
 

Districte de Gràcia 

 

 
  

ACTA DEL PLENARI NÚM. 10 
 

 PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

2 DE MARÇ 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 no presencial del 
Consell Plenari del Districte de Gràcia, corresponent a la data indicada 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 
Sr. Yusef Quadura Izquierdo 
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. Sílvia Manzano Quintana 
Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 
Sr. Xavier Farrés Torrecabota 
 
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 
 
 
Inici de la sessió a les 18.00 hores, 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S'aprova. 

B. PART INFORMATIVA 

B.1. Despatx d’ofici 

Es té per informat. 

B.2. Cartipàs 

Es té per informat. 

B.3. Mesures de Govern 

B.3.1. Mesura de Govern Full de ruta de Gràcia per a la reactivació econòmica 2021-2023. 

Intervenen: Alberto Lacasta (PSC), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Jordi Folch (J x Cat) i 
Miquel Colomé (ERC) 

B.4. Informes 

B.4.1. Informe del regidor. 
 

Intervenen: Eloi Badia (regidor), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Carme Lleó (J x Cat), Olga 
Hiraldo (ERC). 

 
B.4.2 Informe Millores dels entorns escolars. 
 

 Intervenen: Cristina Carrera, Jordi Daura, Jordi Bea, Jordi Folch i Nuria Pi. 
 
 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

C.1.1 INFORMAR FAVORABLEMENT de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 
Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la millora urbanística 
i ambiental del barris de Gràcia, d’iniciativa municipal. 
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Intervenen: Jordi Farriol (PSC), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Carme Lleó (JxCat) i Miquel 
Colomé (ERC) 

S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor dels grups municipals de Barcelona en 
Comú i PSC i l'abstenció dels grups municipals d'ERC, Junts per Catalunya, Ciutadans i 
Barcelona pel Canvi. 

 
C.1.2 INFORMAR FAVORABLEMENT de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 
Carta Municipal de Barcelona la Modificació puntual del Pla Especial d’Establiments de 
Concurrència pública i altres activitats del Dte. de Gràcia en l'àmbit de la Travessera de Dalt; 
d’iniciativa municipal. 

Intervenen: Alberto Lacasta (PSC), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Berta Carnicer (JxCat) i 
Nuria Pi (ERC) 

S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor de tots els grups municipals. 
 
 
C.1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 
Carta Municipal de Barcelona Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments 
d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències 
col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona. 
 

Intervenen: Jordi Farriol (PSC), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Berta Carnicer (JxCat) i 
Marc Bosch (ERC) 

S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor dels grups municipals de Barcelona en 
Comú i PSC i l'abstenció del grup municipals d'ERC i el vot contrari dels grups municipals de 
Junts per Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel Canvi. 

 
 
C.1.4 INFORMAR FAVORABLEMENT de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 
Carta Municipal de Barcelona Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat 
de Barcelona, d’iniciativa municipal. 
 

Intervenen: Jordi Farriol (PSC), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Carme Lleó (JxCat) i Marc 
Bosch (ERC) 

S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor dels grups municipals de Barcelona en 
Comú i PSC i l'abstenció del grup municipals d'ERC, Junts per Catalunya, Ciutadans i 
Barcelona pel Canvi. 
 

 
C.1.5 INFORMAR FAVORABLEMENT la denominació de Montserrat Riera Moreno per al nou espai 
públic al barri de la Salut i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor de la ciutat de 
Barcelona. 
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Intervenen: Àngels Tomás (BC), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Jordi Folch (JxCat) i Nuria 
Pi (ERC)  

S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor de tots els grups municipals. 
 
 
C.1.6 APROVAR la constitució del consell d’equipament del Casal de barri de Can Carol i la 
designació dels seus membres, de conformitat amb allò disposat a les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes. 
 

Intervenen: Alberto Lacasta (PSC), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Carme Lleó (JxCat) i 
Olga Hiraldo (ERC) 

S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor dels grups municipals de Barcelona en 
Comú, PSC, ERC, Junts per Catalunya i Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de 
Barcelona pel Canvi. 
 
 

 
 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 

D.1. Proposicions/declaracions de grup 

D.1.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que s’iniciï una campanya, conjuntament amb l’associacionisme juvenil del districte i altres 
associacions esportives o culturals on s’ofereixin activitats per a joves amb els següents objectius: 
 
• Promoure un model d’oci inclusiu i obert a totes les persones, incorporant la perspectiva de 

trastorns de conducta alimentària. 
• Promoure la formació dels responsables de les entitats d’educació en el lleure, esportives i 

culturals per a la detecció i acompanyament de persones amb trastorns de conducta alimentària 
amb l’objectiu d’evitar la seva exclusió i garantir el seu dret al lleure. 

• Promoure la diversitat corporal i lluitar contra els patrons estètics irreals imposats. 
 
Intervenen: Marc Bosch (ERC), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Berta Carnicer (JxCat) i 
Alberto Lacasta (PSC). 

S'aprova la proposició amb el vot a favor dels grups municipals de Barcelona en Comú, PSC, 
ERC, Junts per Catalunya i Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Barcelona pel Canvi. 

 

D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
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Que es dugui a terme una intervenció a la plaça del Poble Romaní que abans de dos mesos 
permeti: 
 
• Una major presència policial a peu, reforçant l’actual recorregut que Guàrdia Urbana ja fa en 

aquesta plaça, i de forma coordinada amb les intervencions que fa de l’equip de gestió de 
conflictes.  

• Iniciar totes les actuacions necessàries per millorar la il·luminació de la plaça. 
• Convocar una taula de veïns i veïnes en la que es detalli el projecte de reforma que ja es va 

treballar, comunicar el calendari de l’obra per tal que garantir que les obres comencen abans de 
finalitzar l’any 2021. 

• Convocar noves reunions amb el veïnat per fer un seguiment dels usos de la plaça, durant les 
obres i un cop finalitzades 

 
 Intervenen:  Carme Lleó (JxCat), Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Guillem Roma (ERC) i 
Jordi Farriol (BC) 

S'aprova la proposició amb el vot favorable de tots els grups municipals. 
 

 
D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 

Atès que és important per dignificar l’espai públic i per no esborrar  la historia. 

Que es recuperi el monòlit en memòria a Nicolàs Salmeron i que  torni el monument a la seva 
ubicació, restaurat i netejat. 

 Intervenen:  Jordi Bea (C's), Jordi Daura (BxC), Carme Lleó (JxCat), Guillem Roma (ERC) i 
Àngels Tomás (BC) 

S'aprova la proposició amb el vot favorable dels grups municipals d'ERC, Junts per Catalunya, 
Ciutadans i Barcelona pel Canvi i l'abstenció dels grups municipals de Barcelona en Comú i  
PSC. 

 

D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

1. El Consell del Districte de Gràcia mostra tot el suport al sector de la restauració del nostre 
districte i es compromet a seguir impulsant i dur a terme accions concretes que permetin revertir la 
situació econòmica de molts establiments, molts dels quals estan en una situació límit. 

 
2. El Districte de Gràcia fa una crida a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya per 
tal que treballin en tot moment per fer compatible la lluita contra la pandèmia i fomentar l’activitat 
econòmica. 

 
3. Que l’Ajuntament de Barcelona elabori una campanya de Salvaguarda, Promoció i Reactivació 
del Sector de la Restauració, que tingui en compte la realitat dels Districtes, amb una estratègia a 
curt, mitjà i llarg termini pactat amb el Sector: Gremi, Sindicats, Escoles de Restauració, etc. 
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4. El Districte de Gràcia es compromet a mantenir línia directa amb el sector per canalitzar i 
informar de les peticions de sol·licitud o ampliació de terrasses així com promoure més jornades de 
comerç al carrer, on el sector de la restauració pugui participar, i permeti a bars i restaurants poder 
vendre els seus productes, sempre d’acord amb les recomanacions sanitàries. 
 

Intervenen:  Jordi Daura (BxC), Jordi Bea (C's), Jordi Folch (JxCanvi), Miquel Colomé (ERC) i 
Alberto Lacasta (PSC) 

S'aprova la proposició amb el vot favorable de tots els grups municipals. 
 

 
 D.1 bis Proposicions/Declaracions de grup amb contingut de Declaració Institucional 
 
 D.1 bis. 1 Del Grup municipal de Barcelona en Comú  
            
De nou, el 8 de març de 2021, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data 
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent 
evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna 
tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones 
que conformen la nostra societat. 

La celebració del 8 de març d’enguany ve marcada per la pandèmia mundial de la Covid-19 i per la 
crisi que ha comportat i en la que ens veiem immerses. La pandèmia no només ens ha afectat a 
nivell sanitari, sinó també a nivell econòmic i per tant social. Les mesures que s’han hagut de 
prendre per a contenir la pandèmia, així com les repercussions en el mercat laboral han impactat de 
manera diferent en homes i dones 

Quan s’ha pogut aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials i les cures, 
personal de neteja en establiments i personal de venda de productes bàsics com ara d’alimentació. 
han estat essencials per fer front a aquesta situació d’emergència.  

Paradoxalment, però, es tracta d’un dels sectors amb menys reconeixement social i econòmic i 
majoritàriament feminitzat. En el cas de l’àmbit docent a la nostra ciutat van ser les educadores 
d’Escola Bressol, que són en la seva gran majoria dones, les primeres en obrir els centres i oferir 
atenció continuada als infants el passat mes de juliol del 2020. 

Durant el confinament i amb el tancament dels centres educatius i serveis per a persones 
dependents, es va fer visible la gran desigualtat que encara existeix entre dones i homes pel que fa 
a les cures i el treball a la llar, el temps invertit en aquestes tasques va ser molt superior en el cas 
de les dones. 

El temps invertit en  tasques va ser molt superior en el cas de les dones. 



 

 

 

7 
 

L’enquesta sobre l’impacte de la covid-19 que va realitzar el Centre d’Estudis d’Opinió ja aporta 
algunes dades que, a l’espera d’estudis més ampliats, dibuixen el que la pandèmia ha suposat en 
les dones:  

Durant el confinament, el 12,8% de dones enquestades ha manifestat sentir-se  molt angoixades 
durant el confinament, front un 6,2% d’homes. 

En l’apartat de l’enquesta per preguntar sobre les tasques a fer durant el confinament es 
reprodueixen clarament els rols de gènere patriarcals : 

El 91,4 de les dones fan les tasques de la llar front un 77% dels homes. 

El 18,1 de les dones donava suport acadèmic als fills i filles i en el cas dels homes un 12,3%. 

Aquesta diferencia es manifesta en totes les activitats relacionades amb la cura, que la pandèmia 
ha mostrat i ha amplificat amb molta cruesa. 

Això aboca les dones a situacions de vulnerabilitat crues i es tradueix en una major precarietat 
laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes 
de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. A més, la bretxa salarial, 
que supera el 20%, és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això 
contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els 
càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. 
El sostre de vidre i el terra enganxós, doncs, 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, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret 
lliurement.  

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, 
entrada en vigor el passat 1 de gener, que equipara el permís de maternitat i el de paternitat, amb 
les mateixes setmanes i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre 
municipi uns horaris més racionals. 

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. Darrerament, s’ha fet 
evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a 
través de diferents manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la. 

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 faci de Barcelona una ciutat feminista de dones 
i homes lliures.  
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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. Commemorar el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 

SEGON. L’Ajuntament de Gràcia manifesta el seu 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. I 
continuar treballant de manera transversal perquè la perspectiva de gènere estigui present en la 
formulació i posada en marxa de les diferents polítiques, accions i programes municipals del 
Districte.  

TERCER. Donar 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. 

QUART. 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.  

CINQUÈ. Avançar en les propostes d’àmbit municipal que suposin potenciar la corresponsabilitat de 
les cures, per tal d’evitar la doble jornada feminitzada. Visibilitzar als barris la importància del treball 
de cura  de les persones, el protagonisme de les dones en aquests treballs, tant el remunerat com 
el no remunerat i treballar per dignificar aquests treballs, tant en condicions laborals com en 
reconeixement social. 

SISÈ. Continuar treballant amb les empreses del districte per l’elaboració de plans d’igualtat que 
facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de 
dones 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. 

SETÈ. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. 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). 

VUITÈ. Donar suport a les persones que cuiden, ja sigui de forma remunerada o en l’àmbit familiar; 
impulsar la transformació a les empreses perquè facilitin la conciliació de les famílies. Promoure i 
impulsar activament un repartiment equitatiu del treball de cures entre dones i homes, al sector 
públic, a l’empresarial, a l’associatiu, etc. del nostre districte. 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. 

NOVÈ. Fer difusió i garantir l’accés de totes les veïnes als serveis d’assessorament i atenció a les 
dones públics, especialment els oferts pel PIAD.  
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DESÈ. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la Reforma 
Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per aconseguir que l’any 2025 els 
horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables 

ONZÈ. Donar suport i acompanyament a la iniciativa del Consell de les Dones de Gràcia de 
treballar una segona trobada de dones de Gràcia, a 10 anys de la primera, així com a la feina que 
realitzen cada dia  les entitats del districte, especialment les entitats de dones, que treballen per 
l'assoliment de la igualtat entre dones i homes. 

DOTZÈ. 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 Àngels Tomás (BC),  Jordi Daura (BxCanvi), Jordi Bea (C's), Berta Carnicer 
(JxCat), Olga Hiraldo (ERC) 

 
S'aprova la Declaració de grup amb contingut de Declaració Institucional amb el vot favorable 
dels grups municipals de Barcelona en Comú, PSC, ERC i Junts per Catalunya i el vot contrari 
dels grups municipals de Ciutadans i Barcelona pel Canvi. 
 

 
D.2. Precs 

D.2.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que el govern del districte augmenti la promoció i la difusió arreu dels serveis i tallers que ofereix el 
Punt d’Informació i Atenció a la Dona de Gràcia a les xarxes socials, els equipaments municipals, 
centres educatius, mercats, comerços, espais de lleure, biblioteques, casals de joves, casals de 
gent gran, centres d’atenció primària etc. Garantint que la informació arriba a totes les veïnes del 
districte. 

Intervenen Olga Hiraldo (ERC) i Àngels Tomás (Barcelona en Comú). 

S'accepta el prec. 

D.2.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

Que el districte de Gràcia solventi abans de l’estiu les greus mancances en les instal·lacions del 
Camp del nou Europa: Gespa i il·luminació. 

Intervenen Berta Carnicer (Junts x Cat), Víctor Martínez (en repr. CE Europa) i Mercè Saltor 
(PSC) 

NO S'accepta el prec. 

D.2.3 Del Grup municipal Junts per Catalunya 
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Que es convoqui una reunió del Protocol Festiu de Gràcia per treballar i acordar com es pot garantir 
una mínima celebració de les festes populars que haurien de tenir lloc a Gràcia fins l’estiu 
d’enguany. 

Intervenen Carme Lleó (Junts x Cat), Cristina Carrera (Barcelona en Comú) 

S'accepta el prec. 

D.2.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que el Govern Municipal ens presenti a tots els grups,  el seu Pla de Xoc  on s’especifiquin 
mesures concretes per a les persones sense llar que malviuen o sobreviuen als carrers del 
Districte, i on se’ns indiqui també, quines mesures estan prenen per evitar que Vallcarca es 
converteixi en el suburbi barraquista de Gràcia. 

Intervenen Jordi Bea (Ciutadans), Yusef Quadura (Barcelona en Comú) 

NO S'accepta el prec. 

 

D.2.5 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

Que l’Ajuntament de Barcelona faci el control i vigilància necessari a les places del Districte de 
Gràcia per tal de donar compliment a les mesures sanitàries respecte la COVID-19. 
 

Intervenen Jordi Daura (BxC) i Alberto Lacasta (PSC) 

S'accepta el prec 
 
 
D.3. Preguntes 

D.3.1 Del Grup d´ERC 
 
Quines afectacions o mesures en mobilitat preveu el Districte a l'entorn del Mercat de l'Abaceria 
durant i després de les obres de reforma. 

Intervenen Guillem Roma (ERC), President (llegeix escrit Associació de veïns de la unió de 
botiguers de Travessera de Gràcia i Casc Antic) i Jordi Farriol (BC) 

Es dona la pregunta per tractada. 
 

D.3.2 Del Grup municipal de C's 

Quines campanyes es faran a Gràcia per evitat l’abandonament i incrementar les adopcions de 
animals de companyia, faran així mateix campanyes de suport a les entitats d’ acollida d’ animals al  
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districte amb l’objectiu d’ aconseguir la fidelització del voluntariat i assegurar espais necessaris per 
la acollida,  quin pressupost disposaran per desenvolupar-les. 

Intervenen Jordi Daura (BxC) i Alberto Lacasta (PSC) 

Es dona la pregunta per tractada. 
 

D.3.3 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

Quin és l’actual estat de les obres de reparació del llac de la Creueta del Coll i si considera el 
Districte que podrà obrir la piscina als veïns en plenes condicions i garanties aquest estiu? 

Intervenen Jordi Daura (BxC) i Àngels Tomás (BC) 

Es dona la pregunta per tractada. 
 

D.4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs.  

D.4.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició aprovada al Consell Plenari del Districte de 
Gràcia del passat 2 de desembre del 2020 amb el següent contingut:  

“Celebrar una jornada de comerç al carrer per Nadal, compresa en el període del 12/12/20 al 
05/01/21, en tots i cada un dels barris del districte de Gràcia, d’acord amb les associacions de 
comerciants i amb el pla de contingència que correspongui.” 

Intervenen Miquel Colomé (ERC) i Alberto Lacasta (PSC) 

Es dona el seguiment de proposició per tractat. 
 

D.4.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 
proposició aprovada  pel  plenari de desembre del 2020, amb el següent contingut: 

“Crear una taula de treball que realitzi la primera reunió abans de finalitzar l’any 2020  amb l’objectiu 
de  analitzar i acordar les mesures de pacificació del carrer Milà i Fontanals que s’hauran de dur a 
terme abans de finalitzar l’any 2021.” 

Intervenen Jordi Folch (JxCat), Mª José Ruiz (Grup de treball Milà i Fontanals) i Alberto 
Lacasta (PSC) 

Es dona el seguiment de proposició per tractat. 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
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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 21.19 hores.  
 
 
 
El president,         El secretari del Consell,  
 

 

 

Ferran Mascarell i Canalda      Rufino García Pérez 


	Sr. Jordi Daura Molins

