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ACTA DEL PLENARI NÚM. 16 

 PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

4 de maig 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 18:01 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. Procés participatiu de la ciutadania adolescent de Barcelona 
 
Aquest procés participatiu és un projecte a través del qual nois i noies de 12 a 17 anys, de centres educatius 
de secundària obligatòria i de centres d’educació especial, fan propostes a l’Ajuntament de Barcelona. 
D’aquesta manera, es garanteix el seu dret a la ciutadania, i es reconeix i potencia la participació dels 
adolescents a la ciutat. 
 
El Conseller Alberto Lacasta comenta que les escoles Virolai i Vida Montserrat han treballat durant aquest 
curs per poder fer una sèrie de propostes de com veuen el Districte. Es reprodueix un vídeo on els joves 
expliquen el procés i les demandes que fan al Districte per a la millora del mateix. 
 
Intervenen: Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC),  Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco García (C’s), 
Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal (JxCat), Sr. Marc Bosch Matas (ERC) i Sr. Arnau Boix –Dinamitzador de la 
Cooperativa Estel-. 
 
Es té per informat. 
 
4. Mesura de govern: Pla d’accions contra la soledat del districte de Gràcia 
 
La Consellera Mercè Saltor fa una presentació d’aquesta mesura de govern que consisteix en un pla d’accions 
contra la soledat al Districte de Gràcia, amb un horitzó a tres anys (2021-2023), emmarcada  en l’Estratègia 
municipal contra la soledat 2020-2030 i el Pla d’accions 2020-2024  de  ciutat  de l’estratègia contra la 
soledat. Inclou un sistema de seguiment prou flexible per poder adaptar  les  mesures  i  accions  en  funció  
de  la  realitat  de  cada  moment. 
 
Intervenen: Sra. Mercè Saltor Ginjoan (PSC), 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. 
 
5. Informe: “Gracia: dos anys fent front a l’emergència social i sanitària.” 
 
El Conseller Yusef Quadura explica aquest informe d’actuacions socials al Districte de Gràcia (2020-2022), en 
el qual s’analitza i actualitza la informació relativa a atencions i despeses durant aquests dos anys de 
pandèmia. 
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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). 
 
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.  
 

PART DECISÒRIA 

 
PROPOSTES D’ACORD 
 
7. Informar favorablement el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili, d’acord 

amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona. 

Intervenen:  Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC),  Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco García (C’s), Sra. 
Mª del Carmen Lleó Ribal (JxCat) i  Sr. Miquel Colomé Ferrer (ERC). 
 
S’aprova amb els vots favorables de BC, PSC i ERC i amb les abstencions de JxCat, C’s i Valents. 

8. Informar favorablement el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament del mercat de 

l’Abaceria situat a la Travessera de Gràcia 186, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta 

Municipal de Barcelona. 

Intervenen:  Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC),  Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco García (C’s), Sr. 
Jordi Folch Romaní (JxCat) i  Sr. Miquel Colomé Ferrer (ERC). 
 
S'aprova per unanimitat dels membres de tots els grups municipals. 

Les propostes d’acord corresponents als punts 9 a 13 de l’Ordre del dia es tracten 

conjuntament i es voten en bloc. 

9.Proposar la denominació “Passatge Josefina Torrents Illa” al  passatge existent al barri de La Salut, entre 

l’Avinguda Pompeu Fabra fins a la Carretera del Carmel, i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 

10.Proposar la denominació “Jardí dels Arabescos”, al jardí situat a l’avinguda Vallcarca, i elevar la 

proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 

11.Proposar la denominació  “Jardí de l’Alzina” al jardí de nova creació de la finca situada entre els carrers 

Encarnació i Manrique de Lara, i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 

12.Proposar la denominació “Placeta Agustí Piñol” a l’espai situat a l’entorn de la Creueta del Coll i carrer 

Castellterçol, i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 
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13.Proposar la denominació “Passatge Manuel Cros Grau” a l’espai situat entre el C/ Pau Alsina i el C/ 

Sardenya, i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 

Intervenen:  Sra. Àngels Tomás Gonzalo (BC), Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco García (C’s), 
Sr. Jordi Folch Romaní (JxCat) i  Sr. Guillem Roma Batlle (ERC). 
 
S'aprova per unanimitat dels membres de tots els grups municipals. 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 
PROPOSICIONS/DECLARACIONS DE GRUP  

14. Del Grup municipal d'ERC1 

Núria Pi i Martínez en la seva qualitat de Consellera del Grup Municipal d'Esquerra Republicana al Districte 

de Gràcia exposa: 

En referència a l'Escola Teixidores de Gràcia, situada provisionalment en el carrer Encarnació de la Vila de 

Gràcia. 

- Atès que fa cinc anys va obrir-se el centre educatiu amb la promesa del regidor d'una ubicació 

definitiva a la Vila de Gràcia. 

- Atès que les famílies van confiar en la paraula del regidor que durant tres anys mantenia que 

disposava d'un espai a la Vila de Gràcia encara que no desvetllés quin era. 

- Atès que posteriorment s'ha sabut que tal espai a la Vila de Gràcia no existia i el regidor va 

decidir aprofitar la oportunitat que va sorgir d'un espai al barri de la Salut per derivar-hi aquesta 

escola. 

- Atès que en la preinscripció educativa sempre hi ha manca de places públiques a la zona 12 que 

correspon a la Vila de Gràcia i Camp d'en Grassot-Gràcia nova 

- Atès que en la preinscripció educativa sempre hi ha suficients places públiques a la zona 11 que 

correspon a la Salut, Vallcarca-Penitents i el Coll 

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: 

PROPOSICIÓ 

Que el districte de Gràcia, conjuntament amb el Consorci i la Comunitat educativa, faci una exploració per 

identificar possibles ubicacions de solars destinats a equipament adequat a usos escolars en el barri de la Vila 

de Gràcia, donada la demanda creixent de preinscripció any rere any i la manca de places públiques en 

aquest districte, que se sumi a la futura ubicació de l'escola Teixidores al c. Camèlies. 

 

                                                           
1
 Proposició transaccionada amb l’Ajuntament de Barcelona, el Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona. 
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Que el Districte demani al Consorci que convoqui una taula amb la Comunitat educativa per informar del 

projecte de Teixidores al carrer Camèlies. I que s'informi de forma regular de tot el procés a la resta de grups 

del Consell plenari i al Consell Escolar del Districte. 

Intervenen: Sra. Núria Pi Martínez (ERC) –ponent-, Sr. Jordi Pascual (veí) –presencial-, Sra. Maria Cortils 
Munné (veïna) –presencial-, Sr. Xavier Fluvià (veí) –presencial-, Sr. Daniel Joaquín Bosch Domingo (veí) –
online-, Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo Carrasco García (C’s), Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal 
(JxCat) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC), l’Im. Sr. Eloi Badia Casas (Regidor) i l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
(President del Consell del Districte). 

S’aprova amb els vots favorables de BC, PSC, , ERC, JxCat i Valents i  amb l’abstenció de C’s. 

15. Del Grup municipal de JxCat2 

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 les reiterades queixes veïnals de l’estat dels espais verds del Districte de Gràcia. 

• Atès que en diferents places de Gràcia s’han vist rosegadors i paneroles. 

• Atès l’augment d’escocells buits al districte de Gràcia. 

• Atès el mal estat de la vegetació en els espais verd del districte de Gràcia.  

• Atès que la manca de poda del arbres ens especial els plataners provoquen problemes 

respiratoris i al·lèrgia al veïns i veïnes de Gràcia.  

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 en el proper Consell Plenari una mesura de govern que inclogui: 

 Una auditoria de tots els espais verds del districte de Gràcia i el seu estat 
 Un pla d'acció planificat amb mesures específiques per a la millora dels espais verds del Districte de 

Gràcia. 
 Un recompte dels escocells buits de Districte amb una correlació planificada per la seva replantació 
 El pla de poda dels arbres del Districte de Gràcia i el seu avançament en els casos necessaris. 
 Quantes dotacions de parcs i jardins estan assignades al districte de Gràcia per a la millora i 

manteniment dels espais verds i quines han estat les seves actuacions en els últims 5 mesos. 
 Quina partida pressupostaria està assignada al districte de Gràcia per a la  millora i manteniment dels 

espais verd. 
 Una campanya de comunicació per a la conscienciació ciutadana per la cura dels espais verds. 
 Una major presència d'agents cívics que garanteixin el correcte ús dels espais verds, així com plena 

informació pels usuaris. 
 
Intervenen: Sra. Mª del Carmen Lleó Ribal (JxCat) –ponent-, Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Arturo 
Carrasco García (C’s), Sra. Olga Hiraldo Martí (ERC) i Sr. Yusef Quadura Izquierdo (BC). 

                                                           
2
 Amb esmena introduïda pel grup municipal de Ciutadans (C’s). S’afegeix el darrer punt. 
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S’aprova amb els vots favorables d’ERC, JxCat, C’s i Valents i amb l’abstenció de BC i PSC. 

16. 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: 

• Atesa la manca de desenvolupament social i econòmic del barri de Vallcarca i els Penitents 

durant els últims anys. 

• Atesa la manca de projectes urbanístics públics i privats que donin solució a les problemàtiques 

socials i econòmiques de la falta d’inversions en dinamització del barri. 

• Atesa la manca de comerç de proximitat i d’atracció i promoció econòmica del barri. 

• Ateses les problemàtiques que pateix el veïnat en matèria d’exclusió social, assentaments 

irregulars, ocupació il·legal d’immobles i d’inseguretat. 

• Atès el consens general de tot el teixit associatiu de posar fi a l’estancament del barri. 

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: 

PROPOSICIÓ 

Instem al govern del districte a desenvolupar un pla de reactivació social, econòmica i urbanística pel barri de 

Vallcarca i els Penitents que serveixi per adoptar un marc de futur pel barri a partir del qual puguin 

desenvolupar-se els grans projectes de promoció econòmica i urbanística necessaris pel futur de Vallcarca i 

els Penitents. 

• Es tractarà d’un pla basat en la cerca d’acords i el consens. Es crearà un comitè de treball format 

pel teixit associatiu del barri i els grups polítics des del que es dibuixarà el pla de futur per 

Vallcarca i els Penitents. 

• El comitè es reunirà cada dues setmanes per tal de vertebrar els eixos que definiran la visió de 

futur del barri. 

• Es crearà un grup de treball paral·lel format per tots els grups polítics per tal fer avançar i oferir la 

voluntat d’acords i consensos polítics necessaris per reactivar el barri. 

• Es desenvoluparà un pla específic de promoció econòmica del barri per tal d’atreure inversions 

públiques i privades que permetin generar atracció pel barri. 

• Es desenvoluparà un pla específic de promoció del comerç local i de proximitat basat en incentius 

que fomentin la creació d’una xarxa econòmica i social que sustenti el futur del barri. 

• Es desenvoluparà un espai d’acords i consens entorn el desenvolupament urbanístic futur del 

barri, incloent tot els agents econòmics, socials i associatius. 

• Es farà un seguiment mensual dels objectius assolits, així com de l’activitat desenvolupada en el 

marc del pla de reactivació, obert a tos el grups polítics i associacions veïnals. 

 
Intervenen: Sr. Arturo Carrasco García (C’s) –ponent-, Sr. Jordi Daura Molins (Valents), Sr. Miquel Colomé 
Ferrer (ERC), Sra. Berta Carnicer Martí (JxCat), Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC), l’Im. Sr. Ferran Mascarell i 
Canalda (President del Consell del Districte) i Sr. Josep Espinet Parés (veí) –presencial-. 
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Queda rebutjada amb els vots favorables de  JxCat, C’s i Valents i amb els vots desfavorables de BC, PSC i 
ERC. 

17. Del Grup municipal de Valents3 

Jordi Daura Molins, Conseller-Portaveu del Grup Municipal de Valents 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: 
 
La Rambla Verda de Vallcarca és un projecte, que forma part d'un MPGM, que va ser aprovat definitivament 
al maig del 2002 pel consell plenari de l'ajuntament de Barcelona i que porta vint anys bloquejat. Un projecte 
que representaria connectar el barri amb el centre del districte a través del carrer Farigola i la plaça Lesseps a 
través d'un gran eix verd. 
 
En diferents ocasions, un gran nombre de veïns han manifestat la seva preocupació pel fet que aquest 
projecte mai tiri endavant mentre veuen com altres parts del barri o de la ciutat duen a terme grans 
reformes i transformacions urbanístiques. La sensació que tenen és que se'ls tracta de veïns de segona, ja 
que les seves demandes sempre es fan esperar. 
 
Actualment, en la zona de la futura Rambla Verda, hi ha cases ocupades, edificis, alguns deteriorats, i solars 
habilitats de forma provisional amb blocs de formigó, una situació de provisionalitat que porta masses anys 
allargant-se. 
 
La Rambla Verda ha de suposar una autèntica transformació de la zona la qual permeti afrontar la qüestió de 
la mobilitat, tenint en compte que l'Avinguda Vallcarca és una via important per sortir de la ciutat a través de 
la Ronda de Dalt, però també cal reduir la densitat de vehicles i guanyar quotes de verd. Si parlem d'una 
rambla verda cal que realment tinguem la predisposició d'afrontar els reptes que tenim com a ciutat a nivell 
de contaminació i de canvi climàtic. 
 
Necessitem afrontar aquesta qüestió tenint en compte diferents elements. Per un cantó l'urbanístic, i per un 
altre el social. Cal tenir en compte que en aquest espai hi ha veïns i veïnes que viuen i que es veuen afectats 
per a aquesta situació, i propietaris que no veuen en bons ulls aquestes expropiacions. En cap cas es pot fer 
una categorització dels veïns ni estigmatitzar-los, tots ells són veïns i cal que des de les institucions 
fomentem la convivència, per distints i distants que siguin els models de barri que cadascú vulgui.  
 
En conseqüència, és absolutament essencial que la transformació urbana de la zona no impliqui que veïns 
hagin de marxar. Cal donar una solució a aquesta qüestió. Tots els veïns, estiguin o no afectats, han de poder 
gaudir i viure en la futura Rambla de Vallcarca, i per tant, al seu barri. 
 
El barri viu en dues posicions enfrontades, tots en som conscients, no tant per la necessitat de transformar la 
zona, cosa que una immensa majoria de veïns defensa, sinó per quin ha de ser el projecte que acabi tirant 
endavant tenint en compte l'impacte social i urbà. 
 
Des del grup municipal de Valents, el passat 21 de març, vam enviar una carta al govern del districte 
demanant que es tornessin a iniciar les converses amb els grups polítics per tal de buscar un consens entorn 
a la Rambla Verda de Vallcarca i poder convocar la Taula de Vallcarca amb partits i veïns. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Valents proposa la següent: 

 

                                                           
3
 Proposició transaccionada amb els grups de Govern. 
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PROPOSICIÓ 
 

El consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 
 
1. Reconèixer que la Rambla Verda de Vallcarca és una reclamació històrica reivindicada per una 

part molt important dels veïns del barri i que es reiniciï el diàleg entre veïns i partits per 
desbloquejar aquesta qüestió. 
 

2. Afrontar el diàleg veïnal partint del projecte original, és a dir, del planejament que avui és vigent, 
i es compromet a incorporar les demandes veïnals per tal de millorar-lo i adaptar-lo a les 
necessitats del barri d’avui, sempre des de la perspectiva que sigui el verd el que predomini en el 
futur projecte i que com a rambla tingui una continuïtat urbana. 

 

3. Que cal donar una resposta a tots aquells veïns, veïnes i propietaris que es vegin afectats per a 
aquesta transformació urbana amb l’objectiu que cap veí o veïna hagi de marxar del barri. 

 

4. Que el govern treballi amb consellers i tècnics d’urbanisme de cada grup municipal i veïns, 
reunint-se de manera bimensual, amb l’objectiu d’arribar a un consens sobre el projecte de la 
rambla verda el més ampli possible, tenint en compte tant criteris urbanístics com socials. 

 

5. Que abans que s’iniciï la campanya electoral de les eleccions de l’any 2023 es doni compte del 
resultat d’aquest procés de diàleg i s’exposin les seves conclusions. 

 

6. Que, amb els resultats del procés de diàleg, el govern expliqui quines serien les properes passes a 
fer per a implementar el projecte. 

 
Intervenen: Sr. Jordi Daura Molins (Valents –ponent-, Sr. Manuel Toribio Rodríguez (veí) –presencial-, Sr. 
Arturo Carrasco García (C’s), Sr. Jordi Folch Romaní (JxCat), Sr. Marc Bosch Matas (ERC), Sr. Alberto Lacasta 
Huelin (PSC) i l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda (President del Consell del Districte). 
 
S’aprova amb els vots favorables de BC, PSC, C’s i Valents i  amb les abstencions de ERC i JxCat. 
 
PRECS 
 

18. 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 des de l'obertura al públic del Jardí de l'Alzina ja s'han detectat incidents com entrada de gossos, 
destrosses d'arbres i entrada constant d'adults i infants a dins la zona protegida de l'alzina. 

Atès que l'entitat gestora de l'espai, anomenada Salvem l'Alzina i les Casetes d'Encarnació, ja ha iniciat les 
tasques de dinamització de l'espai entorn la gestió del verd. 

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: 
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PREC 

Demanem que el govern prepari i executi, de manera consensuada amb l'entitat gestora, un paquet de 
mesures respecte els incidents descrits i necessitats mostrades i que inclogui els següents punts: 

- Incrementar la presència d'Agents Cívics i/o Guàrdia Urbana. 
- Estudiar la implementació de jocs mòbils per infants. 
- Instal·lar d'un punt d'aigua el jardí. 
- Dotar l'entitat gestora de les eines necessàries per gestionar el verd i d'un espai per guardar-les. 
- Subministrar saques de terra a l'entitat per a poder plantar. 

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

No s'accepta el prec. 

19. 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 període de les Festes de Nadal  representa un període especial i  crític pel comerç de 
proximitat; 

- Atès que en les  darreres campanyes de Nadal, durant i abans de la pandèmia,  hi ha hagut 
problemes continuats amb els instal•ladors i amb les restriccions de l’enllumenat; 

- Atès que en el calendari d’activitats de Nadal de 2021, difós amb retard, les activitats de les 
associacions de comerciants no es van incorporar al calendari de l’Ajuntament; 

- Atès que el material de promoció del comerç de proximitat de l’Ajuntament va arribar a les 
associacions un cop ja havia començat la campanya de Nadal. 

- Atès que el consell plenari de Gràcia del 2/12/2020 va aprovar una proposició per fer una jornada de 
comerç al carrer en cada un dels  barris i encara no s’ha fet en cap ocasió. 

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 

Que el govern del Districte de Gràcia constitueixi la “Taula de Nadal 2022” entre Ajuntament i comerciants 
per tal de consensuar la preparació de la campanya de Nadal 2022-2023. 

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

No s'accepta el prec. 

20. Del Grup municipal de JxCat4 

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 en menys de dos mesos s’haurà d’implementar la campanya d’estiu dels cossos de 
seguretat i prevenció de Barcelona. 

- Atès que es preveu que després de la pandèmia canviïn les problemàtiques de convivència i 
seguretat a l’espai públic, tal i com ja va ocórrer l’any passat. 

                                                           
4
 Amb esmena introduïda per part del Govern i acceptada pel grup municipal de JxCat,.  
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Per aquest motiu i d’acord amb el que estableixen els articles 55 i 64.3 del Reglament Orgànic Municipal, 
formula la següent:  

PREC 

Que en la propera Taula de Seguretat de Gràcia se’ns presenti un informe sobre com es desenvoluparà la 
campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció del Districte, en el que constin els recursos 
extraordinaris dels que es disposarà per evitar episodis d’incivisme, els efectius policials amb els que es 
pretén comptar, els punts del Districte on es reforçarà la presència policial, així com del nombre d’agents 
cívics que reforçaran el servei i la seva distribució per barris. 

Intervenen: Sr. Jordi Folch Romaní (JxCat) i Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC). 

S'accepta el prec. 

21. Del Grup municipal de JxCat 

Berta Carnicer, en la seva condició de Consellera del Grup Municipal de Junts per Catalunya al Districte 
Gràcia, actuant en el seu nom i representació, manifesta que: 

• Atès que el passat 13 de novembre del 2021 es va pavimentar el Carrer Torrent de l’Olla amb un 
nou paviment reductor de la temperatura i del soroll. 

• Atès que en el Carrer Torrent de l’Olla suporta molt trànsit rodat. 
• Atès el mal estat del paviment del Carrer Torrent de l’Olla. 

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

PREC 

Que al proper Consell Plenari del Districte Gràcia se’ns presenti un informe que inclogui, l’estat de paviment, 
la durabilitat del material emprat, quan transit pateix el carrer Torrent de l’Olla i quan transit és capaç de 
suportar la nova pavimentació, el calendari de manteniment de la nova pavimentació amb una relació del 
manteniment que s’ha fet fins el mes de maig del 2022. 

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

No s'accepta el prec. 

22. 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 el detriment del comerç local i de proximitat als diferents barris del districte. 
• Atès el model descentralitzat d’organització del comerç al districte i el model de coordinació amb 

el districte. 
• Ateses les incidències i problemàtiques de diferent tipus derivades de la manca de coordinació 

efectiva per part del districte, especialment palpables en el consell de comerç. 

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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PREC 

Instem al govern del districte a crear una oficina telemàtica pel comerç associat del districte que permeti 
dinamitzar la coordinació i l’escolta activa del districte amb el teixit comercial i optimitzar les gestions, 
activitats i comunicacions entre les associacions de comerciants i el districte. 

Intervenen: Sr. Arturo Carrasco García (C’s) i Sr. Alberto Lacasta Huelin (PSC). 

No s'accepta el prec. 

23. 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: 

• Atesa la posada en marxa del projecte de reurbanització de Pi i Margall durant el 2022. 
• Atès el tancament definitiu del projecte fa anys i la manca de seguiment dels acords amb el 

veïnat. 
• Atesa la represa sobrevinguda del projecte sense fer cap tipus de seguiment obert al 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 organitzar un procés de trobades amb el teixit associatiu per tal de confirmar 
el model urbanístic del projecte abans de la represa i tancar, de forma participativa, els punts encara 
pendents de definir. 
 
Intervenen: Sr. Arturo Carrasco García (C’s) i Sr. Yusef Quadura Izquierdo (BC). 

No s'accepta el prec. 

24. Del Grup municipal de Valents 

Jordi Daura Molins, Conseller-Portaveu del Grup Municipal de Valents 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 els veïns de la plaça de la Vila de Gràcia porten temps queixant-se del soroll nocturn a la 
plaça, la qual no els permet gaudir d’un bon descans a les nits. 

• Atès que l’Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça de la Vila i Voltants ha recollit més de 
250 signatures en el marc de la campanya “Volem Silenci”. 

• Atès que les mesures que fins ara s’han impulsat no han donat els resultats esperats. 
• Atès que aquesta és una situació que es reprodueix a diferents places del districte, concretament 

a les del barri de la Vila de Gràcia. 
• Atès que els veïns i comerciants estan cansats d’aquesta situació. 

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

Que el govern del districte de Gràcia incrementi les mesures per garantir l’ordenança de civisme, la qual no 
permet els botellots a la via pública i altres conductes que interfereixen en el descans dels veïns, i informi de 
les noves actuacions als grups municipals. 

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

S'accepta el prec. 

PREGUNTES 

25. Del Grup municipal de Valents 

Jordi Daura Molins, Conseller-Portaveu del Grup Municipal de Valents 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 l’any 2016, l’alcaldessa Ada Colau va assegurar que l’Ajuntament construirà mil pisos a 
l'any, més de 8.800 fins a 2025. 

• Atès que la regidora d’habitatge, Lucia Martín assegurava que l’any 2023, l’Ajuntament de 
Barcelona doblarà el parc d’habitatge públic respecte l’any 2015, passant de  7.500 a 12.000.  

• Atès que el consistori gràcies al dret de tanteig i retracte, ha aconseguit comprar 677 pisos 
durant els últims tres anys. 

• Atès que l’Ajuntament té actualment 31 promocions en obres o prop d'iniciar-les, que sumen 
2.115 pisos amb data de finalització prevista entre 2022 i 2024. 

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

PREGUNTA 

Quin número de pisos públics estan entregats, finalitzats, en construcció i adquirits per compra entre el 
període 2016-2022 al districte de Gràcia? 

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

Es dona per tractada. 
 

SEGUIMENT DE PROPOSICIONS/DECLARACIONS DE GRUP I PRECS 

26. 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 la creixent preocupació entre els veïns i veïnes del barri de La Salut per la presència cada vegada 
més nombrosa de bicitaxis (o trixis) a l'entorn del Park Güell i per les continues queixes veïnals pels 
problemes de convivència i seguretat generades per les conductes incíviques i per no complir les 
condicions d'ús fixades. 

- Atès que els vehicles de mobilitat personal que facin una activitat d’explotació comercial, turística o 
d’oci amb ànim de lucre, cal que compleixin la normativa vigent. 
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- Atès que ha retornat la massificació turística durant la Setmana Santa i aquest turisme massiu 
comporta major flux de Vehicles de Mobilitat Personal que genera conflictes de convivència i 
seguretat. 

- Atès que al Consell Plenari del districte de Gràcia del passat 1 de desembre de 2021 vam presentar 
un prec per intensificar el control dels vehicles de mobilitat personal (VMP) d’activitat econòmica, i 
va ser acceptat pel govern municipal del Districte. 

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 s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat al Consell Plenari del Districte de Gràcia del passat 1 
de desembre del 2021 amb el següent contingut: 

“Demanem que s'intensifiqui el control dels vehicles de mobilitat personal (VMP) d’activitat econòmica, en 
concret els coneguts com bicitaxis o trixis, amb la voluntat de protegir el vianant, garantir el compliment de la 
normativa vigent per a aquesta tipologia de vehicles, assegurar una correcta circulació i regular els usos de 
l’espai públic.” 

Intervenen: i Sra. Núria Pi Martínez (ERC) i Sr. Jordi Farriol Fonoll (BC). 

Es dona per tractada. 

27. Del Grup municipal de JxCat 

En relació al prec acceptat al Consell Plenari del Districte de Gràcia del passat 4 de maig del 2021 amb el 

següent contingut: 

“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. 

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 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. 
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Declaració institucional 

28. Del Grup municipal de Valents i amb les aportacions i el suport de la resta de grups municipals 

Declaració en motiu del dia 2 de maig de 2022, Dia internacional contra l’assetjament escolar 

El 2 de maig es commemora el Dia internacional contra l’assetjament escolar, conegut com Bullyng, per tal 

de conscienciar a la societat sobre el risc que comporta l’assetjament a nens i nenes i plantejar nous 

mecanismes que permetin afrontar aquesta problemàtica. 

Aquest és un problema social de primera magnitud. L'assetjament es dona quan un infant o un jove és 

agredit psicològicament, físicament o moralment de manera continuada en el temps per un o més companys. 

És important diferenciar l'assetjament escolar d'altres actituds entre iguals, com una baralla o una broma 

pesada aïllada. Per parlar d'assetjament cal que les conductes agressives es reprodueixin de manera 

sistemàtica, que tinguin la intenció de fer mal i que, com succeeix en la majoria dels casos, la víctima no 

pugui o no sàpiga defensar-se. 

Les conductes d'abús solen donar-se en espais físics concrets, però no sempre controlats pels adults (lavabos, 

passadissos, vestidors...), i durant l'horari lectiu i/o a les sortides i entrades del centre escolar. Darrerament, 

amb l'ús de mitjans tecnològics, com els mòbils o Internet, han aparegut noves formes d'assetjament. 

En els darrers anys hem vist com els cassos d’assetjament, han augmentat fins al punt de trobar-nos en casos 

de suïcidi de menors d’edat per culpa d’aquesta xacra. 

Segons dades d’UNICEF, un de cada tres infants i joves de tot el món són víctimes de l’assetjament escolar. 

En el cas de la ciutat de Barcelona un estudi publicat al gener del 2022 assegurava que un 34% dels alumnes 

de la ciutat havia estat víctima en algun moment d’assetjament escolar. 

Amb aquestes dades és evident que aquest és un problema que ens interpel·la a tots i requereix un gran 

compromís per part de totes les parts implicades per acabar amb aquesta situació. 

L’assetjament escolar provoca situacions d’inestabilitat, inseguretat i dificultats per relacionar-se socialment, 

ja que l’assetjament depassa l’horari i l’entorn escolar. Les causes d’assetjament poden tenir diferents 

orígens: orientació sexual, d’origen, menyspreu cap a altres races i cultures i discapacitats, és una falta de 

respecte i acceptació cap el diferent. Avui, en el segle XXI, també es produeixen situacions a través de les 

xarxes socials, el qual ha fet augmentar considerablement la tassa de suïcidi. Les famílies, en molts casos, 

desconeixen la situació d’assetjament que viuen els seus fills i filles i moltes vegades, quan se’n adonen, és 

massa tard per actuar. 

Ens cal molta feina per fer per tal d’acabar amb la violència a les aules, i des de les administracions públiques 

no podem restar indiferents a aquest problema que afecta a milers de nens i nenes a tot el món, també a la 

nostra ciutat. 

Per tot l’exposat, presentem la següent proposta: 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

1. El Consell Plenari del Districte de Gràcia commemora el dia 2 de maig, Dia internacional contra 

l’assetjament escolar, i es compromet a continuar treballant per un districte lliure d’aquesta xacra 

social. 

2. El compromís del districte de continuar afrontant aquest problema amb els centres educatius i 

famílies en el marc de la Comissió d’Educació del Districte, per tal de verificar que es compleixen els 

protocols establerts pel Consoci i el Departament d’Educació que permetin encarar aquest problema. 

3. Posar en coneixement de les famílies els protocols, assessoraments i suports que el Consorci té 

activats per tal que puguin ajudar als nens i nenes que pateixen assetjament escolar. 

4. Treballar amb les famílies, mestres i equips educatius, que tenen un paper important en la prevenció, 

detecció i intervenció davant l’assetjament dels i les alumnes, perquè identifiquin i resolguin 

conjuntament els casos que es puguin produir d’assetjament a les aules i entorn social, i aprendre 

d’aquestes situacions per tal d’evitar més casos a futur. 

5. El compromís del districte de continuar destinant recursos per tal que a les aules es treballi des de 

l’àmbit de la prevenció, potenciant els valors cívics, el respecte, la tolerància, la llibertat, la solidaritat 

i l’acceptació de la diversitat, on tot l’alumnat és igual en drets i deures, tenint en compte les 

realitats familiars de cada alumne. 

6. El Districte de Gràcia continuarà impulsant en els centres educatius projectes per afrontar 

l’assetjament escolar, ampliant els programes de coeducació a partir de la diagnosi, que s’està 

realitzant, per tal de conscienciar, afrontar i treballar aquest greu problema. 

 
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 20:34 hores.  
 
El president, La secretària del Consell, 
 
 
 
 
 
Ferran Mascarell i Canalda 

 
 
 
 
 
Dolors Banús Tort 

 


