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ACTA DEL PLENARI NÚM. 15 

 PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

9 de març de 2022 

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 
Sr. Yusef Quadura Izquierdo 

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. Arturo Carrasco García 

Grup municipal de Valents: 
Sr. Jordi Daura Molins 

Inici de la sessió a les 18:03 hores. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

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

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

PART INFORMATIVA 

 
2. Despatx d’ofici 
 
Es té per informat. 
 
3. Cartipàs 

 Modificació per incorporació del nou conseller de Ciutadans. La presa de possessió del conseller 

Arturo Carrasco al plenari del passat mes de desembre de 2021 implica una modificació de tot el 

cartipàs ja que, en tenir el grup de Ciutadans només un conseller, aquest esdevé representant a tots 

els consells i als diferents òrgans que integren aquest cartipàs. 

 Modificació Barcelona en Comú: Cristina Carrera Viñoles substitueix Jordi Farriol Fonoll al Consell 

rector de La Violeta. 

 Modificació Junts per Catalunya: Mª del Carmen Lleó Ribal substitueix Berta Carnicer Martí al Consell 

de les dones i al Consell de la gent gran. Berta Carnicer Martí substitueix Mª del Carmen Lleó Ribal al 

Consell de persones amb discapacitats i al Consell de drets civils.  

 Donar compte de decret d’Alcaldia de 20 de gener de 2022 que modifica el nom del grup municipal 

Barcelona pel canvi a Grup municipal Valents. 
 
Es té per informat. 
 
4. Mesura de govern: Pla d’accions contra la soledat del districte de Gràcia 2022-2023. 
 
Aquest punt es retira de l’Ordre del dia. 
 
5. Mesura de govern: Pla Barcelona Ciència de Gràcia  
 
La Consellera Cristina Carrera Viñoles exposa aquesta mesura de govern que consisteix en posar en valor 
aquelles activitats científiques i de divulgació que ja es porten a terme al Districte de Gràcia i generar noves 
sinèrgies. 
 
Intervenen: Sra. Cristina Carrera Viñoles (BC), Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco García 
(C’s), Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal (JxCat) i Sra. Núria Pi Martínez (ERC). 
 
Es té per informat. 
 
6. Informe del regidor  
 
Intervenen: l’Im. Sr. Eloi Badia Casas (Regidor), Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco García 
(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.  
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PART DECISÒRIA 

 
PROPOSTES D’ACORD 
 
7. Informar sobre la convocatòria d’adjudicació d’onze habitatges de lloguer ubicats a la finca situada al 

carrer Torrent de les Flors, 142, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de 
Barcelona. 

 
Intervenen:  Sr. Yusef Quadura Izquierdo (BC), Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco García 
(C’s), Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal (JxCat) i Sr. Marc Bosch Matas (ERC). 
 
S'aprova per unanimitat dels membres de tots els grups municipals. 
 
8. Aprovar la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 2022, de 

conformitat amb el que disposa l’article 17 del Reglament d’honors i institucions de l’Ajuntament de 
Barcelona, a Sonsoles Santís, a títol individual i al Grup Atra, a nivell col·lectiu. 

 
Intervenen:  l’Im. Sr. Eloi Badia Casas (Regidor), Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco García 
(C’s), Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC), Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal (JxCat), Sra. Olga Hiraldo Martí (ERC),  
Sra. Àngels Tomás Gonzalo (BC), Sra. Sonsoles Santís –guardonada-, l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
(President), Sra. Mercè Saltor Ginjoan (PSC), Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC), Sra. Mercè Cervantes i Sr. Joan Artur 
Sales –en representació del guardonat Grup Atra-. 

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

PART D’IMPULS I CONTROL 

 
PROPOSICIONS/DECLARACIONS DE GRUP  

9. Del grup municipal d'ERC 
 

Relativa a la MPGM en l’àmbit de Joanic. 
 
Aquest punt es retira de l’Ordre del dia. 

10.  Del grup municipal de JxCat 
 

Jordi Folch, en la seva condició de Conseller del Grup Municipal de Junts per Catalunya al Districte Gràcia, 

actuant en el seu nom i representació, manifesta que: 

• Atès que de forma reiterada, s’han manifestat queixes per part del veïnat pel que fa a la manca de 

neteja de l’espai públic. 

• Atès que la degradació de les zones verdes del districte han anat a més en els darrers mesos i no es 

detecta cap millora, tot i les insistents queixes dels veïns i veïnes.  

• Atès que el govern municipal va anunciar el reforç de 350 punts de neteja a la ciutat i una injecció de 

70 milions d’euros extres destinats a la neteja. 
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• Atès que ens els consell de barri del Districte de Gràcia s’estan duent a terme les diferents 

presentacions del Pla Cuidem Barcelona  

• Atès que l’empresa de Fomento de Construcciones y Contratas seguirà gestionat el servei de neteja 

al Districte de Gràcia. 

Per aquest motiu i d’acord amb el que estableixen els articles 55 i 64.3 del Reglament Orgànic Municipal, 

formula la següent:  

PROPOSICIÓ 

Que el govern del Districte de Gràcia faci extensiu a tots els Grups Municipals un informe o es detalli: 

1. Quins dels 350 punts de neteja anunciats corresponen al districte. 

2. Quants contenidors hi ha actualment al districte de Gràcia i la seva ubicació. 

3. Quants contenidors nous hi haurà i la seva ubicació. 

4. Quin és el pla de millora de recollida selectiva al Districte de Gràcia. 

5. Quantes dotacions d’escombraires disposarà el Districte de Gràcia de forma permanent. 

6. Quin és el pla de millora i manteniment de les zones verdes del Districte.  

7. Les peticions efectuades pels veïns en referència a les Rutes del Pla Cuidem Barcelona i un pla 

d’execució d’aquestes peticions. 

8. Com serà la campanya de sensibilització respecte al manteniment i neteja del Districte.  

9. Quants informadors hi haurà al districte de Gràcia.  

Que s’informi de manera periòdica dels indicadors de qualitat del servei en quan aquest sigui implementat. 

 
Intervenen: Sr. Jordi Folch Romaní (JxCat) –ponent-, Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco 
García (C’s), Sr. Miquel Colomé Ferrer (ERC) i Sr. Yusef Quadura Izquierdo (BC). 

S'aprova per unanimitat dels membres de tots els grups municipals. 
 
11.  Del grup municipal de C’s 
 

Arturo Carrasco García, Conseller Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans al districte de Gràcia, actuant en 

el seu nom i en representació, exposa: 

• Ateses les informacions que han recollit els mitjans de comunicació locals i de la ciutat de Barcelona 

sobre la negociació del govern del districte per donar continuïtat a l’anomenat ‘Casal Popular Tres 

Lliris’ en la seva activitat en el carrer Nil i Fabra, 17. 

• Atesos els problemes veïnals que han sorgit al voltant de la seva activitat derivats de la seva 

conducta incívica. 

• Atès l’organització d’activitats privades i tancades, no obertes al veïnat. 

• Atès el caràcter no obert de l’entitat a tot el veïnat, independentment del seu ideari i pensament i 

el foment de l’okupació il·legal. 

• Atesos els constants incompliments vers la seva activitat i els problemes generats de soroll i 

incivisme, així com l’abús certificat de la llicència d’activitat. 

• Ateses les seguides incidències i actuacions policials degudes a activitats i conductes irregulars. 

D'acord amb el que estableixen els articles 64, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, i el Reglament intern 

d’organització i funcionament del Districte de Gràcia formula el següent: 
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PROPOSICIÓ 

Des del Consell Plenari, instem al govern del districte a impulsar un concurs públic a través del qual s’obri la 

cessió d’ús del local públic a entitats i organitzacions veïnals amb les següents condicions: 

• Garantir la presentació per part de les entitats interessades de projectes oberts i inclusius per tots 

els veïns i veïnes del districte, amb especial èmfasi en projectes dirigits al desenvolupament de tot 

el jovent i, en general, de la consolidació de la participació del veïnat. 

• Garantir la tramitació de la llicència corresponent i el seu estricte compliment, d’acord amb les 

ordenances municipals. 

• Posar en marxa una campanya de comunicació efectiva amb els veïns i veïnes afectades per 

l’activitat de l’equipament per explicar el nou planejament. 

• Posar en marxa un sistema d’avaluació d’objectius i del compliment del projecte presentat per 

l’entitat escollida per la cessió d’ús. 

Intervenen: Sr. Arturo Carrasco García (C’s) –ponent-, Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Alberto Lacasta 
Huelin (PSC), Sra. Berta Carnicer Martí (JxCat), Sr. Marc Bosch Matas (ERC) i Sr. Yusef Quadura Izquierdo (BC). 
 
Queda rebutjada amb els vots favorables de C’s i Valents, amb les abstencions de JxCat i PSC, i amb els vots 
desfavorables de BC i ERC. 

12.  Del grup municipal  de Valents1  

Jordi Daura Molins, Conseller-Portaveu del Grup Municipal Valents al Districte de Gràcia, manifesta: 

- Atès que l’any 2021 Catalunya va liderar el rànquing de les Comunitats Autònomes amb més casos 

d’ocupacions il·legals a tot Espanya amb un total de 5.689, segons dades registrades pel Ministeri de 

l’Interior.  

- Atès que d’aquestes ocupacions il·legals 4.229 van ser a la província de Barcelona. 

- Atès que l’any 2020 les ocupacions il·legals van créixer més d’un 40% a Barcelona, xifra que 

representa sis vegades més les ocupacions il·legals a la ciutat de Madrid. 

- Atès que molts veïns es veuen desemparats política i judicialment davant de múltiples casos 

d’ocupació il·legal. 

- Atès que el Districte de Gràcia és un dels districtes amb més ocupacions il·legals de tota la ciutat i 

suposa un problema de convivència veïnal. 

- Atès que les administracions públiques tenen la responsabilitat de fer efectiu el dret a un habitatge 

digne adequat. 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Valents proposa la següent: 

PROPOSICIÓ 

 Instar a l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) del districte de 

Gràcia un punt d'atenció especialitzat per atendre a propietaris i veïns que sofreixen els problemes 

de l’okupació il·legal d’immobles, especialment les que són de caràcter delinqüencial. 

 Iniciar els treballs necessaris pera que l'aplicació mòbil, “Barcelona a la Butxaca” incorpori un apartat 

que permeti als propietaris i veïns afectats per les okupacions, denunciar i informar ràpidament als 

cossos policials davant possibles intents de noves okupacions amb la finalitat de desallotjar de 

                                                           
1
 Proposició transaccionada amb el grup municipal de JxCat.. S’introdueixen esmenes a la part dispositiva. 
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manera imminent i evitar l’okupació prolongada de l’immoble, i a serveis socials per tal de cercar una 

alternativa habitacional per les persones okupants i que presentin risc de vulnerabilitat. 

 Elaborar un cens de pisos i locals okupats il·legalment i que generen problemes de convivència o són 

de caràcter delinqüencial en el Districte de Gràcia, que s'actualitzi trimestralment, per a conèixer de 

primera mà la realitat de les okupacions. 

 Instar a la Mesa d'Emergència Residencial a incrementar el lliurament dels habitatges a les persones 

en risc d’exclusió social.  

Intervenen: Sr. Jordi Daura Molins (Valents) –ponent-, Sr. Arturo Carrasco García (C’s), Sr. Jordi Folch Romaní  
(JxCat), Sr. Marc Bosch Matas (ERC) i Sr. Yusef Quadura Izquierdo (BC). 
 
Queda rebutjada amb els vots favorables de JxCat, C’s i Valents i amb els vots desfavorables de BC, ERC i PSC. 

13. Dels grups municipals de Barcelona en comú i Partit dels Socialistes, amb el suport dels grups municipals 

d’ERC, JxCat i C’s. 

Declaració en motiu del dia 8 de març de 2022, Dia internacional de les dones. 

Som un nou any davant el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Malgrat els avenços aconseguits en tres 

segles de corrents de pensament feminista i dos segles de lluita organitzada, els drets de les dones encara no 

estan plenament garantits, no són una realitat per a moltes dones i estan subjectes a retrocessos.  

Recordar i fer ben visible les lluites i els moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per 

continuar fent evidents les desigualtats de gènere.  

Les reivindicacions van més enllà d’aquesta data i impregnen tots els dies de l’any, també ha de ser així en 

l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones de la nostra societat.  

Enguany la celebració del 8 de març ve marcada per la remissió de la pandèmia de la Covid-19 i variants que 

ens ha afectat en el desenvolupament de les nostres vides, no sols a nivell sanitari sinó també a nivell 

econòmic, social i emocional.  

Fora bo recordar que les mesures preses per a contenir la pandèmia, així com les repercussions en el mercat 

laboral han impactat de manera diferent en homes i dones. Sectors com els de serveis socials i les cures, 

personal de neteja en establiment, personal de venda de productes bàsics com l’alimentació, personal 

sanitari, personal educatiu, serveis per a persones dependents, aquests sectors força feminitzats han 

mantingut unes càrregues de feina i emocionals superiors, evidenciant un empitjorament de la salut de la 

població amb un augment d’atenció a la salut mental amb índex afectació superior en les dones.  

La feminització de la pobresa és una realitat. Tot i millores que s’assoleixen i que fa que amb l’augment del 

SMI la mitja en la diferència salarial es un xic. Les diferències encara son molt grans: segons l’últim informe 

de Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22,2% a Catalunya. però la desigualtat s’alça 

fins el 34% a partir del 65 anys. Això es tradueix en què les dones cobren de mitjana entre tres i set mil euros 

menys a l’any que els homes; tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius; només un 10% de dones 

accedeix als llocs de direcció i gerència; són penalitzades en l’àmbit professional quan són mares i pateixen 

una major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i en un atemptat 

contra la seva independència personal. Cal que prenguem consciència que és una qüestió fonamental i 

estructural i que hi hem de dirigir l’acció política.  
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Amb l’import de les pensions assignades en l’historial de vida laboral, es torna a plasmar blanc sobre negre 

com el treball de cures i d’atenció a la família queda fora del còmput tot i que la dona hagi treballat tota la 

vida.  

El risc de pobresa entre les persones pensionistes és del 13,9%, mentre que el risc pels homes és de l’11%, el 

de les dones s’enfila fins el 17,1%. Aquí també la pobresa té nom de dona, de dona gran.  

El patriarcat ho impregna tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions que són alhora la base de les 

violències masclistes que es produeixen en cadascun dels àmbits de la vida, de la devaluació de tot allò 

relacionat amb la feminitat i amb les dones, del sexisme i la misogínia disfressats de tradicions o d’humor, 

d’una pressió estètica asfixiant que cosifica les dones i hipersexualitza les nenes i les adolescents, i de la 

sobrerepresentació dels homes en els llocs de lideratge, de presa de decisions i de més visibilitat, incloent-hi 

els mitjans de comunicació.  

Necessitem polítiques públiques per impulsar una veritable transformació feminista que, posant la vida al 

centre, s’adreça a les necessitats pràctiques més immediates (de cures o d’usos del temps, entre d’altres) i 

que, simultàniament, impulsa canvis estructurals. Polítiques públiques que són un dic de contenció davant la 

presència creixent del feixisme i d’altres moviments antidrets i antigènere. El feminisme és llibertat.  

El sostre de vidre i el terra enganxós, encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens i 

desenvolupament de les dones.  

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i 

segura.  

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que 

ho fan els homes. Això implica que cal vetllar pel compliment de la norma, i també continuar treballant per 

implantar al nostre municipi uns horaris més racionals que permetin cobrir les necessitats socials i personals. 

En aquest sentit destacar que des de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes s’estan tirant endavant polítiques 

de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, com per exemple el servei públic de cangurs. El temps 

també és una mesura de llibertat, equitat i benestar.  

Estem immersos en una cultura patriarcal que acaba en una idea de masculinitat molt concreta i acceptada 

majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la dominació.  

La lluita per la igualtat, el respecte a les diferències, cal continuar lluitant perquè la coeducació sigui present 

a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu, amb recursos. Calen moltes eines per combatre el 

patriarcat i l’educació és una d’elles. Això vol dir desenvolupar polítiques públiques al respecte.  

També a ser amatents i lluitar vers les violències institucionals que tot sovint pateixen moltes dones en 

diferents estaments de les diferents administracions.  

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una 

societat més justa i igualitària que continuï fent de Barcelona una ciutat feminista de dones i homes lliures.  

Per tots aquests motius, d’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 

Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Plenari del Districte de Gràcia,  

ACORDA 

PRIMER. Reafirmar el compromís de l’Ajuntament en l'impuls de polítiques feministes per aconseguir que les 

dones puguin gaudir plenament dels seus drets, tenint en compte les seves necessitats i demandes, amb 
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l’objectiu de construir una societat més equitativa i justa, i lluitar activament contra qualsevol expressió de 

desigualtat, discriminació i violència.  

SEGON. Commemorar el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, donant suport a les mobilitzacions 

organitzades pels moviments feministes del Districte i convocades a Gràcia i a la ciutat, sempre que 

compleixin amb totes les mesures de seguretat. També acompanyar les activitats organitzades pels 

equipaments del districte a l’entorn del Dia Internacional de les Dones.  

TERCER. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques 

fetes des del govern municipal i del districte i el compromís per continuar treballant pels drets de les dones, 

en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del territori i rebutjant qualsevol tipus de 

discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast, fent especial 

incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.  

QUART. Donar suport a les persones que cuiden, ja sigui de forma remunerada o en l’àmbit familiar. 

Reconèixer, assessorar i acompanyar-les pel que fa a les condicions laborals com en reconeixement social. 

Donar a conèixer al Districte els serveis que l’espai municipal Barcelona Cuida ofereix a les persones 

cuidadores. Incrementar i millorar els serveis públics de cura de les persones, específicament els dirigits a la 

gent gran i a la infància.  

CINQUÈ. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina, que facilitin la desaparició de la gran bretxa 

salarial existent i l’eliminació del terra enganxós, la paritat de dones i homes als càrrecs de decisió, la 

formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral. En aquest sentit, implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa 

energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles. Continuar fent difusió del Punt 

d’Assessorament Energètic de Gràcia (PAE).  

SISÈ. Responent a la preocupació manifestada en la II Trobada de Dones de Gràcia, sobre de treballar la 

coeducació al districte, tan en espais formals com informals, realitzar una diagnosi als centres educatius de 

Gràcia sobre les projectes de coeducació realitzats per avaluar l’estat de les escoles i instituïts en aquesta 

línia pedagògica, per continuar treballant-hi.  

SETÈ. Continuar treballant en la cerca de dones referents acompanyant l’apoderament de les dones i joves, 

mitjançant el Nomenclàtor afavorint el visibilització a l’espai públic de dones referents en els diferents 

àmbits de la societat, en el camp de la cultura, la pedagogia, l’esport, la ciència o la transformació social.  

VUITÈ. Continuar treballant per aconseguir una democratització de les cures i promoure Pactes del Temps en 

l’àmbit municipal per avançar en el dret a tenir temps i per aconseguir que l’any 2025 els horaris de 

Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables.  

NOVÈ. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del districte i a totes les 

entitats i veïnes que integren el Consell de Dones de Gràcia. 

Intervenen: Sra. Àngels Tomás Gonzalo (BC) –ponent-, Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco 
García (C’s), Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal  (JxCat) i Sra. Olga Hiraldo Martí (ERC). 
 
S’aprova amb els vots favorables de BC, PSC, ERC, JxCat i C’s, i  amb l’abstenció de Valents. 
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PRECS 
 
14.  Del grup municipal d’ERC 
 

En Guillem Roma i Batlle, i en la seva qualitat de Conseller del Grup Municipal d'Esquerra Republicana al 

Districte de Gràcia exposa: 

- Atès que el serveis de neteja municipals de Barcelona tenen ordre de no netejar les pintades en 

edificis privats que estiguin patrimonialment protegits. 

- Atès la gran quantitat de finques privades protegides a Gràcia que en l’àmbit del MPGM Gràcia 

arribarà fins el 73 % de les finques. 

- Atès que la dignificació de l’espai públic requereix netejar totes les pintades de les parets, tant 

d’edificis protegits patrimonialment com no. 

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 

Demanem que es facin els canvis organitzatius necessaris per a que els serveis de neteja municipals puguin 

netejar façanes d’edificis privats amb protecció patrimonial igual que ho fan amb els edificis privats no 

protegits. 

Intervenen: Sr. Guillem Roma Batlle (ERC) i Sr. Yusef Quadura Izquierdo (BC). 

S'accepta el prec. 

15.  Del grup municipal d’ERC 
 

Na Olga Hiraldo i Martí, i en la seva qualitat de Consellera portaveu del Grup Municipal d'Esquerra 

Republicana al Districte de Gràcia exposa: 

- Atès que l'aprovació el desembre del 2020 del  Pla  especial  de protecció   del   patrimoni   

historicoartístic   dels   barris   tradicionals   de   Gràcia feia referència als elements patrimonials del 

nucli històric de Gràcia. 

- Atès que el pla  especial aprovat inclou la protecció  dels  elements  patrimonials  de  la  Vila  de  

Gràcia  i  part  de  la  Salut,  Vallcarca  i  els Penitents, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. 

- Atès que s'exclou tot el barri de El Coll i parcialment La Salut i Vallcarca i els Penitents, Camp d'en 

Grassot i Gràcia Nova. 

- Atès que hi ha una preocupació social pel que fa a la pèrdua de patrimoni en aquesta zona del 

Districte on no s'ha revisat el catàleg dels elements patrimonials per tal de conservar el caràcter 

identitari i les especificitats de cada barri. 

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 

Demanem que al llarg del 2022 s’iniciï el procés per a la revisió del catàleg dels elements patrimonials de la 

part del districte exclosa en el Pla  especial de protecció   del   patrimoni   historicoartístic   dels   barris   

tradicionals   de   Gràcia aprovat el desembre del 2020, tenint també en compte el patrimoni social, cultural i 

natural (inclòs el geològic). 
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Intervenen: Sr. Guillem Roma Batlle (ERC) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC). 

S'accepta el prec. 
 
16.  Del grup municipal de JxCat 
 

Carme Lleó en la seva condició de Consellera - Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya-Barcelona 

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 que  el Reglament Orgànic Municipal estableix un termini màxim d’un mes al govern per donar 

resposta als precs registrat per escrit. 

 Atès que el govern del districte de Gràcia vulnera sistemàticament el Reglament Orgànic Municipal.  

 Atès que els grups municipals tenen dret a la informació requerida segons el Reglament Orgànic 

Municipal.  

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

següent: 

PREC 

Que el govern del districte de Gràcia en el termini màxim d’un mes ens faci extensiva la resposta per escrit de 

tots els precs pendents registrats entre plenaris pel nostre grup municipal.  

Intervenen: Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal  (JxCat) i Sra. Judith Calabria Cortecans (BC). 

S'accepta el prec. 
 
17.  Del grup municipal de C’s 
 
Arturo Carrasco García, Conseller Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans al districte de Gràcia, actuant en 
el seu nom i en representació, exposa: 

 Atès l’alt nivell d’alerta terrorista establert actualment derivat de l’augment d’atemptats en els 

últims anys. 

 Atès l’activitat terrorista vista en els últims anys en zones peatonals i en aglomeracions. 

 Atès l’augment de les campanyes i les actuacions de peatonalització dels carrers, l’autoanomenada 

‘pacificació de carrers’ i el pla anomenat ‘superilla Barcelona’. 

 Atesa la preocupació veïnal envers les mesures de seguretat establertes i la manca d’elements 

consistents que impedeixin l’accés no previst per l’operatiu de control d’accessos. 

D'acord amb el que estableixen els articles 64, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, i el Reglament intern 
d’organització i funcionament del Districte de Gràcia formula el següent: 

PREC 

Instem al govern del districte perquè insti als òrgans de seguretat i policials corresponents per garantir la 
seguretat a les vies públiques amb la instal·lació d’elements als carrers que impedeixin els accessos no 
permesos, garantint alhora l’accés dels veïns i les veïnes que viuen als carrers afectats mitjançant qualsevol 
mitjà de transport. 

Intervenen: Sr. Arturo Carrasco García (C’s) i Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC). 
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No s'accepta el prec.  
 
18.  Del grup municipal de C’s 
 
Arturo Carrasco García, Conseller Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans al districte de Gràcia, actuant en 
el seu nom i en representació, exposa: 

 Atès l’augment d’afeccions i el deteriorament de la salut derivat de la manca d’activitat esportiva i 

cardiovascular. 

 Atès l’augment de la probabilitat de patir determinades afeccions i malalties pels hàbits de salut i 

d’alimentació. 

 Atesa la preocupació veïnal per la manca d’infraestructura pública i gratuïta disponible pel veïnat. 

D'acord amb el que estableixen els articles 64, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, i el Reglament intern 
d’organització i funcionament del Districte de Gràcia formula el següent: 

PREC 

Instem al govern del districte a garantir i executar el planejament previst per la implantació de màquines 
esportives en espais públics del districte, així com a augmentar el seu nombre actual. 

Intervenen: Sr. Arturo Carrasco García (C’s) i Sra. Mercè Saltor Ginjoan (PSC). 

S'accepta el prec. 
 
19. Del grup municipal de Valents 
 

Jordi Daura Molins, Conseller-Portaveu del Grup Municipal Valents al Districte de Gràcia, manifesta: 

- Atès que l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2005, va aprovar una Ordenança de Convivència que 

prohibia fer pintades i grafits en qualsevol espai públic de la ciutat. 

- Atès que l’Ajuntament de Barcelona gasta cada any entorn a cinc milions d’euros en neteja de 

pintades. 

- Atès que al gener de 2021 va entrar en vigor un nou contracte de neteja de pintades,  eliminació de 

cartells i retirada de pancartes, el qual incloïa un sistema d’intel·ligència artificial per detectar 

l’autoria de les pintades. 

- Atès que els principals carrers i places del districte estan plenes de pintades i grafits, moltes d’elles 

en equipaments, i aquestes en els darrers temps han proliferat més. 

- Atès que el Districte ha manifestat que la política d’actuació davant d’aquests fets és anar retirant les 

pintades i grafits cada cert temps quan aquestes es van detectant. 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Valents proposa el següent: 

PREC 

Que el govern del districte impulsi un Pla de Prevenció de Pintades i Grafits per tal de revertir l’actual situació 

en la que es troba el districte, estalviar recursos econòmics i tenir uns barris més nets i agradables. 

Intervenen: Sr. Jordi Daura Molins (Valents) i Sr. Yusef Quadura Izquierdo (BC). 

No s'accepta el prec. 
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20.  Del grup municipal de Valents 
 

Jordi Daura Molins, Conseller-Portaveu del Grup Municipal Valents al Districte de Gràcia, manifesta: 

- Atès que els darrers anys la Diada de Sant Jordi ha estat marcada pels efectes de la pandèmia. 

- Atès que els gremis de floristes i llibreters han passat per una situació complicada, ja que durant 

aquest dia no han pogut fer les vendes habituals. 

- Atès que compartim la necessitat d’ajudar al nostre comerç de proximitat. 

- Atès l’èxit del Bonus Consum a la ciutat de Barcelona durant la campanya de Nadal 2021-2022. 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Valents proposa la següent: 

PREC 

Que el govern del districte impulsi un “Bonus Sant Jordi” per tal de poder bescanviar-lo en llibreries i 

floristeries del districte els dies 22, 23 i 24 d’abril. 

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

No s'accepta el prec. 
 

PREGUNTES 

21. 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 manca d’espai de la la parada de taxis ubicada a Rambla Mercedes provoca un augment de 

retencions a la zona. 

 Atès les molèsties que les retencions i a ubicació de la parada de taxis provoca als veïns 

 Atès que la zona compresa pels carrers Marianao, Olot i Larrard compta un únic carril de circulació i 

un únic sentit. 

 Atès que és una zona amb molta activitat escolar. 

 Atès que les retencions constants de transit dificultat l’accés dels serveis d’emergència a la zona. 

Per això i d’acord amb el que estableixen els articles 64.1 i 98 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup 

Municipal de Junts per Catalunya formula el següent: 

PREGUNTA  

Quines són les gestions i estudis que a dut a terme el govern del districte de Gràcia pel que respecte al canvi 

d’ubicació de la parada de taxis a Rambla Mercedes i el seu ajustament al pla de mobilitat realitzat? 

Intervenen: Sra. Berta Carnicer Martí (JxCat ) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC). 

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

22. 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 5 d’octubre de 2021 vam presentar una 

proposició per promoure una campanya intensiva per eradicar els de problemes de convivència, 

incivisme i excés de soroll, que contempli diverses accions transversals, durant un mínim de 6 mesos 

consecutius.   

- Atès que la proposició va ser aprovada amb el vot a favor dels grups municipals d’ERC, Junts, C’s i 

Valents (BxC) i amb els vots desfavorables de BC i PSC. 

- Atès que no tenim constància de les actuacions realitzades en aquests 5 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 PROPOSICIÓ 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada al Consell Plenari del Districte de Gràcia del 

passat 2 de març del 2021 amb el següent contingut: 

Realitzar una campanya intensiva per eradicar els de 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 de locals amb terrassa o 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 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. 
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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. 

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) 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 20:41 hores.  
 
El president, La secretària del Consell, 
 
 
 
 
 
Ferran Mascarell i Canalda 

 
 
 
 
 
Dolors Banús Tort 

 


