorades o que hagin patit actes vandàlics.  

Intervenen: Sr. Jordi Bea Costa (C’s ) i Sra. Àngels Tomás Gonzalo (BC). 

No s'accepta el prec. 
 
 
15. Del Grup municipal de C’s 

JORDI BEA COSTA, Conseller-Portaveu del Grup Municipal CIUTADANS-C’S, actuant en el seu nom i en 
representació, d`acord amb el que estableix els articles 64.2, 60,2 i 101 del Reglament Orgànic Municipal de 
l`Ajuntament de Barcelona, exposa. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Un dels llocs emblemàtics del Districte és la biblioteca Jaume Fuster. Des de la seva inauguració al 2005 s’ha 
convertit en un referent per molt veïns i veïnes de Gràcia, on es poden aconseguir llibres, però també és un 
lloc de trobada, un punt de sociabilització i un lloc d’esbarjo on el bar tenia un paper fonamental. 

Avui existeix una demanda de molts ciutadans que ens pregunten els motius pels que vostès el mantenen 
tancat i no es convoca cap concurs per la gestió del bar-cafeteria de la biblioteca. 

PREC: 

Que el Govern del districte faci les gestions oportunes perquè es convoquin les bases per la futura licitació i 
gestió del bar-cafeteria de la biblioteca Jaume Fuster, amb l’objectiu que es pugui recuperar el més ràpid 
possible un espai necessari per molts veïns i veïnes. 
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Intervenen: Sr. Jordi Bea Costa (C’s ) i Sra. Cristina Carrera Viñoles (BC). 

S'accepta el prec. 
 
 
16. Del Grup municipal BxC  

Jordi Daura Molins, Conseller-Portaveu del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi (BxCanvi) al Districte de 
Gràcia, proposa el següent: 

- Ateses les queixes dels restauradors i la sensació de caos, descontrol i improvització per part de 
l’Ajuntament durant el transcurs de la passada Festa Major de Gràcia. 
 

- Atès que molts restauradors no s’han sentit escoltats i consideren que les decisions de l’Ajuntament 
han perjudicat els seus ingressos durant els dies de la Festa Major. 
 

- Ateses les restriccions que han hagut de patir els restauradors, degut als efectes de la COVID-19, amb 
un impacte negatiu i directe en els seus ingressos durant gairebé dos anys. 

Per tot l’exposat el grup municipal de Barcelona pel Canvi proposa el següent 

PREC: 

Que el govern del districte de Gràcia incorpori als representants del sector de la restauració en les reunions 
de seguiment i preparació dels propers actes de cultura popular, per tal que estiguin informats de la situació 
en la qual podran desenvolupar les seves activitats laborals.  

Intervenen: Sr. Jordi Daura Molins (BxC ) i Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC). 

S'accepta el prec. 

 

PREGUNTES 

17. Del Grup municipal BxC  

Jordi Daura Molins, Conseller-Portaveu del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi (BxCanvi) al Districte de 
Gràcia, proposa el següent: 

- Atès què ens trobem a poc més de dos mesos perquè comenci la campanya de Nadal. 
 

- Atès que la campanya de Nadal és una de les més importants de l’any pel sector del comerç i la 
restauració. 
 

- Atès que el comerç i la restauració són sectors que han quedat greument afectats per la pandèmia. 

Per tot l’exposat el grup municipal de Barcelona pel Canvi proposa la següent: 

PREGUNTA: 

Quin pla té previst el govern dur a terme al districte de Gràcia per la campanya de Nadal 2021-2022?  

Intervenen: Sr. Jordi Daura Molins (BxC ) i Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC). 

Es dona per tractada. 
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SEGUIMENT DE PROPOSICIONS/DECLARACIONS DE GRUP I PRECS 

18. Del Grup municipal d'ERC 

Na Olga Hiraldo i Martí, en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
al Districte de Gràcia exposa: 

- Atès que al Consell Plenari del districte de Gràcia del passat 4 de maig de 2021 vam presentar un prec 
per garantir el correcte desplegament del Pla de Motos a la Vila de Gràcia. 
 

- Atès que el prec va ser acceptat pel govern del districte. 
 

- Atès que no tenim constància de que s'hagi fet cap actuació al respecte en aquests darrers 4 mesos. 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, i el Reglament 
intern d’organització i funcionament del Districte de Gràcia formula el següent 

SEGUIMENT DE PREC: 

Que s’informi de l’estat d’execució del Prec acceptat al Consell Plenari del Districte de Gràcia del passat 4 de 
maig del 2021 amb el següent contingut: 

El Consell Plenari acorda que el govern del Districte de Gràcia: 

Informi periòdicament, mitjançant trobades, els grups municipals sobre el desplegament del Pla de Motos 
al barri de Vila de Gràcia per tal de comprovar mitjançant dades objectives si aquest està tenint 
l’efectivitat prevista. 

Entre aquesta informació s’inclourà: 

1. El nombre de denúncies que s’han posat en cada una de les zones. 
2. El nombre de places d’aparcament eliminades en carrers de prioritat per a vianants amb plataforma 

única. 
3. Una valoració sobre el nivell d’acompliment dels objectius previstos, així com, si s’escau, propostes de 

millora pel desplegament en les següents zones.” 

Intervenen: Sr. Guillem Roma Batlle (ERC) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC). 

Es dona per tractada. 

19. Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

Carme Lleó en la seva condició de Consellera Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya al Districte de 
Gràcia, actuant en el seu nom i representació, d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal i 
les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes, manifesta: 

- Atès les reiterades queixes per l’estat de la calçada en el districte de Gràcia. 
 

- Atès les reiterades queixes per l’estat dels elements dissuasius de velocitat com els coixins berlinesos 
al districte de Gràcia. 
 

- Atès al perill que suposa el mal estat de conservació dels elements viaris. 
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Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.2 i 54.1 del Reglament Orgànic Municipal, formula el 
següent 

SEGUIMENT DEL PREC: 

Que s’informi de l’estat d’execució del Prec acceptat al Consell Plenari del Districte de Gràcia del passat 4 de 
maig del 2021 amb el següent contingut: 

“Que el districte de Gràcia estudiï les darreres queixes veïnals rebudes sobre l'estat de la calçada i els 
elements viaris del districte de Gràcia i les incorpori en les actuacions de manteniment que es fan i 
s'informi als grups municipals de les actuacions dutes a terme.” 

Intervenen: Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal (JxCat) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC). 

Es dona per tractada. 

 
No havent-hi més assumptes per tractar, el president dona per acabada la sessió ordinària del Plenari del 
Consell de Districte de Gràcia a les 20:23 hores.  
 
El president, La secretària del Consell, 
 
 
 
 
 
Ferran Mascarell i Canalda 

 
 
 
 
 
Dolors Banús Tort 

  


