
 

 
 

Districte de Gràcia 
 

 
 

 
 

   1 / 45 

 

 

 

ACTA DEL PLENARI Núm. 4 

 

CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

                                                 12 de desembre de 2019 

 

 

A la Sala d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia, 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 la sessió ordinària del 
Consell Plenari del Districte de Gràcia, corresponent a la data indicada a dalt i que té 
lloc immediatament després de finalitzada la sessió extraordinària per l’aprovació del 
cartipàs. 
 
Hi són presents els consellers i les conselleres: 
 
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 la 
sessió ordinària del Consell Plenari del Districte de Gràcia, corresponent a la data 
indicada a dalt.  
 
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. 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 
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Grup municipal de Ciutadans:  
Sr. Jordi Bea Costa 
   
Grup municipal de Barcelona pel Canvi: 
Sr. Jordi Daura Molins 

 

Inici de la sessió a les 18.35 hores 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
B.1 Despatx d’ofici 
B.2 Cartipàs 
B.3 Informes 
B.3.1 Informe del regidor 

 
C. PART DECISÒRIA 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1 INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb allò disposat a l’article 23.2.f) 
de la Carta Municipal de Barcelona, la proposta de pressupost de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2020. 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions/declaracions de grup 
 
D.1.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Atès que el carrer Mare de Déu de la Salut ha esdevingut una alternativa ràpida al 
tram equivalent de Travessera de Dalt, atès que moltes persones es desplacen a 
peu i cal garantir-ne la seguretat, proposa: 

 

 Pacificar el carrer Mare de Déu de la Salut, per tal que esdevingui un carrer 
amable per a les persones que hi caminen, més segur i més tranquil. 
 

D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Atès que la modificació del PGM de Rambla del Prat és un projecte engegat el 
2014, atès que a finals del passat mandat el govern va presentar una proposta 
amb canvis i que veïns i veïnes demanen una taula de diàleg, proposa: 
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 Que el Districte de Gràcia creï una comissió de seguiment mensual amb els 
veïns afectats i tècnics municipals per tal de poder elaborar una proposta de 
MPGM de Rambla del Prat que tingui consens veïnal. 
 
Aquestes sessions seran comunicades als grups municipals per tal que hi puguin 
assistir. 

 
D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Atesa la necessitat de continuar desenvolupant el futur urbanístic de Vallcarca, 
ateses les demandes dels veïns i veïnes i davant la necessitat de decidir a curt 
termini al voltant de Rambla Verda, Dipòsit Pluvial i edifici Triangle, proposa: 
 

 Que, en el marc de la taula del 2018, es reprengui un procés de treball per 
desenvolupar les bases per la MPGM al voltant de la Rambla Verda, necessitat 
del Dipòsit Pluvial i deteriorament del Triangle. 
 

 Que, atès que no hi ha dotació econòmica el 2020, i per dotar la taula de 
contingut, presentin un estudi amb els estimats d’inversió lligats al Dipòsit Pluvial i 
la Rambla Verda, acompanyats del projecte que es trobava en fase de redacció a 
finals del 2018. 

 
D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 
 
1. Estudiar la possibilitat de donar incentius urbanístics, fiscals i financers, que 
facilitin la col·laboració público-privada, per a la construcció d’habitatge assequible 
de lloguer social al Districte de Gràcia, que compleixin criteris d’ecoeficiència, 
confort i tecnologia.  
 
2. Estudiar la possibilitat d’establir protocols específics per a les promocions 
d’habitatge en sòl públic per garantir el compliment d’uns paràmetres de 
sostenibilitat ambiental i energètica, més enllà dels mínims obligats per les actuals 
normatives, sobre la base d’uns criteris proactius en la lluita contra el canvi 
climàtic. 

 
D.2 Precs 
 
D.2.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que el Districte de Gràcia impulsi camins escolars segurs i transitables a tots 
aquells centres educatius dels nostres barris que encara no en tenen. 
 
D.2.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Que el Districte de Gràcia dignifiqui la zona del voltant de l’edifici de l’antic mercat 
de l’Abaceria instal·lant uns panells informatius i arranjant les tanques, i que 
aquesta millora es consensuï prèviament amb els comerciants de la zona. 
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D.2.3 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Que el govern de Gràcia estableixi una taula de treball mensual formada per veïns 
i veïnes i tècnics del districte, de TMB i els diferents grups municipals amb 
representació al Consell Plenari de Gràcia per debatre i establir accions de millora 
en les línies d’autobús i les parades del barri de la Salut. 
 
D.2.4 Del Grup municipal de Ciutadans  
 
Que s’insti la Comissió del Nomenclàtor i Memòria Històrica de Gràcia, com un 
acte de respecte a les víctimes dels totalitarismes, a treballar per detectar i 
proposar el canvi de nom de qualsevol carrer que tingui connotacions comunistes 
o feixistes al nostre districte, i que el govern del districte eviti proposar en el futur 
nous noms de carrers que exaltin i honrin fets o persones lligats al comunisme 
estalinista o totalitari. 
 
Que la Comissió, de forma puntual, investigui i ens presenti informació sobre el 
capità polonès Witodn Pilecki, internat primer a Auschwitz i executat el 1948 pel 
govern comunista de Polònia el dia 25 de maig dintre la UE. En la seva memòria 
es declararà Dia Internacional dels Herois de la lluita contra el totalitarisme com a 
rebuig a les ideologies totalitàries, i podria tenir, si tots hi estem d’acord, un carrer 
amb el seu nom a Gràcia. 
 
D.2.5 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Que el Districte de Gràcia estudiï la possibilitat de fer tots els tràmits municipals de 
forma electrònica i digital, excloent el paper, fent un campanya basada en el 
concepte de “paper zero”. 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Atès que el desembre del 2018 va entrar en vigor el dret de l’Ajuntament de 
Barcelona al tempteig i retracte a tota la ciutat en les transmissions d’immobles 
d’edificis plurifamiliars sencers, terrenys sense edificar o amb edificacions 
ruïnoses o desocupades, i en habitatges buits sotmesos als habitatges buits. 
 
- Quantes vegades ha fet servir l'Ajuntament de Barcelona el dret de tempteig i 
retracte per a la transmissió d'immobles, terrenys o habitatges en l'últim any, des 
que va entrar en vigor, per a la construcció d'habitatge públic a l'àrea del Districte 
de Gràcia? 
 
D.3.2 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Durant els primers mesos del 2018 es va realitzar un estudi a la ciutat de 
Barcelona on es van detectar 865 punts amb problemes persistents de brutícia, i 
46 d’aquests racons bruts els teníem al nostre districte. 
 
- Quines actuacions es van prendre per solucionar els problemes de neteja que 
es reflectien a l’estudi? Dels 46 espais afectats al districte, quins racons o carrers 
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es pot considerar que enguany tenen els problemes resolts i quins carrers o 
racons encarà estan afectats per l’ excés de brutícia? Prego que ens facin arribar 
als grups l’estat dels carrers per escrit. 
 
D.3.3 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
En el passat consell de barri, i anteriorment en l’audiència pública del mes de 
novembre, veïns que viuen prop de la carretera de l’Arrabassada van manifestar la 
seva queixa perquè l’Ajuntament tenia intenció de construir un bloc de pisos en un 
espai, efectivament dedicat a equipaments, on des de fa anys hi ha una zona 
enjardinada i un espai per a petanca. 
 
- S’ha reunit el govern amb els veïns de Penitents que viuen entorn de la zona 
afectada, tal com es va comprometre el regidor en l’audiència pública de 
novembre i en el consell de barri, per tal de trobar una solució al conflicte?  
 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
- Declaració contra la violència masclista. 
 
- Declaració de reconeixement del Taller d’Història de Gràcia. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor president explica que s’ha demanat fer un minut de silenci per la mort, el 
passat 27 de novembre d’enguany, del senyor Francesc Gambús. El senyor Gambús 
va ser conseller d’aquest districte, era una persona jove que va morir de manera 
imprevista. A continuació, es fa el minut de silenci demanat. 
 
Un cop fet el minut de silenci, vol expressar el condol de tot el plenari a la família i als 
amics i dona pas al desenvolupament de la sessió. 
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Es dona per llegida i s'aprova. 
 
B. PART INFORMATIVA 
 
B.1 Despatx d’ofici 
 
Es dona per informat. 
 
B.2 Cartipàs 
 
Es dona per informat. 
 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe del regidor 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president explica que el regidor del 
districte acumula els temps dels grups municipals de Barcelona en Comú i del PSC. 
Per tant, disposa de vint-i-tres minuts per a la seva intervenció i els consellers 
portaveus dels altres grups disposaran de sis minuts, immediatament després. Dit 
això, dona la paraula al senyor regidor del districte. 
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). El regidor de districte comença la intervenció agraint la 
presència dels diferents consellers i dels veïns i les veïnes. També dona la benvinguda 
al nou conseller Xavier Farrés Torrecabota, del Grup municipal de Junts per 
Catalunya, que avui s’incorpora definitivament al plenari de Gràcia. 
 
Comença la seva intervenció pel que considera l’element més important que es durà a 
terme els propers mesos, que és el Pla d’actuació de districte. Com saben, 
l’Ajuntament organitza el mandat a través d’uns plans d’actuació, que poden ser el Pla 
d’actuació municipal o el Pla d’actuació de districte, i és en aquest pla on es defineix la 
majoria dels projectes que es duran a terme durant el mandat. És un document que, 
inicialment, s’elabora des del govern i que es va tancar el 27 de novembre passat. 
 
Aquest document recull molts dels projectes que ja estaven en marxa, com també els 
acords de govern i els programes electorals, però que també se sotmet a deliberació, a 
aportacions públiques i a la participació ciutadana, tant de veïns i veïnes com dels 
diferents grups polítics, per tal que aquestes aportacions es puguin aprovar. 
 
Explica que el procés participatiu s’iniciarà el mes de gener de l’any 2020 i tindrà una 
durada de tres mesos, fins al mes de març. A continuació, es passarà pels diferents 
òrgans d’aprovació, entrarà al Consell de districte el mes d’abril, a la comissió de 
govern durant el mes de maig, al Consell de districte al juny i al Consell de ciutat el 
mes de juliol. 
 
Comenta que sembla més llarg el tràmit que el procés participatiu, però els tràmits que 
s’han de fer són els que són. Considera que el més important, però, és que durant 
aquests tres mesos es pugui aprofundir en aquest pla d’actuació amb noves 
aportacions. 
 
Manifesta que hi haurà un espai de participació presencial i un altre per internet, i 
també tenen la voluntat d’introduir, en aquest espai de participació, una part del 
pressupost, perquè tenen una filosofia de pressupostos participatius que els serveixi 
per saber quines actuacions cal prioritzar. 
 
A continuació, explica els preus públics per a l’any 2020. 
 
En primer lloc, pel que fa a les instal·lacions esportives, declara que s’ha aprovat un 
increment del 0,6% dels preus públics de les instal·lacions, ja que havien passat tres 
anys sense aplicar cap augment, i el Departament d’Hisenda ha recomanat aquest 
augment per poder-ne garantir el funcionament. Aquest increment afecta tant les 
instal·lacions que depenen de Barcelona Esports com les que depenen del districte. 
Puntualitza, però, que hi ha un increment zero pel que fa a la instal·lació Nou 
Sardenya. 
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En segon lloc, pel que fa als equipaments no només de les instal·lacions esportives, 
sinó també als equipaments propis del districte, es mantenen els preus de l’Ateneu de 
Fabricació i de la Piscina del Parc de la Creueta i el Coll, i informa que, pel que fa als 
centres cívics, també venien de quatre anys de congelació i ara s’han actualitzat, amb 
un increment del 3,8% del preu per hora. 
 
En tercer lloc, pel que fa als serveis a la infància, es manté el preu del Casal Infantil 
del Coll de la Sedeta. 
 
En quart lloc, en els serveis per a la gent gran, hi ha un petit increment en els serveis 
de La Violeta. 
 
I, en cinquè i últim lloc, comenta que, per a la resta d’equipaments, es mantenen els 
preus. 
 
Continua la seva intervenció afirmant que el tercer gran document o el tercer gran 
acord que s’ha d’aconseguir són els pressupostos. El pla d’actuació és molt important 
perquè es tracta del gran full de ruta a seguir, i indica que només mitja hora abans es 
parlava de quins eren els pressupostos de la ciutat i quins eren els del districte. 
Destaca quina és la filosofia d’aquests pressupostos per poder debatre’ls. Són uns 
pressupostos que encaixen amb dues prioritats estructurals. D’una banda, combatre 
les desigualtats i promoure habitatge assequible, i, de l’altra, donar resposta a 
l’emergència climàtica. 
 
En aquest sentit, suposa un pressupost expansiu, en el qual hi ha un creixement d’un 
12%, i passa a detallar-ne les principals aportacions. 
 
Explica que hi ha increments a tots els elements que fan referència a l’emergència 
climàtica, en l’àmbit dels residus i del clavegueram, per exemple, així com també en 
les aportacions de l’Estat. Assegura que és on les inversions augmenten més, per 
estar preparats en casos d’emergència. 
 
Manifesta que també hi ha increments en el camp de les inversions en tot allò que fa 
referència a l’habitatge. 
 
Comenta que és d’importància cabdal tenir uns pressupostos aprovats. Moltes de les 
demandes que fan els veïns i les veïnes als consells de barri o que fan els mateixos 
grups depenen de poder tenir disponibilitat financera, i és responsabilitat del govern fer 
tots els esforços necessaris perquè aquesta negociació tiri endavant, però és 
responsabilitat de tothom que l’Ajuntament funcioni de la millor manera possible, tenir 
estabilitat, que els permeti lluitar no només contra la desigualtat i l’emergència 
climàtica, sinó també que els permeti generar ocupació. Per aquests motius, espera 
poder celebrar ben aviat que la ciutat de Barcelona té pressupostos, com també 
espera poder celebrar que es puguin tenir a Catalunya i a la resta de l’Estat, perquè 
cal donar resposta a moltes necessitats que fa temps que s’acumulen. 
 
Seguidament, el regidor manifesta que vol destacar un dels projectes singulars que 
van presentar el dimarts anterior a la Comissió d’Urbanisme i que s’ha presentat en 
aquella mateixa data en comissió de govern, que és el que fa referència a tota la 
protecció del catàleg patrimonial i el teixit històric de Gràcia. 
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Arran de la mobilització al voltant de les casetes del carrer Encarnació i l’Alzina, van 
poder constatar que el catàleg actual era insuficient i que calia adequar-lo. De fet, el 
Pla general metropolità, el planejament vigent, que és de l’any 1976, no preveia cap 
protecció. L’any 1987 s’hi van introduir algunes actualitzacions; l’any 2000 se’n va fer 
una revisió, i no va ser fins al 2015 que no es va revisar altre cop, per quarta vegada. 
Tot i així, avui en dia encara és un catàleg que no respon moltes de les sensibilitats o 
necessitats que s’han detectat. 
 
Manifesta que és un catàleg que preserva primordialment la Vila de Gràcia, però 
també Gràcia Nova, una part de la Salut i una altra part de Vallcarca, barris que estan 
patint una forta especulació, de la qual cosa són plenament conscients, i, per tant, 
consideren que és important poder protegir aquest patrimoni. 
 
El regidor explica que, en aquest catàleg, hi juguen tres elements. En primer lloc, hi ha 
el patrimoni arquitectònic. Es doblen els elements protegits a Gràcia i es passa, 
aproximadament, de 500 a 1.000 proteccions arquitectòniques que permeten mantenir 
el caràcter de la Vila i la seva autenticitat i identitat. 
 
En segon lloc, hi introdueixen la protecció dels espais verds i del verd privat, que és un 
element fonamental, ja que a la Vila hi ha molt poc espai públic i molt poc espai verd, i 
poder-hi introduir la preservació d’aquest verd privat també és innovador. 
 
Finalment, s’hi introdueix una clàusula general que fa que tot l’àmbit de la Vila de 
Gràcia es pugui entendre com un conjunt històric característic i patrimonialment 
singular, la qual cosa dona més eines de protecció. Això vol dir que fins i tot en 
aquelles finques que no formen part del catàleg però que s’hi vol dur a terme alguna 
transformació urbana, com podria ser un enderroc i un nou projecte, abans de donar 
aquesta llicència, el districte haurà d’emetre un dictamen. 
 
Amb aquestes novetats, preveuen que potser en el termini de cinc anys tindran 
aquesta eina que permetrà validar que es preservi aquest teixit històric i arquitectònic i 
aquest teixit verd. 
 
Continua explicant que, a la vegada, necessitaran una altra nova eina de planejament, 
el que s’anomena un “MPGM”, una modificació del Pla general metropolità, perquè 
aquest problema no només es podrà solucionar amb el catàleg, sinó que també calen 
eines de planejament que els permetin poder assegurar aquest verd i també assegurar 
que es garanteixi l’accés a l’habitatge. 
 
Per tant, sempre diuen que és un procés complex perquè cal equilibrar que s’entengui 
la Gràcia tal com és, amb la seva identitat i història, cal preservar el verd, però també 
cal preservar qui hi viu, la qual cosa vol dir que els preus han de ser assequibles, i 
defensen que això no només ho pot fer un planejament, sinó que també s’ha de fer a 
través d’una regulació de preus de l’Estat. El que sí que els agradaria poder garantir és 
que es pugui continuar accedint a habitatge assequible, que es pugui anar consolidant 
una bona pastilla d’habitatge assequible. Aquest és el districte de l’Ajuntament amb 
menys habitatge públic i assequible de la ciutat, i, per tant, és un repte molt important. 
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Abans de passar a un altre tema, manifesta que també vol fer una mica de seguiment 
d’un assumpte del qual es parla poc, perquè és cert que és un districte en el qual hi ha 
pocs desnonaments, però això no vol dir que no n’hi hagi hagut. Per il·lustrar aquest 
fet, recupera un llistat de quins desnonaments s’han fet a Gràcia des de l’últim plenari i 
comenta que se n’han produït 33, 50 a grans tenidors i 60 de lloguer. 
 
Detalla que aquests desnonaments estan distribuïts de forma molt dispersa. Un 13%, a 
la Vila de Gràcia; un 3%, al Camp d’en Grassot; un 2%, a Vallcarca; un 5%, al Coll, i 
un 10%, a la Salut. 
 
Exposa que si bé és cert que han trobat solucions habitacionals pràcticament en tots 
els casos, encara avui en dia tenen aquesta emergència habitacional ben present a 
tota la ciutat i al Districte de Gràcia. I un dels problemes amb què s’han trobat és que 
aquestes persones manifesten que, quan se’ls ofereix un habitatge alternatiu, molt 
sovint no és al mateix barri on han viscut tota la vida. Fins i tot, si es parla de la Vila de 
Gràcia, ni tan sols hi ha el 0,5% d’habitatge públic. Per aquest motiu, aquest és un dels 
reptes de què es parlarà al llarg d’aquest mandat: com poden aconseguir generar 
habitatge públic. No fa gaire en parlaven amb l’Associació de Gitanos de la Vila de 
Gràcia, que han patit algun desnonament, i l’alternativa que se’ls podia oferir era a 
l’altra punta de Barcelona. Malauradament, no hi ha alternatives a la Vila de Gràcia, de 
manera que necessiten fer planejament, generar sòl públic i construir habitatge públic 
en la part històrica de Gràcia. 
 
Acaba la seva intervenció en aquest assumpte explicant que un dels projectes més 
importants en aquest aspecte –i que li han sentit dir moltes vegades– és la Rambla del 
Prat. És un dels projectes que més habitatge públic els ha de permetre construir en la 
història del districte i que més urgentment han de poder desencallar. 
 
A continuació explica que comentarà altres activitats que considera que val la pena 
destacar. 
 
En primer lloc, vol destacar una iniciativa que va tenir l’alcaldessa. No només fa 
trobades cada quinze dies a un barri diferent, sinó que també es desplaça durant dos 
dies a cada districte per conèixer de primera mà la realitat d’aquell districte, el teixit 
associatiu, les necessitats i les mancances que pateix. Informa que els dies 21 i 22 del 
mes de novembre passat va anar a Gràcia, i celebra aquesta nova iniciativa perquè 
permet estar a peu de carrer, no només als regidors i els consellers, sinó també a 
l’alcaldessa de Barcelona. 
 
També considera prou especial la celebració contra la violència vers les dones, el 
passat 25 de novembre, en la qual es van fer diferents actes. L’acte central fou la 
commemoració a la plaça de la Virreina, el dia 15, del 25è aniversari del feminicidi 
d’Ángeles Chiván, veïna de Gràcia que va ser assassinada a l’edat de 21 anys. L’acte 
va ser molt emotiu, perquè hi van poder parlar familiars i amigues. 
 
D’altra banda, es va fer una sessió molt important sobre la Zona de Baixes Emissions, 
projecte que ha arrencat l’1 de gener de 2020, amb el qual els vehicles més 
contaminants no podran circular per Barcelona. Es va fer aquesta sessió a la 
Biblioteca Jaume Fuster, en la qual van participar prop de cent persones, i es va 
aprofundir en les alternatives que hi ha i en la necessitat de posar en marxa el 
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projecte, que ha de permetre solucionar un dels problemes més greus que té 
Barcelona, que és la contaminació de l’aire i l’afectació en la salut. De fet, l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona situa la contaminació de l’aire com el principal problema de 
salut pública que té la ciutat. 
 
També cita les dues medalles d’honor que van lliurar el passat 26 de novembre al 
cantant Moncho, a títol pòstum, i al Centre Moral Instructiu de Gràcia, pels 150 anys 
d’història, dos referents indiscutibles del districte. 
 
Per acabar, destaca que també es va poder celebrar l’encesa dels llums de Nadal el 
28 de novembre, amb l’actriu Patrícia Bargalló, que va fer el pregó, i que posava en 
marxa tot un seguit d’activitats, com els trenets de Nadal, el cercavila inaugural i 
activitats populars, com l’Home dels Nassos, per exemple. Espera que tothom en 
pugui gaudir i que puguin passar unes festes en família i d’acolliment. 
 
Per acabar la seva intervenció, aprofita per dir-los que gaudeixin de tot plegat i del 
descans d’aquest període, que segur que serà ben merescut. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president cedeix la paraula als 
diferents representants dels grups municipals. 
 
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). El senyor Daura vol fer algunes consideracions 
respecte a alguns temes que ha comentat el regidor. 
 
Considera que és una bona notícia que es comenci a posar en marxa el procés del Pla 
d’actuació de districte (PAD). Pensava que ho treballarien al primer plenari, però que 
es faci en el segon ja és alguna cosa. Manifesta que estaran atents a tot el procés de 
participació. En el debat de constitució d’aquest plenari ja els va demanar que es fes 
un PAD en el qual totes les forces polítiques poguessin fer aportacions, i, per tant, 
celebra les paraules del regidor. 
 
Pel que fa als preus públics, entén que s’ha de fer algun tipus d’increment. No són 
massa partidaris d’apujar els impostos, i per això els demana que aquests increments 
es facin d’una forma gradual per tal que, dins del context econòmic en què es viu, 
tinguin la mínima afectació en els veïns. 
 
Respecte al pressupost, comenta que ja farà una intervenció més endavant. 
 
Seguidament, comenta que li agradaria que el regidor pogués explicar alguns temes 
que van quedar pendents a l’audiència pública i el plenari anteriors, perquè creu que 
són importants, com ara el Camp de l’Àliga. En aquest aspecte, el regidor va agafar el 
compromís de fer un seguiment de les instal·lacions amb el Club Esportiu Europa, de 
manera que els agradaria saber si això s’ha produït i si hi ha hagut avenços. 
 
També el conseller de Comerç es va comprometre, respecte a Travessera de Dalt, a 
dinamitzar el comerç de proximitat, i hi havia una reunió pendent que no sap si es va 
arribar a fer. Li agradaria que els posés al dia d’aquests assumptes. 
 
Pel que fa al soroll i la seguretat, hi ha hagut veïns que s’han queixat que a algunes 
places continua havent-hi soroll. En el plenari anterior el seu grup va presentar una 
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proposta, que no es va aprovar, per reduir el soroll i mantenir la convivència a les 
places, i els agradaria saber quin balanç fa el govern o quina feina ha fet durant 
aquests dos mesos respecte a la reducció del soroll i el descans veïnal a les places. 
 
A continuació, fa referència a les casetes del carrer Encarnació i al fet de barrejar-ho 
amb el patrimoni arquitectònic. El seu grup celebra que Gràcia estigui dins d’aquesta 
protecció del catàleg patrimonial, que es protegeixi el verd i el caràcter arquitectònic, 
cosa que consideren necessària i que és positiva, però troba que no pot ser una 
excusa per no assumir els errors pel que fa a les casetes de l’Encarnació. En aquest 
punt, reitera el que ja havia advertit: que el que comença malament acostuma a acabar 
malament. Informa que s’ha de tenir en compte que hi ha una propietat privada amb 
llicència d’obres, i els agradaria saber en quin estat es troba actualment el contenciós 
legal que ha presentat la propietat, ja que no els ho han explicat. El govern ha fet un 
pressupost, respecte a aquest projecte, de 8,8 milions d’euros, i ignoren si això ja és 
una xifra tancada i pactada amb la propietat. Considera que seria interessant saber 
aquestes coses. 
 
Pel que fa a la suspensió de llicències, de la qual es van assabentar dos dies enrere i 
que afectarà a la construcció de nou habitatge, pregunta com es compagina la 
construcció de nou habitatge públic amb una suspensió de llicència d’obres. Demana 
al regidor que ho aclareixi. 
 
Continua la intervenció fent referència als consells de barri i l’audiència pública. 
Pregunta si les escales mecàniques de la Baixada de la Glòria trigaran un any a 
funcionar. També pregunta sobre alguns problemes amb els taxistes al carrer Larrard, 
per exemple, sobre l’agilització de tràmits burocràtics o els contenidors del carrer 
Siracusa. Sobre aquest carrer, també pregunta si està integrat en el Pla de places. 
 
Respecte al Nadal, celebren que es facin moltes activitats. El seu grup ha presentat 
una pregunta per escrit en la qual demanen saber quantes llicències s’havien donat als 
comerciants per guarnir els carrers. Ells han respost la pregunta i els ho agraeixen, 
però la resposta era que a mitjan novembre s’havien lliurat la meitat de les llicències, 
cosa que vol dir que són la meitat dels carrers, 34. Els agradaria saber si això és així i 
si s’ha de fer algun tipus de millora de cara a l’any 2020. 
 
Pel que fa al Consell Escolar, entenen que hi haurà noves escoles, ja que hi ha més 
alumnes d’infantil, de primària i d’ESO de cara a l’any vinent. Al Consell Escolar van 
parlar de donar més ajuts als més vulnerables, cosa que celebren i a la qual donaran 
suport, però els agradaria saber com es concretarà. Aprofita per donar el seu suport a 
l’escola pública del districte i de la ciutat, però també dona aquest suport a un pilar 
fonamental com és l’escola concertada, ja que si no existís s’hauria d’inventar per 
poder canalitzar tots els alumnes que hi ha. 
 
Comenta també els fets que van succeir després de la sentència del procés, i pregunta 
si tenen alguna cosa pensada per a la bonificació dels comerços afectats. Admet que 
no hi va haver cap tipus de destrossa al Districte de Gràcia, però els agradaria saber si 
han pensat algun tipus de proposta per donar suport als comerciants tenint en compte 
els ingressos que no van tenir durant aquells dies. 
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Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la seva intervenció comentant que, com a cada 
consell, el senyor Bea espera el llistat de bones notícies del senyor Badia, perquè és 
molt bo fent propaganda, per la qual cosa sempre el felicita. 
 
Manifesta que el senyor regidor ha començat amb temes com el Pla d’actuació de 
districte, un assumpte molt interessant i en el qual espera que es puguin posar d’acord 
i que les aportacions de tots els veïns i veïnes siguin aportacions que es puguin 
assolir. 
 
També ha parlat dels preus públics, on no veu cap problema, ja que aquests preus no 
s’incrementaven des de feia quatre anys, i argumenta que hi ha un moment en què tot 
puja i també cal incrementar aquests preus sense que hagi de suposar cap problema. 
 
Quant al nou catàleg del Districte de Gràcia, tampoc hi veu cap problema, ja que era 
una necessitat que va aparèixer per culpa d’una sèrie d’errors, com ara l’assumpte de 
les casetes de l’Encarnació, però afegeix que, un cop està fet, és benvingut. 
 
Sí que hi ha un tema que no li fa tanta gràcia, i és l’increment d’impostos d’un 12%. 
Aquest sí que és un tema que per al seu grup és complicat d’acceptar i d’entendre en 
un moment com el que està vivint la societat actual i en la nova situació econòmica en 
la qual s’està entrant, ja que, al final, aquest 12% d’augment dels pressupostos sortirà 
de les butxaques dels ciutadans. 
 
Comenta que també ha parlat de l’habitatge, com fa sempre. Tots estan d’acord que 
és una necessitat a la Vila de Gràcia i a tot Barcelona, i que avui tindran més ocasions 
per parlar-ne. Per això el sorprèn la paralització de les llicències d’obres durant un any. 
Tenen una necessitat, però no es deixa construir. No hi troba gaire sentit, i espera que 
després el senyor regidor li sabrà explicar. 
 
Manifesta que serà també molt interessant saber com es bloqueja la ronda de Dalt i 
com afecta l’assumpte de l’emergència energètica de la qual també és el responsable 
al districte. Sembla que s’avança en alguna cosa positiva, ja que ha llegit que, a 
instàncies d’un regidor d’un altre grup, el regidor ha acceptat, per exemple, que els 
autònoms amb ingressos baixos puguin mantenir el cotxe durant una temporada. 
Considera que és bo, perquè recorda que, quan li va fer aquesta pregunta a la 
biblioteca, va ser incapaç de contestar-li i va comentar que no sabia de quins 
autònoms estava parlant. Ara veu que ja sap a quins autònoms es referia. 
 
El senyor Bea comenta que quan diu que el regidor és molt bo fent propaganda també 
es refereix a les targetes de transport públic. De moment, la targeta que més fan servir 
els ciutadans s’ha encarit. La resposta que obtenen és que els que venen de fora de la 
ciutat tenen una disminució en el preu. Però es queixa que, amb aquesta propaganda, 
s’obliden d’explicar el nou impost que posen als ciutadans de l’àrea metropolitana que 
han entrat a la zona 1 i que tenen un increment en l’IBI, sense haver-los-ho consultat. 
Aquests 18 milions d’euros que recaptaran de les butxaques dels ciutadans ja no 
suposa tant d’estalvi per a aquests mateixos ciutadans. 
 
Declara que l’assumpte econòmic l’amoïna moltíssim, i aprofita per explicar una 
anècdota. El seu predecessor va parlar moltes vegades del problema del quiosc de la 
plaça Revolució, i quan ell va arribar també li va fer una pregunta sobre aquest quiosc, 
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i aleshores li va contestar –i el va convèncer amb la resposta– que estaven elaborant 
un pla de quioscos. Ha passat el temps, s’han gastat 39.000 euros, i el quiosc continua 
al mateix lloc; l’únic que ha canviat és que hi ha 39.000 euros dels ciutadans que s’han 
gastat per no res. 
 
Considera que han d’explicar bé que l’IBI s’apuja i que, per tant, els ciutadans seran 
més pobres. També han d’explicar molt bé que, com que els vehicles no els agraden, 
també treuen les bonificacions als cotxes ecològics, ja no només als dièsel, sinó també 
als cotxes elèctrics. També s’apugen les àrees d’aparcament blaves i verdes, cosa que 
també caldrà cobrir amb les aportacions dels ciutadans. Es queixa que és molt fàcil 
apujar els pressupostos un 12%, una xifra que no diu res, però quan s’entra al detall 
resulta que el ciutadà és més pobre. 
 
Comenta que l’oci tampoc no els agrada gaire, ja que l’augment que volen fer per a les 
llicències de les terrasses també serà apoteòsic. Considera que de vegades un 
augment així pot provocar que hi hagi un cambrer menys, és a dir, una persona menys 
treballant. Aquestes són les seves decisions, i tem que és perquè potser volen un país 
d’aturats. Lamenta que així els ciutadans consumiran menys i la ciutat funcionarà 
pitjor. 
 
Acaba la seva intervenció explicant que continuarà parlant de pressupostos al cap 
d’uns minuts. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). La senyora Mayor explica que es troben a finals de 
trimestre i finals d’any i, com és costum en aquesta època de l’any, cal fer balanç i 
lliurar les notes del primer trimestre que, a més a més, coincideix amb el primer 
trimestre de govern efectiu. De fet, comenta que és un dir, això de “govern efectiu” de 
Barcelona en Comú i PSC amb la “inestimable” ajuda del senyor Valls –cal no oblidar-
ho. Un govern del qual, si fos un alumne, diria que fa el ronsa, que xerra molt i fa poc, 
o, el que és pitjor, que en campanya diu una cosa i després, quan governa, en fa una 
altra, cosa que diu que vol demostrar amb exemples. 
 
Comenta que fan el ronsa perquè, tenint les iniciatives del Grup municipal de Junts per 
Catalunya des del 2 de desembre, comencen a negociar a menys de 24 hores 
d’aquest Consell Plenari, amb les excepcions de la Cartera de Dones i de Mercats. 
Repeteix que si fos un alumne li diria que va tard i malament, que els deures no es fan 
l’últim dia i de pressa i corrent. 
 
Un altre exemple són els pressupostos, dels quals parlaran en el punt següent, però ja 
els avança que no hi hagut cap trucada convidant-los al debat. Afirma que això no és 
ni diàleg ni consens, i li estranya, perquè volia entendre que aquest nou govern 
milloraria en les formes, tot i entenent que des d’ideologies diferents, òbviament. Ara 
per ara, no és el cas. Els dona un consell: diu que encara són a temps de millorar, per 
dialogar es comença agafant un telèfon, però ja ha pogut veure que últimament està 
de moda no agafar-los. 
 
Diuen que és un govern que governa per a tots, però que fa una apujada global de les 
més brutals dels últims anys dels preus públics, que havien estat congelats durant uns 
quants anys. L’augment és d’un 4% en molts casos. Manifesta que, per fer això, ja en 
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podrien haver fet un augment gradual, any rere any, però, és clar, les pròximes 
eleccions municipals són lluny i la gent oblida. Declara que el seu grup no ho oblidarà. 
 
Manifesta que és un govern que té molts temes pendents sobre la taula i als quals 
estaran amatents durant aquest mandat, com Vallcarca; tant la zona nord com la sud 
tenen projectes pendents, i, en el cas de la zona sud, abandonats en un calaix, ara per 
ara. 
 
Pel que fa a habitatge, es queixa de la manca de moviment. Per moltes paraules que 
digui el regidor, és una altra gran idea promocionada en campanya però guardada en 
un altre calaix. Senten moltes idees, però res que els faci tocar de peus a terra i que 
sigui factible al Districte de Gràcia. 
 
Quant als esports, assegura que no tenen cap proposta per trobar espais, cap avenç 
en un futur poliesportiu en el Baix Guinardó, per exemple, que donaria servei a dos 
districtes molt mancats d’instal·lacions esportives. Cap inversió en pressupost, sigui de 
ciutat, sigui de districte. 
 
Pel que fa a l’Ateneu de Fabricació, la inauguració i la posada en marxa d’aquest 
equipament han estat ajornades sine die. Sort que presumeixen que no n’apugen els 
preus públics, però no entén com poden dir que no s’apugen aquests preus si encara 
no està obert. Igual que la piscina de la Creueta del Coll, que es vanten que no 
n’apugen els preus, però és que els veïns han estat dos anys sense cap alternativa 
perquè no funcionava, ja que s’hi havien de fer obres que s’han retardat molt de 
temps. 
 
Respecte al mercat de l’Abaceria, declara que espera que el suport manifestat als 
comerciants el dia de l’encesa de llums de Nadal no sigui un miratge ni la flor d’un dia. 
Estan contents perquè aquell dia va anar molt bé. 
 
Comenta que la cobertura de la ronda de Dalt, que va ser anunciada amb bombo i 
platerets el mandat passat, ara no entra al pressupost, i cita textualment el regidor en 
el Consell de Barri de Vallcarca i Penitents, que no és al pressupost per temes 
“d’educació pressupostària”. Es queixa que sembla que els vulguin prendre el pèl. 
 
Explica que l’espai Quirón es va comprar durant el mandat del senyor Xavier Trias, 
després es va enderrocar i des del mandat passat estava perfectament preparat per 
convertir-se en habitatges per a gent gran, imprescindibles al districte. Fins ara no s’ha 
fet res i ni tan sols apareix als pressupostos per a l’any 2020. 
 
Declara que el govern fia en aquest mandat la construcció d’una escola bressol al 
carrer Encarnació, 13-15, quan aquest solar és el més discutit de tot Gràcia i està en 
ple procés judicial. 
 
D’altra banda, explica que el govern ha de buscar un solar urgentment al Camp d’en 
Grassot per a una escola bressol, i demana que no facin com al mandat passat amb 
Teixidores de Gràcia, que, després d’un secretisme llarguíssim sobre la nova ubicació 
dins la Vila de Gràcia, va resultar que la nova ubicació era al Camp d’en Grassot. 
Demana què faran amb el solar de les Teixidores. Ho van preguntar al Consell Escolar 
passat, però no van tenir resposta. 
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En resum, aquest butlletí de notes acaba amb molta lletra amb bolígraf vermell i amb 
una observació. Demana que siguin realistes, que es posin les piles i que pensin en 
tota la ciutadania, i no només en els seus votants. 
 
Manifesta que no vol deixar passar l’ocasió de donar l’enhorabona al personal del 
districte que es jubila properament. Els desitja molta sort i que des de l’Administració i 
de l’equip de govern s’assegurin que es faci un bon traspàs de la bona feina feta fins 
ara per tal que les entitats no notin el canvi en negatiu. 
 
Respecte al Pla d’actuació de districte, encara no n’han parlat perquè tampoc no hi ha 
hagut cap trucada del govern per dir-ne absolutament res. Esperen poder dir-hi la seva 
i pactar i arribar a consensos. Ara per ara, però, ho veu difícil. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). La senyora Hiraldo explica que, pel que fa als preus 
públics, és una proposta esperada, conservadora, sense novetats, i creu que s’han 
d’explorar maneres per tal de garantir els recursos de les entitats gestores, però també 
una tarifació al màxim de social possible. 
 
Continua explicant que, pel que fa al Pla d’actuació de districte, estan contents que 
durant el mes de gener comencin a treballar-hi, i esperen que sigui amb l’aportació de 
tots els grups polítics de l’oposició i també de tota la ciutadania, a la qual anima també 
a participar i a implicar-se, com ha demanat el regidor. 
 
La senyora Hiraldo recorda que just al plenari anterior es parlava de quatre reptes, i un 
cinquè, però sobretot quatre, que es deia que segur que entrarien al Pla d’actuació de 
districte. Es tracta de l’emergència climàtica, l’habitatge, les escoles i l’esport. Veuen 
que, de moment, no han començat amb gaire bon peu. De fet, per a l’emergència 
climàtica, el 25 de novembre passat hi va haver el Consell d’Emergència Climàtica, 
que va ser un autèntic despropòsit, ja que se’ls va convocar aquell mateix dia. 
Respecte a aquesta reunió, afirma que el diumenge anterior, a la tarda, van demanar 
des del seu grup municipal si era una sessió informativa de la Zona de Baixes 
Emissions o bé un consell d’emergència climàtica, ja que a tots els anuncis només 
s’indicava que era una sessió informativa sobre la Zona de Baixes Emissions, tot i que 
aquest projecte encara estava dins del període d’al·legacions. Se’ls va comunicar que 
era un consell d’emergència amb un únic punt en l’ordre del dia, que precisament era 
parlar de la zona esmentada. Creuen que no es pot considerar, ni en forma ni en fons, 
que va ser un consell d’emergència climàtica, i així els ho va demostrar també el 
regidor, ja que en la primera intervenció va manifestar que no era allà com a regidor 
del Districte de Gràcia, sinó com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona, per parlar 
sobre la Zona de Baixes Emissions. 
 
Vol deixar clar que aquest malestar també els va arribar per part de veïns que es van 
trobar que no van poder parlar d’altres temes d’emergència climàtica perquè van veure 
que era monotemàtic. La consellera apunta que els que no la coneixen no saben que 
no suporta que li diguin mentides a la cara. 
 
Considera que dins l’emergència climàtica hi ha diferents temes per tractar. Amb la 
proposta i el prec que presenten, mostren unes línies diferents per treballar i poder fer 
front a aquesta emergència. A Gràcia, amb l’orografia que té, veuran que cada cop 
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seran més greus les pluges torrencials, que provocaran més erosions; veuran que hi 
haurà un augment tèrmic que provocarà més onades de calor i més nits tòrrides, que 
també afectaran la diversitat i la salut pública. De fet, els darrers anys cada cop hi ha 
hagut més mortalitat a conseqüència d’aquestes onades de calor. 
 
Amb aquests exemples, volen demostrar que hi ha diferents temes que també s’han 
de tractar, com ara els incendis, que cada cop seran més intensius. Cal pensar que hi 
ha tres barris al nord del districte, més a la vessant de la muntanya de Collserola i amb 
zones verdes bastants grans, cosa que pot provocar que sigui més fàcil que hi hagi 
més incendis. El seu grup s’ho pren seriosament i considera que ja es va tard. 
 
Pel que fa als esports, també van veure que es presentaven molts reptes, però altra 
vegada es troben que es presenten poques accions, que són insuficients. De fet, dos 
mesos enrere els deien que en breu es veuria com la gestió del poliesportiu Josep 
Comí passaria a ser directa –una demanda de moltes entitats esportives–, i, en canvi, 
veuen que el que s’ha fet és prorrogar aquesta concessió, que acabava a finals d’any, 
fins al juny del 2020.  
 
També deien que s’estava treballant per crear un nou equipament, com ja han 
comentat altres grups, al carrer Sardenya, al límit amb el Districte d’Horta-Guinardó, 
però de moment només s’està aconseguint negociar des del Grup municipal d’ERC 
que s’inclogui en els pressupostos, perquè fer un poliesportiu sense preveure els 
diners que costarà li sembla un altre despropòsit. 
 
D’altra banda, però, vol felicitar algunes iniciatives, atès que no tot és negatiu. Es van 
posar llums nous a l’equipament del Nou Sardenya, però des del 7 de novembre, 
malauradament, ja hi ha set focus que no funcionen, ja que no s’ha actuat sobre l’arrel 
del problema, que és la instal·lació elèctrica, una instal·lació caduca que funciona 
malament i que ha provocat que en menys d’un mes ja hi hagi set focus que no 
funcionen. 
 
Pel que fa a l’educació, que també era un dels reptes que es plantejava el govern, van 
dir que s’havia de construir l’institut Vallcarca, però no hi ha cap acció per traslladar els 
jardins cap a Pifarré i deixar el solar a punt per començar a construir aquest institut tan 
demanat sobretot pel Coll, Vallcarca i Penitents. També es parlava del trasllat de 
Teixidores, que de la Vila es passaria a un altre barri. Es deia també que en aquest 
mandat es construiria una escola bressol a les casetes de l’Encarnació, cosa curiosa, 
perquè, de moment, aquest terreny encara no és propietat municipal. També en el 
Consell Escolar es va dir que es construirien dues escoles bressol més, un institut a la 
part sud del districte i una escola de primària, però es troben, com l’altre cop, amb 
titulars que de seguida s’esvaeixen, perquè no s’han estudiat ni les possibles 
ubicacions ni els detalls per fer aquests projectes tan necessaris. 
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). Comenta que intentarà respondre a tot el que pugui. En 
primer lloc, explica que l’objecte del Pla d’actuació de districte és dissenyar què és el 
que creuen que han de fer durant aquests quatre anys, i aquest disseny es fa a través 
dels programes electorals i dels acords de govern, i, per tant, dibuixen, per exemple, 
que volen ubicar nous equipaments al districte. De moment es troben en aquesta fase, 
com un projecte de mandat. Evidentment, s’hauran de buscar les ubicacions, s’hauran 
de fer els projectes executius i tot plegat s’haurà de dotar pressupostàriament. 
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Assegura que tenir o no tenir pressupostos amb un 12% de creixement significa tenir 
1.200 milions d’euros més o no tenir-los, i, per tant, moltes de les coses que volen tirar 
endavant depenen de si tenen 1.200 milions d’euros més. Si es vol una escola de 
primària, una escola bressol o un equipament esportiu, tenen una eina molt bona, que 
és aconseguir 1.200 milions d’euros més. També es pot no tenir-los, com deia el Grup 
municipal de Ciutadans, però aleshores no es pot elaborar un llistat, com sí que ha fet 
el senyor Bea. 
 
Explica que el creixement dels pressupostos més gran ve de l’Estat, no pas de les 
butxaques dels veïns. Hi ha dos aspectes, però, que sí que repercutiran en les 
butxaques dels veïns. El primer és el clavegueram. Hi ha un dèficit estructural a la 
xarxa que ha de recollir les pluges torrencials. De fet, són coneixedors que les pluges 
torrencials estan augmentant i són coneixedors de les afectacions que tenen no només 
a la zona del Paral·lel, sinó també en els sortidors de Vallcarca, la Diagonal o en altres 
punts de la ciutat. Per fer-se’n una idea, la tercera fase de la construcció del col·lector 
del Paral·lel val 30 milions d’euros. El projecte sencer té un cost d’una magnitud de 80 
milions d’euros. Si es parla del col·lector de la Sagrera, s’està parlant de 80 milions 
d’euros més. Evidentment, s’està parlant d’un volum de projectes que requereix que 
una taxa que només cobria un 33% del cost real s’ha d’augmentar perquè comenci a 
cobrir almenys el 66% del cost real que té la xarxa de clavegueram. Comenta que molt 
sovint la desinversió i la manca de manteniment en aquestes infraestructures fan que 
es degradin i que acabin en situacions molt pitjors. 
 
El segon element que volen apujar són els cementiris. Dos anys enrere hi va haver un 
esfondrament, de manera que han detectat que tenen un problema estructural greu en 
els cementiris. Per això cal fer-hi una millora, per no córrer cap risc, i cal augmentar les 
taxes de conservació. 
 
Pel que fa a la taxa de residus, la Generalitat està apujant cinc euros per any el preu 
de la tona de resta, cosa que vol dir que tot allò que es posa al contenidor gris cada 
any puja. A Barcelona només s’està reciclant un 37%, i l’any que ve la Unió Europea 
els multarà si no arriben al 50%. L’Estat ja ha manifestat que la multa passarà a la 
Generalitat, i la Generalitat ha manifestat que la passarà als ajuntaments. Per tant, cal 
fer un impuls important i aconseguir arribar al 50% de reciclatge l’any 2020, al 55% el 
2025, i al 60% el 2030. I és una imposició de la Unió Europea que, a més a més, 
declara que no es pot portar a un abocador. Així, doncs, han d’arribar a aquests 
objectius com més aviat millor. Cal fer aquest canvi de concepte, i per això creen 
aquesta taxa justa o taxa de pagament per generació.  
 
Explica que la Generalitat vol incorporar aquesta taxa a la llei. Ja ho va acordar l’Àrea 
Metropolitana, amb el vistiplau de tots els grups polítics, i ara toca fer-ho a 
l’Ajuntament. Si no s’aconsegueixen aquests objectius, aleshores sí que es pagarà 
més, ja que el preu de la tona es doblarà, i, per tant, el servei de residus serà 
insostenible, perquè any rere any s’anirà apujant. Cal un incentiu per posar-se a 
reciclar d’una forma contundent. 
 
El regidor explica que hi ha altres taxes que són esporàdiques, com la zona blava. Fins 
ara era més barat aparcar al carrer que al pàrquing. Això volia dir que s’havia fet una 
infraestructura per poder aparcar els cotxes en un lloc privilegiat que es diu “pàrquing”, 
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però que era més cara que aparcar al carrer, un espai públic de primer ordre que 
tothom ha de poder gaudir. Per tant, calia equiparar que aparcar al carrer fos almenys 
igual de car que pagar un pàrquing, atès que els pàrquings estaven al 50% de la seva 
capacitat i els carrers plens de cotxes. La solució ha estat equiparar-ne els preus. 
 
Pel que fa al transport públic, també hi havia una anomalia. Més del 70% de la 
població viatja amb una T-10, i tothom ha sentit a parlar que es necessita un nou 
model tarifari, que es necessita que el preu del trajecte faci que, a mesura que es 
vagin fent més trajectes, surti més econòmic. D’aquesta manera, es fomenta l’ús del 
transport públic, fidelitzen els usuaris, ja que la utilitzen més, i abaixen la T-mes un 
25%. Això fa que, per primera vegada, la targeta més habitual sigui la més barata, que 
és el que passa arreu d’Europa. Admet que ho han de millorar, ja que no diu pas que 
hagin trobat una fórmula perfecta. 
 
Respecte a les llicències d’obres, hi està completament d’acord. Hi ha un catàleg 
patrimonial que necessita una suspensió de llicències perquè no es pot estar fent un 
catàleg quan estan entrant llicències constantment. Aquest és el problema amb el qual 
es van trobar amb les casetes de l’Encarnació. És per això que s’ha fet aquesta 
suspensió, però la idea és no allargar-la gaire més. 
 
Explica que la mesura real que permet tenir habitatge assequible és la mesura del 
30%, és a dir, que qualsevol promoció d’habitatge a la ciutat de Barcelona hagi de tenir 
una reserva d’un 30% per a habitatge protegit. Per tant, l’ha sobtat que precisament 
els grups que van votar en contra d’això avui reclamin per què suspenen la concessió 
de llicències si d’aquesta manera es para el parc d’habitatge públic. I resulta que 
aquests grups són els mateixos que també aturen els projectes de transformació 
d’habitatge públic 100%. Demana que s’aclareixin, ja que no pot ser que tothom parli 
d’habitatge públic quan es paralitza la norma del 30% i quan es paralitzen les 
promocions públiques. Comenta que fins i tot havien proposat que l’habitatge de la Vila 
de Gràcia tingués una quota del 50% d’habitatge públic. Segurament els mateixos 
grups que ara es queixen tampoc no hi estarien d’acord. 
 
Pel que fa al cobriment de la ronda de Dalt, assegura que no és un projecte que hagin 
desestimat. Diu que el debat està obert, però torna al mateix punt de partida: cal saber 
quin és el marc pressupostari, quin és el marc d’ingressos, si es tindran aquests 1.200 
milions d’euros o no es tindran. 
 
Continua la seva intervenció explicant que, si no es tenen aquest 1.200 milions 
d’euros, l’emergència climàtica els passarà per sobre, perquè no podran fer moltes de 
les accions urgents que cal fer. Ho lamentarien molt, i per això hi posaran tots els seus 
esforços perquè això no passi i es pugui disposar d’aquest pressupost tan necessari. 
 
Pel que fa als preus públics, afirma que els mateixos equipaments ho demanaven, per 
sostenibilitat i per millores de convenis laborals, per exemple. Són conscients que el 
tema dels preus públics és delicat i que per aquest motiu han intentat fer-ho de manera 
gradual. 
 
Finalment, declara que té la mà estesa per arribar a un consens al més ampli possible 
en relació amb el Pla d’actuació de districte. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que tots els grups han esgotat el seu 
temps d’intervenció menys la senyora Mayor, del Grup municipal de Junts per 
Catalunya, la qual manifesta la voluntat d’aprofitar el minut que li queda. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Explica que el vol aprofitar per posar en relleu que, 
pràcticament, del que ha demanat el seu grup, el regidor no ha contestat res. 
 
També vol comentar que, per aconseguir aquests 1.200 milions d’euros que es 
demanen, primer s’han d’asseure amb els grups per parlar-ne i parlar-ne en aquest 
plenari, i es queixa que, de moment, en aquest mandat no s’ha parlat pràcticament de 
res. 
 
Pel que fa a les mesures de la taxa de reciclatge, declara que el govern només està 
atacant la butxaca dels ciutadans. Pregunta quines mesures proposen per educar i 
acostumar la ciutadania o si el que pretenen és només fer pagar diners. Entén que 
aquesta no és l’única manera per aconseguir que es recicli més. 
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). El senyor Badia explica que en primera instància ho 
han negociat amb la senyora Elsa Artadi. La senyora Artadi ha entrat i ha sortit de la 
negociació tres vegades i ara ha manifestat que hi vol tornar a entrar, de manera que 
estan contents de la reacció. Amb això vol dir a la senyora Mayor que sí que s’està 
parlant i negociant, encara que no s’hagi fet en l’àmbit del districte. Considera, però, 
que si es vol fer una sessió en l’àmbit del districte, n’estarà encantat, i ho considera 
pertinent. 
 
Pel que fa als residus, assegura que està demostrat que l’element més incentivador i, 
malauradament, més pedagògic és la fiscalitat. Que hi hagi un rebut amb el qual es 
pugui modular el que es paga amb el comportament de qui el paga és, , la mesura que 
més funciona. Aquest és el consens més unànime a totes les institucions, a tots els 
sectors del residu, a tot el sector empresarial i a tot el teixit, que demostra que si no es 
tenen elements que arribin a la fiscalitat es fa molt difícil, perquè les campanyes de 
comunicació i el treball que es fa a les escoles tenen un límit. Amb això no vol dir que 
deixin de fer-ho, però el consens al qual s’ha arribat és que tenir un abocador anònim 
al mig de la ciutat, 24 hores obert, que no estigui controlat per ningú, no els ha permès 
superar el sostre estancat del 35% de reciclatge que té Barcelona. 
 
C. PART DECISÒRIA 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1 INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb allò disposat a l’article 23.2.f) de 
la Carta Municipal de Barcelona, la proposta de pressupost de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2020. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula a la senyora Calabria, la qual 
té tres minuts per a la seva intervenció. 
 
 
Intervé la Sra. Calabria (BC). Explica que aquests pressupostos ja s’han explicat 
anteriorment, tant al Consell Ciutadà com a l’informe del senyor Badia. Informa que es 
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van aprovar inicialment unes setmanes enrere per la Comissió d’Economia, amb els 
vots a favor de Barcelona en Comú i el PSC i l’abstenció d’ERC. Apunta que aquest és 
el primer pas per a l’aprovació definitiva. 
 
Manifesta que en donarà les dades principals perquè constin en acta. És un 
pressupost de 2.971 milions d’euros, que compta amb unes inversions de 549,8 
milions d’euros, i la despesa imputada al districte és un pressupost de 26,5 milions 
d’euros, que representa un increment del 4,52% respecte a l’any anterior. 
 
S’augmenta la despesa corrent en un 2,63%, i, sobre aquest tant per cent, de cada 
100 euros, se’n gasten 38 en atenció social a les famílies; 30, en neteja viària i 
enllumenat; 16, en funcionament del districte; 13, en prestació de serveis –que 
bàsicament significa reforç en centres cívics i casals de barri, seguretat per la Festa 
Major, infraestructures i promoció de la pràctica esportiva–, i 3, en subvencions i 
convenis. 
 
Finalment, es compta amb unes inversions de 28,4 milions d’euros, que suposen més 
del 70% respecte a l’any anterior. 
 
Comenta que de moment aquestes en són les línies principals, i que la resta del temps 
l’invertirà a contestar les rèpliques. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix el torn de paraula al senyor Daura, del 
Grup municipal de Barcelona pel Canvi. Li recorda que té dos minuts per intervenir. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Des del seu grup agraeixen que hi hagi aquesta 
presentació del pressupost, cosa que altres administracions no fan. 
 
El govern ha venut aquest pressupost com a expansiu, cosa que celebren, en 
habitatge i emergència climàtica, aspectes molt importants al districte. Ara bé, en 
l’habitatge ja veuran quins efectes té respecte al que s’ha parlat anteriorment en 
relació amb la suspensió de llicències. 
 
També hi ha altres temes molt importants, com la urbanització de la zona de Pi i 
Margall, les noves escoles bressol, fer realitat l’institut Vallcarca o el mercat de 
l’Abaceria, però troben a faltar algunes partides també necessàries, com la de la 
Rambla Verda o el Nou Sardenya –tot i que ja s’hi han fet coses, encara en queden 
moltes per fer, sobretot una renovació completa del sistema elèctric o de la gespa. 
Tampoc no veuen que inverteixin res en les escales mecàniques, partides que sí que 
tenen altres districtes, i, finalment, no entenen que es donin 280.000 euros al Consell 
de Joventut de Barcelona. 
 
Afegeix que tot això ho fan amb una taxa de terrasses –un assumpte que ja ha 
comentat el conseller del Grup municipal de Ciutadans– que és un impost a 
comerciants i a milers de ciutadans de classe mitjana que viuen d’aquests negocis, 
una taxa que afectarà famílies en un context econòmic que no és el més favorable. 
Sap que han rectificat després que algun grup els hagi cridat l’atenció en aquest sentit 
perquè ho portin a terme d’una manera més gradual i raonable, de cara al fet que 
aquestes persones puguin fer front a aquestes despeses. 
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El seu grup, que és un grup d’oposició constructiva, té voluntat d’arribar a acords amb 
el govern, i, per tant, entenen que aquests no són els millors pressupostos que hi ha i 
els que Gràcia probablement mereix, però que hi ha partides importants. Manifesta 
que el seu vot serà d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). El senyor Bea comenta que anteriorment no ha tingut temps 
de dir tot el que volia. De fet, volia acabar amb una frase d’un filòsof liberal que anava 
molt lligada amb tot el que els exposava el regidor, que és la següent: “El sector privat 
de l’economia és, de fet, un sector voluntari, mentre que el sector públic, que al senyor 
Badia li agrada molt, sempre és un sector coercitiu.” 
 
Dit això, comenta que hi ha uns pressupostos que volen créixer, perquè volen recaptar 
un 12% més d’impostos, i ho volen fer a partir de tres potes: la primera, els acords que 
faran dins l’Ajuntament; la segona, que depèn del que passi a Madrid, si hi ha 
pressupostos o no n’hi ha, i la tercera, més petita, que és aquesta obsessió que tenen 
amb el turisme, una empresa que funciona, tot i que està saturada. Assegura que, com 
que el govern gasta molt, si una d’aquestes tres potes falla, l’Ajuntament entrarà en 
dèficit i tindran un problema. 
 
Com deia també el conseller Daura, aquest pressupost té coses bones, com 
l’habitatge, en la qual cosa sempre estaran d’acord. Ara bé, en campanya deien que 
farien 1.500 pisos cada any, però amb aquest pressupost en surten entre 700 i 900, de 
manera que comencen amb la meitat de pisos que volien dur a terme. 
 
Per acabar la seva intervenció comenta que hi ha una partida, però, que donarà un 
estalvi, que és la de les casetes de l’Encarnació, la partida més gran per a Gràcia, de 
8.800.000 euros. Com que no saben si la família ho acceptarà, no es farà cap escola 
bressol, de moment, i, en tot cas, es farà en un futur. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Recorda al senyor Bea que ja ha esgotat el seu 
temps. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Acaba comentant que tindran 8.800.000 euros d’aquest 
pressupost en reserva. El seu vot serà en contra. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Explica que el seu grup s’abstindrà. Ara per ara, 
aquests pressupostos no els agraden, perquè hi manquen coses que consideren 
importants i n’hi sobren d’altres. 
 
Assegura que aquests pressupostos formen part d’un model obsolet, on manquen 
innovació i una bona programació del rendiment de comptes. No només s’ha de ser 
transparent, sinó que la ciutadania ha de saber quin impacte tenen aquests diners 
gastats. Falten, per tant, indicadors d’avaluació perquè els veïns sàpiguen si les 
inversions i les despeses són productives. 
 
Declara que volen més mesures per lluitar contra el canvi climàtic i també un 
pressupost realista, ja que es preveu un augment d’ingressos per la via impositiva que 
no és real. Hi ha una pujada abusiva de molts impostos, entre els quals hi ha l’IBI, que 
de mitjana puja fins a mil euros, per a algunes famílies. 
 



 

 
 

Districte de Gràcia 
 

 
 

 
 

   22 / 45 

 

També s’apuja el nou impost per la recollida de residus, una qüestió en la qual encara 
no està clar com mesuraran l’esforç de cada família per reciclar. Es queixa que, 
mentre s’ho pensen, de moment tothom haurà de pagar. 
 
Explica que quan encara no s’han recuperat d’aquesta primera crisi, el govern posa les 
famílies a punt d’una segona, carregant-les d’impostos, i, una mica en la línia del que 
volia dir abans i no ha tingut temps, la pedagogia no es basa només en el càstig i en el 
fet de posar un fuet, sinó que és ensenyar. Només amb un càstig la gent no aprèn; 
aprèn si se li ensenya què ha de fer i si se l’hi acostuma, si veu les bondats de les 
coses. Només castigant amb impostos la gent s’enfada. El govern continua amb la 
mateixa dinàmica del mandat passat: castigar la classe mitjana. 
 
Així, doncs, pel que fa a uns pressupostos que, ara per ara, no creuen prou bons per a 
la ciutadania, el seu grup s’abstindrà, tot esperant poder participar en una negociació 
on tothom hi pugui dir la seva. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Comença la seva intervenció manifestant la intenció de vot 
del seu grup, que és l’abstenció. 
 
Explica que la Comissió Extraordinària d’Economia i Hisenda va debatre i sotmetre a 
votació, el 13 de novembre, l’aprovació inicial dels pressupostos per al 2020. Dit això, 
passa a detallar les demandes i les prioritats del seu grup. 
 
En primer lloc, demanen un pla vinculat amb una despesa social enfocada directament 
a plans d’ocupació i formació per a col·lectius actualment expulsats del mercat laboral, 
per cobrir també llocs de treball en condicions laborals i salaris dignes que no troben la 
mà d’obra concreta, vinculant l’empresa i enfocat al sector de rendes de subsidi de 
caràcter social. 
 
En segon lloc, sol·liciten un pla de xoc contra l’emergència climàtica centrat en la 
rehabilitació d’edificis per reduir el consum energètic de la ciutat, un instrument públic 
que faci de palanca per a la captació d’inversió. 
 
En tercer lloc, volen un pla d’educació per garantir una oferta adequada per als infants 
de zero a tres anys i una formació professional adequada a les necessitats laborals i 
que fomenti llocs de treball de qualitat. 
 
En quart lloc, afirmen que cal un pla per mobilitzar fons per augmentar 
considerablement el parc públic d’habitatges de la ciutat. 
 
En cinquè lloc, la senyora Pi enumera una sèrie de qüestions concretes per al districte: 
la creació d’una partida pressupostària per a la construcció del poliesportiu del Baix 
Guinardó, perquè la majoria d’usuaris, clubs, escoles i associacions, són del Districte 
de Gràcia i tot allò que necessita i interessa a la gent d’aquest districte ha de ser 
prioritat d’aquest districte; la creació d’una partida pressupostària no només per a la 
instal·lació del Nou Sardenya, sinó per a la gespa d’aquest i la del Camp de l’Àliga, 
que està plena de pedaços i són causa potencial de lesions per a tants joves que els 
utilitzen; la creació d’una partida per a la construcció dels jardins d’Anna Pifarré, 
absolutament necessaris per poder desmantellar els Jardins Comas i Llobera i 
imprescindibles per tenir l’institut Vallcarca que aquest districte necessita. 
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Pel que fa a la taxa per la recollida d’escombraries, comenta que aquest increment 
talment fa la sensació que té l’objectiu de fer calaix per pagar la multa, i no pas per 
augmentar la recollida selectiva. 
 
Finalment, diu que la forma d’aconseguir el millor per a la ciutat, entre tots i totes, 
també és la manera que aquest districte obtingui més i millors inversions que les 
proposades per l’equip de govern. 
 
Intervé la Sra. Calabria (BC). Comença la seva intervenció agraint les abstencions, ja 
que afirma que sempre és de bon grat rebre la voluntat propositiva i constructiva dels 
grups. 
 
Indica que per respondre als grups municipals de Barcelona pel Canvi, Ciutadans i 
Junts per Catalunya sobre l’increment de taxes, vol comentar que si volen combatre 
les desigualtats socials i fer front a l’emergència climàtica s’ha de passar de les 
paraules als fets. L’increment dels ingressos és bàsicament per a quatre dies, per 
mantenir la línia de treball de lluita contra el frau fiscal, per obtenir els ingressos a 
partir de l’ús intensiu de l’espai públic, com han comentat alguns grups, però afegeix 
que la progressivitat significa que qui més té, més paga, i la fiscalitat verda consisteix 
en el fet que qui més contamina, més paga. És a dir, si es fa bé, sempre es pagarà 
menys. 
 
Per donar resposta a preguntes més concretes que ha fet el Grup municipal de Junts 
per Catalunya, com l’espai Quirón, aclareix –com han fet durant tres anys– que aquest 
projecte es troba al pressupost del patronat. No forma part del pressupost del districte, 
tot i que és una prioritat d’aquest govern construir aquest espai, i així ho estan 
demostrant. 
 
Pel que fa a les demandes del Grup municipal d’ERC, indica que, com saben, el 
poliesportiu del Baix Guinardó és al Districte d’Horta i forma part del pressupost de 
l’IBE, de la mateixa manera que les inversions que demanen per al Nou Sardenya i el 
Camp de l’Àliga. 
 
Intervé ell Sr. Mascarell (president). Comenta que dona per fet que el vot del Grup 
municipal de Barcelona en Comú és favorable. Passa al recompte de vots i la proposta 
queda informada favorablement. 
 

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

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions/declaracions de grup 
 
D.1.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
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Atès que el carrer Mare de Déu de la Salut ha esdevingut una alternativa ràpida al 
tram equivalent de Travessera de Dalt, atès que moltes persones es desplacen a peu i 
cal garantir-ne la seguretat, proposa: 

 

 Pacificar el carrer Mare de Déu de la Salut, per tal que esdevingui un carrer 
amable per a les persones que hi caminen, més segur i més tranquil. 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la proposta i cedeix la paraula a la 
senyora Pi, del Grup municipal d’ERC, que té tres minuts per fer la seva exposició. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Explica que el carrer Mare de Déu de la Salut s’ha convertit 
en una via ràpida alternativa a la Travessera de Dalt. En el mandat anterior van 
demanar que es prenguessin mesures per a la seva pacificació, i la resposta del 
govern va ser que s’instal·laria un radar pedagògic per quantificar el nombre de 
vehicles que superen la velocitat permesa i saber la velocitat a la qual circulen. El 
radar va estar instal·lat des del 29 d’octubre fins al 12 de novembre de l’any 2018 a la 
cruïlla amb Pau Alsina. Van veure clar que la informació que se’n trauria no mostraria 
tota la realitat. Les persones que viuen al barri saben que els vehicles acceleren 
passada la riera de Can Tou. Comenta que si la intenció era mesurar velocitats 
excessives, s’hauria d’haver instal·lat més endavant, a l’Escorial o als carrers Sors, 
Clavell o Larrard. Tot i així, l’estudi conclou que la velocitat mitjana és de 37 
quilòmetres per hora, el 74,4% dels vehicles superen la velocitat permesa i es van 
registrar velocitats de 85 quilòmetres per hora. Assegura que, si tres de cada quatre 
vehicles supera la velocitat permesa, potser el vehicle que falta és el que veu el 
semàfor de la riera Cantó en vermell i va frenant. Comenta si es poden imaginar què 
hauria passat si el radar s’hagués instal·lat on els vehicles acceleren de valent amb 
l’objectiu de passar tot el carrer en una sola seqüència de semàfor. Diu que la resposta 
del districte ha estat eliminar un carril entre el carrer de Pau Alsina i la riera de Can 
Tou, però això no soluciona aquest problema. 
 
A més a més del veïnat, centenars de criatures i les famílies d’aquestes criatures 
utilitzen aquest carrer per anar i venir de les escoles que hi ha al barri, la Baldiri i 
Reixach, la Reina Elisenda, el Petit Virolai i els Jesuïtes de Gràcia. També hi transiten 
diàriament milers i milers de vianants, persones grans i persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Per això proposen que es prenguin mesures per reduir eficaçment la velocitat dels 
vehicles que circulen per aquest carrer i perquè aquest carrer no sigui una via ràpida 
de facto, sinó una zona de prioritat per a vianants. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula al senyor Jordi Daura, del 
Grup municipal de Barcelona pel Canvi. Té dos minuts. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que la Salut és un dels barris que té més reptes, 
sense cap mena de dubte, especialment en la millora del transport públic i en la 
pacificació d’algunes vies, vies que han de permetre recuperar espais per a les 
persones, fomentar el comerç de proximitat, reduir la contaminació i també –afegeix– 
reduir accidents. Opina que pacificar el carrer Mare de Déu de la Salut és una 
proposta interessant i agraeix al Grup municipal d’ERC que l’hagi presentada, perquè 
ell mateix és usuari d’aquest carrer. 
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Expressa que al principi tenien el dubte dels termes en els quals es volia fer aquesta 
pacificació, si era eliminar els cotxes o reduir-ne la velocitat; la consellera els ho va 
aclarir, tal com ha fet ara, i, per tant, hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Manifesta que el seu vot també serà favorable i que no en 
reiterarà els motius, perquè són els mateixos que han explicat la senyora Pi i el senyor 
Daura. 
 
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Diu que el seu vot també serà favorable. Afegeix que el 
seu Grup municipal està potenciant fins i tot el que anomenen “pla del vianant”, d’acord 
amb el qual volen que el vianant sigui el protagonista dels carrers de Barcelona. Estan 
a favor de limitar la velocitat, i recorda que algun veí li va comentar que fa molts anys 
aquest carrer era de doble sentit. De ser de doble sentit va passar a un de sol, i ara el 
que es necessita és que els vianants estiguin segurs quan hi passen. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que no repetirà els elements descriptius que ha 
manifestat la consellera que ha fet aquesta proposta respecte a la instal·lació dels 
radars i els resultats que se n’han obtingut. Creu que quan el van posar era un 
instrument per veure què passava i prendre mesures ràpidament. Aquestes mesures 
són les que s’han pres, perquè, efectivament, en aquest tram de carrer es redueixi la 
velocitat. 
 
Afirma que aquestes mesures es van detallar en el consell de barri i han coincidit amb 
el grup proposant que aquest ha estat un primer pas. El que no farà és menystenir 
aquest primer pas, atès que creu que seria un error per part seva no avaluar els fets 
que suposen un pas endavant en un espai en el qual ha estat possible fer aquesta 
actuació. Considera que amb un conjunt de canvis serà més difícil que els cotxes 
agafin velocitat. El compromís, doncs, és continuar treballant en aquest aspecte a la 
resta de la via, i vol recordar que al consell de barri el regidor va agafar el compromís 
de fer un grup de treball per poder veure com es pot avançar en aquest sentit. 
 
Per tot el que ha exposat, hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Demana el posicionament del Grup municipal del 
PSC, el qual serà a favor. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat de tots els grups municipals. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Dona les gràcies a tots els grups municipals i vol exposar 
algunes idees per solucionar el problema, com ara posar rasants a tots els passos de 
vianants, de manera que tots els vehicles necessitin minorar la velocitat per passar-hi. 
Comenta que no calen voreres rebaixades per anivellar l’asfalt, sinó apujar l’asfalt al 
nivell de les voreres en tots els passos de vianants. Afegeix que també hi ha dues 
cruïlles que no tenen pas de vianants, als carrers Sors i Clavell. 
 
Explica que a l’avinguda Coll del Portell, davant l’escola Turó del Cargol, hi ha un 
ressalt, i que hi passen el bus del barri i tots els vehicles sense problemes, però tots 
redueixen la velocitat notòriament. Aquesta situació que té la canalla que va a aquesta 
escola és la que ha de tenir tota la canalla del districte. 
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Finalment, demana al veïnat del barri de la Salut que estigui atent al fet que aquest 
govern realment apliqui el que ara s’ha votat entre tots. Demana que es noti la qualitat 
democràtica d’aquest vot favorable per tal que la velocitat dels vehicles disminueixi, i 
que s’activi ja. Comenta que l’única mesura que s’ha dut a terme, de treure un carril, 
només ha servit per pintar aparcaments de motos. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que es posaran d’acord en els elements físics i 
reconeix que li agrada que avui mateix apareguin propostes, però insisteix que, si es 
comencen a fer caricatures de la creació d’aparcaments de motos sense pensar que 
això serveix perquè els vehicles ho tinguin més difícil, aquest pot ser el primer pas per 
a altres caricatures de les pròximes mesures que es puguin dur a terme, i considera 
que això seria una llàstima, perquè el seu grup també dona valor a l’aprovació 
d’aquesta proposta. Demana que no s’espatlli l’acord abans de posar-s’hi. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Fa un recordatori que la proposta ha quedat 
aprovada per unanimitat de tots els grups municipals. 
 
D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Atès que la modificació del PGM de Rambla del Prat és un projecte engegat el 2014, 
atès que a finals del passat mandat el govern va presentar una proposta amb canvis i 
que veïns i veïnes demanen una taula de diàleg, proposa: 
 

 Que el Districte de Gràcia creï una comissió de seguiment mensual amb els 
veïns afectats i tècnics municipals per tal de poder elaborar una proposta de 
MPGM de Rambla del Prat que tingui consens veïnal. 
 
Aquestes sessions seran comunicades als grups municipals per tal hi que 
puguin assistir. 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la proposta i cedeix la paraula a la 
senyora Mayor, del Grup municipal de Junts per Catalunya. Explica que 
immediatament després hi ha una paraula demanada per part del veïnatge i que tindrà 
dos minuts de temps per parlar. Seguidament, podran intervenir els altres grups 
municipals, amb el mateix temps d’intervenció, dos minuts cadascun. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Explica que aquesta proposició afecta part del veïnat 
de la Vila de Gràcia. Informa que va ser un projecte engegat l’any 2014, la modificació 
del Pla general metropolità (PGM) de la Rambla del Prat i no va generar cap malestar 
veïnal, perquè aixecava l’afectació de 112 habitatges on estava prevista la continuïtat 
de la Rambla del Prat. 
 
Indica que, atès que és un projecte que ja no es farà, atès que a finals del mandat 
anterior el govern va presentar unilateralment una proposta d’aprovació definitiva amb 
canvis substancials respecte a aquest projecte aprovat en consens al 2014, i atès 
també que els veïns i les veïnes han demanat reiteradament –com sentiran gràcies a 
la paraula donada al ciutadà– que s’estableixi una taula de diàleg per poder 
aconseguir un projecte que compti amb aquest consens veïnal i això no ha estat 
possible, demanen que el Districte de Gràcia creï una comissió de seguiment mensual 
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amb els veïns afectats i els tècnics municipals per elaborar una proposta de 
modificació del PGM de la Rambla del Prat i que tingui aquest consens veïnal. Així 
mateix, demanen que aquestes sessions siguin comunicades als grups municipals 
perquè hi puguin assistir. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona el torn de paraula al senyor Josep Maria 
Artigal i Valls, en representació de la plataforma Protegim l’interior d’illa. 
 
Intervé el Sr. Artigal. Explica que l’any anterior van començar tot un treball per 
reivindicar el que creu que ja sap tothom i van demanar dues coses. La primera, que 
els veïns i les veïnes fossin escoltats i informats. Al principi, això va ser molt difícil, 
però després ho van aconseguir. Demanen que aquest diàleg no s’espatlli, i estan 
satisfets perquè consideren que aquesta proposta els permet ser informats i escoltats. 
La segona cosa que van demanar –i hi van insistir molt– és que això es fes sense 
soroll electoral, que es fes després de les eleccions, perquè en l’àmbit d’una 
campanya electoral els semblava que no era la millor manera de fer-ho. També ho han 
aconseguit. 
 
Creu que entre tots, veïns, tècnics, govern i oposició, són capaços de trobar una 
solució, i és del parer que ara és el moment de fer-ho. Fa 43 anys que existeix el 
problema, i està d’acord amb el senyor regidor, que ha dit que s’ha de desencallar. 
 
Per acabar, reitera que estan molt contents de com va tot plegat, perquè és una petita 
victòria dels veïns, ja que han aconseguit allò que volien, ser escoltats, tenir veu i que 
es porti a terme després de les eleccions. També creuen que és una victòria de tot el 
barri, i els agradaria que, en el futur, es resolguessin més coses entre tots d’aquesta 
manera. N’estan tan contents que estan convençuts que tots els grups hi votaran a 
favor, com no podria ser d’una altra manera. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que subscriu les paraules de la senyora Mayor, 
del Grup municipal de Junts per Catalunya. La setmana següent el seu grup es reunirà 
amb la regidora Parera, amb la qual podran discutir tots aquests temes amb 
profunditat. 
 
Creu que és positiu tot el que sigui aprofundir en el diàleg i buscar solucions 
consensuades entre veïns i polítics. El seu vot serà favorable. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Considera que el senyor Artigal ha definit i explicat molt bé 
tota la problemàtica. Aquest problema va aparèixer a finals del mandat anterior, quan 
el govern perseguia una finalitat, molt lloable, relativa a l’habitatge. Van voler imposar 
a les comunitats de veïns una modificació respecte als canvis assumits per tothom 
l’any 2014. 
 
Considera que els veïns han fet una lluita molt tranquil·la, ja que en tot moment el que 
han volgut ha estat arribar al govern, i només han fet una petició, ser escoltats. No 
demanaven res més en un moment molt estrany, perquè cronològicament coincideix 
amb quan el govern vol resoldre un altre problema, un arbre en un altre carrer. 
Aquests veïns es van trobar que també volien salvar els espais verds, i si, d’una 
banda, es vol salvar una alzina, aquests veïns volen salvar un plataner. Amb el pla 
inicial, aquest plataner no se salvava. 
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També es troben en un moment en el qual s’estan catalogant edificis, per la qual cosa 
se suspèn l’atorgament de les llicències, i comenta que en aquest barri hi ha l’edifici 
Vallmitjana, que potser també caldria catalogar. Diu que té la seva pròpia història, la 
dels veïns, o fins i tot la de l’escriptor que li dona nom, el senyor Fidel Vallmitjana, el 
qual en un llibre seu, Ciutat Vella, definia Barcelona com una “ciutat bullent i moderna, 
grisa, feta i deixada estar”. El senyor Bea comenta que, de vegades, quan els escolta i 
veu com actuen, creu que volen convertir Barcelona en una ciutat grisa. 
 
Intervé el Sr. Roma (ERC). Informa que hi votaran a favor perquè són conscients que 
és important i vital l’augment d’habitatge públic, però diu que també és molt important 
poder parlar amb els veïns i que siguin escoltats, igual que estudiar possibles 
afectacions al patrimoni de la Vila de Gràcia.  
 
Conclou, per tant, que, intentant combinar el millor possible aquests factors, troben 
molt interessant poder fer aquesta taula i parlar-ne per aconseguir una solució que 
sigui guanyadora per a tothom. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Vol recordar que en la primera proposta que va fer el 
govern en el mandat anterior es van introduir modificacions. En aquest sentit, es va 
preservar el plataner que comentava el senyor Bea. 
 
Assenyala que en el moment actual tothom coneix totes les versions que s’han aprovat 
d’aquest pla, la versió inicial de l’any 2014, la versió del mandat anterior i la darrera, i, 
per tant, en aquest marc, el govern mantindrà diàleg. 
 
Demana, però, que els grups municipals també manifestin en quin projecte d’habitatge 
donarien suport a la modificació urbanística, i que ho facin aviat per tal que no 
s’endarrereixi més, perquè al final, arran fins i tot d’aquest ajornament que s’ha 
comentat en la intervenció veïnal, el resultat és que fa nou mesos que els grups 
municipals no han fet cap esmena ni cap proposta sobre aquest pla. Lamenta que 
aquesta sigui també una realitat que pateixen. 
 
Comenta que no els agrada que aquesta proposició tregui responsabilitat als grups 
municipals de fer una proposta i pugui continuar endarrerint un projecte d’habitatge 
públic, projecte, per cert, que a l’aprovació inicial de l’any 2014, que tenia moltes 
bondats, no hi era, cosa que s’hauria de tenir en compte. 
 
Malgrat tota la crítica que fan a la proposta, han decidit abstenir-se per donar una 
oportunitat als grups municipals perquè presentin propostes. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Demana el posicionament del Grup municipal del 
PSC, que serà d’abstenció. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). En primer lloc, vol donar les gràcies a tots els grups 
municipals que donen suport a la proposició, i també agraeix a Barcelona en Comú i 
PSC el fet que no hi votin en contra, com li havia semblat entendre. Considera que 
amb aquesta abstenció podran començar a parlar de com desafectar aquests 
habitatges i donar respostes a aquests veïns que fa 43 anys que s’esperen. 
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Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que potser no s’ha entès el motiu pel qual 
s’abstenen. Aclareix que l’abstenció respon al fet que volen que els grups municipals 
facin política, que facin propostes, perquè no s’ha de parlar només de com es 
desafecten aquests habitatges, sinó que s’han de fer propostes que el govern valorarà, 
propostes que, entre altres coses, persegueixin habitatge públic, per recuperar el 
discurs que tots els grups han lloat anteriorment. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Fa el recompte de vots i manifesta que s’aprova 
la proposició. 
 

S’aprova la proposició pels vots a favor dels grups municipals d’ERC, Junts per 
Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel Canvi, i les abstencions dels grups 
municipals de Barcelona en Comú i PSC. 

 
D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Atesa la necessitat de continuar desenvolupant el futur urbanístic de Vallcarca, ateses 
les demandes dels veïns i veïnes i davant la necessitat de decidir a curt termini al 
voltant de Rambla Verda, Dipòsit Pluvial i edifici Triangle, proposa: 
 

 Que, en el marc de la taula del 2018, es reprengui un procés de treball per 
desenvolupar les bases per la MPGM al voltant de la Rambla Verda, necessitat 
del Dipòsit Pluvial i deteriorament del Triangle. 

 Que, atès que no hi ha dotació econòmica el 2020, i per dotar la taula de 
contingut, presentin un estudi amb els estimats d’inversió lligats al Dipòsit 
Pluvial i la Rambla Verda, acompanyats del projecte que es trobava en fase de 
redacció a finals del 2018. 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Explica que aquesta proposició ha estat 
modificada amb el consens de tots els grups municipals. Cedeix la paraula al senyor 
Bea, del Grup municipal de Ciutadans. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). En primer lloc, vol donar les gràcies als consellers senyors 
Farriol i Lacasta per la resposta que van donar al prec que va presentar a l’últim 
plenari. Considera que és important, perquè demostra un canvi de tarannà i el fet que 
es pot mantenir una conversa fluida amb el govern. 
 
Assenyala que va presentar una proposta molt similar fa un any i mig, 
aproximadament, la qual va ser acceptada. Es va començar a treballar durant el mes 
de desembre del 2018, quan es va presentar la primera taula i es van fer els primers 
treballs. Després van arribar les eleccions i es va decidir aturar-ho. 
 
Manifesta que Vallcarca continua essent, dins del districte, una assignatura pendent. 
Es tracta d’un programa que va començar l’any 2000, i es queixa que el 2020 encara 
hi ha problemes i es discuteixen les mateixes coses. Evidentment, alguna cosa ha 
millorat, com ara l’acord al qual van arribar tots els grups per a la modificació del nucli 
antic de Vallcarca. 
 
Però encara hi ha qüestions pendents, com el dipòsit pluvial. Declara que vol llegir un 
fragment d’una intervenció del regidor: “El dipòsit és necessari, i més quan les pluges 
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del passat setembre han endurit les hipòtesis d’un nou pla de clavegueram. No vull 
enganyar ningú, però tots sabem com acabarem. El tema no és un dipòsit o una 
subestació, sinó quina modificació del Pla general metropolità volem.” 
 
Aquestes paraules són d’un any i mig enrere, aproximadament. Considera que encara 
hi ha moltes coses a fer, i encara no saben si el dipòsit es farà o no; de les tres 
ubicacions possibles, no saben quina és la que es triarà; no saben com serà aquesta 
rambla, si es mantindran els habitatges actuals o els trauran; no saben quina mobilitat 
s’aplicarà, i tampoc saben com se solucionarà l’assumpte del Triangle. 
 
Malgrat que hi ha molts temes aturats, afortunadament alguns grups de veïns de 
Vallcarca hi continuen treballant. Comenta que ha vist un mural en un carrer on hi ha 
dibuixada una proposta de com ha de ser la Rambla Verda, i demana si es tracta d’un 
dibuix oficial o no. 
 
Declara que vol que la taula es posi en marxa al més aviat possible, perquè considera 
que això serà positiu per a tothom. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). El seu grup votarà favorablement a aquesta proposta, 
bàsicament perquè es trobava al programa electoral que compartien amb Ciutadans i 
consideren que l’impuls de la construcció d’aquest dipòsit fluvial i iniciar el projecte de 
la Rambla Verda és quelcom indispensable. 
 
Lamenta que el govern hi destini zero euros, però considera que és molt important que 
s’hi posin a treballar de debò. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Explica que votaran a favor d’aquesta proposta perquè 
consideren que és coherent amb el que incloïa el seu projecte polític, el seu programa 
electoral. 
 
Tal com ha dit abans, en comentar l’informe de gestió, la zona sud de Vallcarca també 
necessita un impuls, i sembla que això estigui guardat en un calaix. Li sembla que 
aquesta proposició vol posar damunt la taula aquest projecte de la zona sud de 
Vallcarca. 
 
Intervé el Sr. Bosch (ERC). En primer lloc, dona les gràcies al senyor Bea per donar 
l’oportunitat de transaccionar aquesta proposta i especialment per posar-la en un estat 
que centra el debat, no en les particularitats d’un projecte, sinó en el diàleg sense 
condicions sobre els reptes urbanístics de Vallcarca, ja que “sense condicions” és un 
aspecte que sempre va bé. 
 
Argumenta que el seu grup municipal hi votarà a favor perquè consideren que hi ha tot 
un grup d’entitats i col·lectius, començant per l’Associació de Veïns de Vallcarca i 
Gràcia Nova, el Sindicat de Llogaters, el Grup d’Estudis del Coll Vallcarca, la Bodega 
La Riera i molts altres que fan barri, que es preocupen pel barri, que tenen dret a 
continuar parlant i discutint. Creu que com a grups polítics han de fer possible el debat 
i el consens fins a aconseguir una solució en aquest repte. Espera que aquesta 
proposició serveixi per atacar tots els reptes urbanístics que té el barri. 
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Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que el mural al qual s’ha referit el senyor Bea ja 
fa bastant temps que hi és, gairebé un any. 
 
Recorda que en la darrera sessió de la taula que ha explicat el senyor Bea es van 
presentar quatre propostes d’ordenació de l’avinguda Vallcarca. Es va fer un exercici 
de què podia suposar, amb diferents variacions, què significaria que no hi hagués 
habitatge, que no se’n tragués cap, un escalat entremig, etcètera. 
 
Creu que la virtut de la proposició que presenta és que és a partir d’aquesta darrera 
sessió que cal valorar cadascuna d’aquestes propostes, i, com diu el text, reprendre el 
procés de treball. El seu grup vol començar a engegar aquest procés l’any 2020. A 
ningú no se li escapa la complexitat de desitjos sobre aquest territori, però, tal com han 
dit sempre, si voten a favor d’una proposició és perquè tenen la voluntat de tirar-la 
endavant i fer-la complir. 
 
Expressa que el seu vot és favorable. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Dona les gràcies a tots els grups pel sentit del vot i aclareix 
que aquest mural es va pintar durant la Festa Major de Vallcarca al setembre. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Demana el posicionament del Grup municipal del 
PSC, que és a favor. Així, doncs, aquesta proposició queda aprovada per unanimitat 
de tots els grups municipals. 
 
D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 
 

1. Estudiar la possibilitat de donar incentius urbanístics, fiscals i financers, que 
facilitin la col·laboració público-privada, per a la construcció d’habitatge 
assequible de lloguer social al Districte de Gràcia, que compleixin criteris 
d’ecoeficiència, confort i tecnologia.  
 

2. Estudiar la possibilitat d’establir protocols específics per a les promocions 
d’habitatge en sòl públic per garantir el compliment d’uns paràmetres de 
sostenibilitat ambiental i energètica, més enllà dels mínims obligats per les 
actuals normatives, sobre la base d’uns criteris proactius en la lluita contra el 
canvi climàtic. 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la proposició i cedeix la paraula al senyor 
Daura, del Grup municipal de Barcelona pel Canvi. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que és un altre moment per poder parlar 
d’habitatge en aquest consell, un dels grans problemes que han d’afrontar en aquest 
districte. Ja s’ha dit diverses vegades que només el 0,5% és de caràcter públic. 
 
Exposa que la manca de l’oferta d’habitatge ha fet pujar els preus de lloguer i de 
compra en el conjunt de la ciutat, però especialment en el seu districte, i que aquesta 
dificultat en què es troben, tenint en compte que es parteix d’una crisi social i 
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econòmica important, on els salaris han estat congelats, representa un greu problema 
social. 
 
Considera que hi ha hagut una manca de col·laboració entre el sector públic i privat 
que també ha impedit trobar solucions en els últims anys a aquest problema, mentre la 
llista de persones que necessitaven un habitatge anava creixent cada any. A més a 
més, opinen que és important que els nous habitatges que es construeixin al districte 
tinguin un ferm compromís amb la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Per tot això, el seu grup municipal presenta aquesta proposició, que intenta estudiar 
diferents incentius que permetin aquesta col·laboració entre el sector públic i privat i 
que possibiliti aquesta construcció d’habitatge assequible de lloguer social i dotacional 
al Districte de Gràcia. Comenta que es posaran d’acord en quins termes s’ha de fer, 
com pot ser pactar amb el sector privat el fet de destinar una part d’habitatge a públic, 
de fer nous equipaments i, alhora, incorporar el fet d’establir protocols específics que 
vagin més enllà dels que hi ha establerts avui en dia a l’hora de fer aquesta 
col·laboració. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Creu que aquesta proposta és una mica confusa i 
complicada. Està d’acord amb el senyor Daura que Barcelona necessita habitatge, 
com ja s’ha dit moltes vegades. També saben que aquest no és un problema de 
Barcelona, sinó que és un problema de país. Comenta que ha llegit que fins al 2050 es 
necessiten 2,5 milions d’habitatges, i que fins a l’any 2035 es necessitaran a Espanya 
com a mínim un milió d’habitatges. 
 
Per aquesta raó, creu que el que el senyor Daura planteja excedeix les 
responsabilitats del districte i que abans s’hauria de parlar d’altres coses relacionades 
amb l’urbanisme –com la Llei del sòl–, permetre altres modalitats d’habitatge o discutir 
i decidir si es volen nous models d’habitatge –com el minihabitatge, per exemple. 
 
També cal tenir en compte que, abans de parlar d’aquest tema, s’han de saber 
realment quines són les possibilitats de les persones per adquirir o llogar habitatges. 
En un país en el qual el salari mínim interprofessional està al voltant dels 1.000 euros, 
això vol dir que, si es guanyen uns 750 euros, s’hauria de parlar de lloguers de 200 o 
300 euros. 
 
Per tot això, considera que excedeix les responsabilitats que té el districte. 
 
Quan es refereix a la col·laboració dels sectors públic i privat, demana què s’ha de fer, 
i es planteja si cal tornar al model dels anys 60 o 70, on el sector privat eren els bancs 
perquè van veure que amb aquest assumpte guanyaven diners, o si potser cal 
subvencionar asseguradores perquè assegurin que, si una persona està comprant un 
habitatge i es queda sense diners, el pagament estigui cobert. Reitera que no acaba 
d’entendre què demana. 
 
Quan parla dels edificis verds, explica que les lleis són molt clares, ja siguin les lleis de 
la Comunitat Econòmica Europea, les estatals, les autonòmiques o fins i tot les locals. 
 
De moment, es reservarà la intenció de vot per a després d’escoltar la resta de grups, 
per si ha entès malament aquesta proposició. 
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Intervé el Sr. Farrés (JxCat). És sabut que el seu grup sempre ha defensat els 
concerts entre el sector públic i el privat per solucionar els problemes de la ciutat, i 
probablement podria ser un dels mecanismes per solucionar el problema d’habitatge 
que té el districte. A més a més, davant l’emergència climàtica que s’està vivint, està 
clar que s’ha de promoure que qualsevol habitatge nou que es faci a la ciutat compleixi 
les normatives i les ordenances relatives a aquest assumpte. 
 
Ara bé, no els queda clar què és el que realment vol fer el Grup municipal de 
Barcelona pel Canvi. També afirma que és una proposta confusa i que hi ha una 
manca de definició de com es vol dur a terme. 
 
Per aquest motiu, el seu vot serà d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Explica que el seu grup també s’abstindrà, seguint la 
línia que han exposat els consellers anteriors en les seves intervencions. Estan 
d’acord en el preàmbul de la proposició, que diu que hi ha un problema, tal com es diu 
contínuament.  
 
Contínuament també s’està parlant del fet que hi ha eines, instruments, però, en 
aquest cas, si bé estan d’acord en la primera part de la proposta, les mesures són 
difuses. Parla de quins incentius s’han de tirar endavant, i que potser han de ser 
econòmics, però no consideren que es trobin en aquest moment. 
 
Pel que fa a la col·laboració entre els sectors privat i públic, consideren que és molt 
necessària. Indica que estan d’acord que l’Ajuntament ha de fer una feina de 
supervisió ben feta i que també ha de promoure habitatge. 
 
A la segona part de la proposició, s’assenyala que l’habitatge públic ha de ser més 
nombrós que el privat, i considera que aquí hi falta rigor. Diu que el que s’ha de fer és 
aplicar les normes als privats, i així es tindrà un estalvi majúscul en termes de 
sostenibilitat. Creu que aquest és el camí. 
 
Explica que en l’últim Ple ja va passar una cosa semblant. Diu que el Grup municipal 
de Barcelona pel Canvi planteja bé les proposicions, que estan d’acord en 
l’enfocament, però que no estan d’acord en les solucions, i, en aquest cas concret, 
com han dit els consellers, ho veuen una mica difús. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Pel que fa a la primera part de la proposta, que és la 
col·laboració amb el sector privat, assegura que ja s’està duent a terme i es fa amb la 
promoció delegada, que consisteix bàsicament en el fet de cedir l’ús de sòl públic a 
privats sempre que acceptin que el que construeixin han de ser habitatges de lloguer 
assequible. Si aquesta part s’entén d’aquesta manera, hi estan d’acord. 
 
Pel que fa a la segona part de la proposició, sobre les qualificacions energètiques, 
totes les promocions públiques ja estan molt per sobre del mínim que marca la 
normativa. De fet, el 80% té la qualificació màxima i el 20% té la segona qualificació. 
 
Conclou que per aquests motius hi voten a favor. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Demana el posicionament del Grup municipal del 
PSC, el qual és favorable a la proposició. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Agraeix el to del govern. Creu que si la resta de grups de 
l’oposició tenien dubtes, els ho haurien pogut fer saber, però cap es va posar en 
contacte amb ells per transaccionar aquests dubtes.  
 
D’altra banda, lamenta que aquests grups tampoc no fan cap proposta. Diu que tots 
estan d’acord que hi ha un problema d’habitatge, però mai fan cap proposta per 
solucionar-lo. Ara n’hi ha una d’intentar arribar a acords amb el sector privat perquè hi 
hagi una cessió d’aquests habitatges i no s’hi sumen. 
 
Comenta que tot es pot debatre, però els grups municipals ni tan sols ho volen, i es 
pregunta si és perquè és el seu grup qui presenta aquesta proposta. 
 
Finalment, repeteix l’agraïment al govern per la seva voluntat de transacció. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Manifesta el seu vot a favor de la proposició. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Passa a fer el recompte de vots. 
 

S’aprova la proposta amb els vots a favor dels grups municipals de Barcelona en 
Comú, PSC, Ciutadans i Barcelona pel Canvi i les abstencions dels grups 
municipals d’ERC i Junts per Catalunya. 

 
D.2 Precs 
 
D.2.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que el Districte de Gràcia impulsi camins escolars segurs i transitables a tots aquells 
centres educatius dels nostres barris que encara no en tenen. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el proposant té dos minuts per a la 
intervenció i que el govern en té dos més per a l’explicació. Llegeix el primer prec i 
cedeix el torn de paraula al Grup municipal d’ERC. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Explica que els camins escolars potencien l’autonomia 
personal dels infants i fomenten l’activitat física diària, cosa que ajuda a disminuir 
l’obesitat infantil –en aquest sentit, recorda que un 35,6% dels infants entre 6 i 12 anys 
a Catalunya tenen excés de pes. 
 
Marcar camins escolars fa que anar a l’escola sigui més segur, perquè malauradament 
els carrers estan dissenyats sense tenir en compte les característiques dels vianants 
en edat infantil. Així es troben, per exemple, i principalment en aquest districte, al barri 
de la Vila de Gràcia, un mobiliari urbà que obstaculitza la vista dels infants, la qual 
cosa provoca situacions de perill –algunes de molt greus. De fet, lamenten dos 
accidents, que van tenir lloc el mes d’octubre passat, que van afectar dos infants, i 
detalla que un encara s’està recuperant, però que l’altre malauradament va morir. 
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Manifesta que els camins escolars contribueixen a pacificar el trànsit als voltants de les 
zones escolars. Entén que tothom deu haver vist l’estudi de contaminació a les escoles 
que va presentar recentment la Plataforma Eixample Respira, on es pot veure que 
l’any 2018 el 44% de les escoles de Gràcia van superar els nivells de contaminació 
recomanats per la mitjana anual de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Recorda 
que el màxim legal, d’acord amb la legislació europea, són 40 micrograms per metre 
cúbic. 
 
Assegura que els infants són un dels col·lectius més vulnerables a la contaminació 
atmosfèrica. Així ho demostren diversos estudis científics, com ara els del científic 
Jordi Sunyer, que explica que aquesta contaminació provoca problemes respiratoris i 
cardiovasculars o retards en el desenvolupament cognitiu. 
 
Així, doncs, reduir la contaminació en els desplaçaments, via camins escolars o altres 
alternatives, fa que també es disminueixi aquesta dosi de sutge que pateix Barcelona. 
 
Intervé la Sra. Carrera (BC). Explica que, des del districte, igual que a la resta de la 
ciutat estan molt a favor dels camins escolars, que faciliten als infants els 
desplaçaments de forma segura. Això potencia, al mateix temps, la seva autonomia, 
dona a conèixer el barri, promou la sociabilització i és beneficiós no només per a ells, 
sinó també per a l’entorn. A més a més, d’alguna manera la resta de veïns s’impliquen 
en la vida i l’educació dels infants, cosa que per al seu grup és molt important. 
 
En aquest sentit, exposa que ja van sorgir, cap a l’any 2000, els primers camins 
escolars. Diu que a Gràcia actualment hi ha deu camins escolars en funcionament i 
vuit estan a punt de ser inaugurats, atès que hi falten unes millores d’entorn i prou. 
 
Insisteix que, de tota manera, en aquests moments s’està treballant en un nou 
concepte que va més enllà dels camins escolars, i és l’entorn segur, on s’integrarien 
els camins escolars, precisament, perquè, com bé deia la senyora Hiraldo, la ciutat té 
una sèrie de perills que haurien de desaparèixer. 
 
Des del districte es continua treballant amb les escoles que tenen pendents la 
inauguració dels camins escolars. 
 
Per acabar, manifesta que accepten el prec. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Davant la sol·licitud d’un conseller que hi havia 
una paraula demanada per part d’uns veïns, explica que la Junta de Portaveus ha 
decidit no acceptar aquesta intervenció, ja que s’ha demanat fora de procediment. Tot i 
així, la proposta servirà perquè a la Junta de Portaveus es faci una reflexió sobre com 
modificar el tràmit previ perquè aquest tipus de plantejament es pugui dur a terme al 
plenari. Avui el senyor secretari ha explicat bé quines n’eren les raons, i els portaveus 
dels grups han decidit no modificar les regles del joc fins ara establertes. 
 
El senyor president cita el senyor secretari i manifesta que es farà coneixement públic 
de quines són les noves regles, com la incorporació del tipus de plantejament que avui 
havia arribat per correu electrònic –fora d’hores, però per correu electrònic. Aclareix 
que a partir d’ara tothom tindrà la possibilitat de fer preguntes a través del correu 
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electrònic. Reitera, però, que avui ha semblat convenient no modificar les regles del 
joc. 
 
Dona les gràcies als veïns que han vingut a la sessió, i, per acabar la seva intervenció, 
manifesta que s’accepta el prec. 
 
D.2.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Que el Districte de Gràcia dignifiqui la zona del voltant de l’edifici de l’antic mercat de 
l’Abaceria instal·lant uns panells informatius i arranjant les tanques, i que aquesta 
millora es consensuï prèviament amb els comerciants de la zona. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix el prec i cedeix el torn de paraula a la 
senyora Manzano, del Grup municipal de Junts per Catalunya. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Cada vegada que es parla del mercat de l’Abaceria, 
sembla que escanyin una mica més els comerciants, la confiança i les il·lusions que es 
construeixi el nou mercat. I no només la confiança i les il·lusions dels comerciants, sinó 
també les dels veïns i les veïnes i les de tots els usuaris, que esperen que aquest nou 
mercat es torni a construir. 
 
Es queixa que setmana rere setmana, mes rere mes, veuen retards continus. Els 
entrebancs es poden entendre, però davant d’aquests retards i la incertesa demanen 
que es dignifiquin els voltants de l’obra i se solucionin dos punts, la degradació dels 
voltants i la desinformació de comerços, vianants i veïns. 
 
Proposa que s’hi instal·lin panells que informin sobre les obres i que es parli amb els 
comerços perquè dinamitzin l’espai amb les actuacions que considerin més 
adequades. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que accepten el prec, però vol fer una explicació 
prèvia.  
 
Comenta que el govern parla assíduament amb els veïns i els comerciants. De fet, 
estan ajudant moltíssim en la dinamització comercial. També explica que els plafons 
no es faran fins que no es comencin les obres, ja que, si es fessin abans de començar-
les, després s’haurien de canviar, i les obres estan a punt de començar. 
 
Exposa que mantindran de forma digna els voltants del mercat, amb la neteja 
requerida i amb les tanques, però cal tenir present que les obres d’aquest mercat 
estan a punt de començar. De tota manera, el seu compromís és mantenir la zona tan 
decent com sigui possible, i per això accepten el prec. 
 
Per acabar, explica que si en qualsevol moment aquestes tanques impossibilitessin la 
visibilització correcta dels comerços, es farien unes lones per poder fer-los visibles. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Dona les gràcies per haver acceptat el prec, tot i 
que li hauria agradat que ho haguessin fet sense tants peròs. Assenyala que aquests 
peròs representen temps per als comerciants, que deixen de guanyar-se la vida, 
encara que no deixen de pagar. 
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Repeteix que el retard de les obres provoca la degradació dels voltants, cosa que fa 
que no hi hagi ganes de passar per allà, i per això demana que les obres comencin de 
seguida. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Conclou que s’accepta el prec. 
 
D.2.3 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Que el govern de Gràcia estableixi una taula de treball mensual formada per veïns i 
veïnes i tècnics del districte, de TMB i els diferents grups municipals amb 
representació al Consell Plenari de Gràcia per debatre i establir accions de millora en 
les línies d’autobús i les parades del barri de la Salut. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix el prec i cedeix la paraula al Grup 
municipal de Junts per Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Fa avinent que de tots és coneguda l’orografia del barri 
de la Salut, amb carrers molt costeruts. A més a més, és un barri on viu molta gent 
gran. En les últimes estadístiques de l’Ajuntament, un 25% de les persones són majors 
de 65 anys, i, d’aquest grup de persones, gairebé el 25% viuen soles. 
 
A més a més, és un barri en el qual hi ha tota una sèrie d’equipaments, com l’hospital 
de l’Esperança, que, a part de ser equipaments per als veïns del mateix barri, també 
són equipaments que utilitzen tots els veïns del districte. 
 
Exposa que hi ha hagut queixes i demandes de veïns perquè es millori, per exemple, 
el pas dels autobusos del barri, i per això presenten aquest prec. Saben que s’han 
recollit moltes d’aquestes proposicions, i el que demanen és que es posin en marxa al 
més aviat possible per poder millorar la xarxa de bus. També volen que en el proper 
Ple del mes de març s’informi del grau d’avanç d’aquestes millores. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). En primer lloc, agraeix que s’hagi modificat el textque es 
va presentar primer, perquè considera que facilita que acceptin el prec. 
 
En segon lloc, explica que comparteixen que cal millorar el servei del bus 116. De fet, 
com bé ha assenyalat el senyor Farrés, aquesta proposta parteix de les demandes que 
el veïnat ha fet en diversos espais. Per tant, com que comparteixen que cal millorar 
aquest servei, cosa que ja estan treballant amb la Regidoria de Mobilitat, accepten el 
prec. 
 
Sí que vol deixar clars els termes en els quals es poden tirar endavant aquestes 
millores. En el fons també tenen una dependència del pressupost i dels ingressos, com 
es comentava abans. Aquest tema és important per fer qualsevol actuació d’aquest 
tipus, ja que va lligada clarament a una inversió pressupostària. No ho diu per aigualir 
res, sinó per aclarir en quins termes es podrà complir aquest prec. 
 
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Agraeix que acceptin el prec, cosa que demostra que 
parlant es poden “desfer nusos”, tal com ha dit alguna vegada el senyor president. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Manifesta que s’accepta el prec. 
 
D.2.4 Del Grup municipal de Ciutadans  
 
Que s’insti la Comissió del Nomenclàtor i Memòria Històrica de Gràcia, com un acte de 
respecte a les víctimes dels totalitarismes, a treballar per detectar i proposar el canvi 
de nom de qualsevol carrer que tingui connotacions comunistes o feixistes al nostre 
districte, i que el govern del districte eviti proposar en el futur nous noms de carrers 
que exaltin i honrin fets o persones lligats al comunisme estalinista o totalitari. 
 
Que la Comissió, de forma puntual, investigui i ens presenti informació sobre el capità 
polonès Witodn Pilecki, internat primer a Auschwitz i executat el 1948 pel govern 
comunista de Polònia el dia 25 de maig dintre la UE. En la seva memòria es declararà 
Dia Internacional dels Herois de la lluita contra el totalitarisme com a rebuig a les 
ideologies totalitàries, i podria tenir, si tots hi estem d’acord, un carrer amb el seu nom 
a Gràcia. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix el prec i cedeix la paraula al grup 
municipal proposant. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Informa que el mes d’octubre passat, coincidint amb el 80è 
aniversari de l’inici de la Segona Guerra Mundial, una iniciativa del Parlament Europeu 
va ser votada pels representants de tots els grups presents al plenari i també presents 
al Parlament Europeu, i que es va aprovar amb 535 vots a favor, 66 en contra i 52 
abstencions. 
 
Diu que la resolució equiparava per primera vegada els règims nazis feixistes amb els 
règims comunistes, i considera que és un assumpte molt important, perquè a partir 
d’ara totes dues ideologies es consideren de la mateixa manera, dins de la Comunitat 
Econòmica Europea. 
 
Quan redactava aquest prec, no volia que es pensessin que tenia ganes d’enraonar 
d’una revisió de la Llei de la memòria històrica aprovada pel Parlament espanyol. 
Assegura que hi ha una memòria històrica europea que equipara les dues ideologies, i 
per això va pensar que una de les formes que podria tenir a Gràcia aquesta mateixa 
equiparació –cosa que hagués pogut presentar dos dies enrere a la Comissió del 
Nomenclàtor i de la Memòria Històrica– era que una persona que va morir després 
d’escapar-se d’Auschwitz, assassinada per les tropes soviètiques a Polònia, tingués un 
carrer amb el seu nom. El Parlament Europeu marcarà el Dia dels Màrtirs dels 
Totalitarismes, i serà el dia en què aquesta persona va ser assassinada pel règim 
soviètic. Diu que presentar aquesta proposta dins la Comissió del Nomenclàtor era 
complicat, perquè aquesta comissió ja té unes decisions preses respecte als noms 
dels nous carrers.  
 
D’altra banda, també creu que no acceptaran aquest prec, però ho deixa damunt la 
taula perquè ho reconsiderin. 
 
Intervé la Sra. Tomàs (BC). En primer lloc, vol comentar que fa sis o set anys es va 
acordar el criteri que els nous noms que haguessin d’identificar indrets de l’espai públic 
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gracienc portessin el nom d’una dona. Ho recordarà cada cop que faci falta, i és una 
decisió que continuen complint. 
 
Explica que les dones que es proposen per identificar espais públics ho són per haver 
destacat per la seva trajectòria professional, social, cultural o veïnal, i no pas en funció 
de cap altra consideració. Afegeix que així ha estat abans, és ara, i considera que és 
com ha de ser en el futur. 
 
En segon lloc, vol recordar que tenen sobre la taula de la Comissió de Nomenclàtor la 
proposta d’incloure-hi el nom de Wanda Morbitzer, una dona polonesa que va haver de 
fugir del seu país, que dedicà la seva vida a l’atenció de nens polonesos germanitzats 
pel nazisme i que va treballar en col·laboració amb la Creu Roja. Wanda Morbitzer va 
ser una persona molt estimada al barri del Coll fins a la seva mort. Repeteix que 
aquest també és un tema de drets humans. 
 
Declara que, com que es prenen molt seriosament els treballs de la Comissió del 
Nomenclàtor, no accepten el prec. Ara bé, matisa que si es fan propostes d’eventuals 
canvis de nom dins de la comissió, ho estudiaran. 
 
Per acabar, manifesta que creu que no tot el que decideix la Unió Europea és correcte. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Declara que no s’accepta el prec. 
 
D.2.5 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Que el Districte de Gràcia estudiï la possibilitat de fer tots els tràmits municipals de 
forma electrònica i digital, excloent el paper, fent un campanya basada en el concepte 
de “paper zero”. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix el prec i cedeix la paraula al Grup 
municipal de Barcelona pel Canvi. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Consideren que Gràcia ha de ser un districte pioner en 
l’ús de les noves tecnologies per permetre una transició ecològica del paper al format 
digital. És del parer que cal promoure un canvi de cultura de consum dels veïns i d’ells 
mateixos basat en nous processos d’economia participativa, de reutilització, 
d’allargament de vida útil i de reciclatge. 
 
Per aquesta raó formulen aquest prec, que el Districte de Gràcia estudiï la possibilitat 
que tots els tràmits municipals es puguin fer de forma electrònica i digital, excloent el 
paper, fent una campanya basada en el concepte de paper zero. Són conscients que 
s’han fet avenços en aquesta línia, però creuen que cal continuar treballant perquè a 
finals d’aquest mandat sigui tant una realitat com un compromís, també, en la lluita 
contra el canvi climàtic. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Assegura que coincideixen en la necessitat de reduir el 
paper en tots els tràmits municipals, i és per això que l’Ajuntament de Barcelona i 
també el Districte de Gràcia ja treballen, des del mandat anterior, en un pla de 
transformació digital que justament té per objectiu reduir al màxim el paper que es fa 
servir. 
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Admet que aquest no pot ser un canvi d’un dia per l’altre, perquè la gent també 
necessita un temps per adaptar-se. Detalla que, bàsicament, cada any s’aniran afegint 
tràmits al format digital, fins al 2023, que és quan s’haurà acabat aquest pla. Per tant, 
accepten el prec. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Agraeix que acceptin el prec i encoratja el govern a 
continuar en aquesta línia progressiva i escalonada que faci possible l’objectiu fixat. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Manifesta que s’accepta el prec. 
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Atès que el desembre del 2018 va entrar en vigor el dret de l’Ajuntament de Barcelona 
al tempteig i retracte a tota la ciutat en les transmissions d’immobles d’edificis 
plurifamiliars sencers, terrenys sense edificar o amb edificacions ruïnoses o 
desocupades, i en habitatges buits sotmesos als habitatges buits. 
 

- Quantes vegades ha fet servir l'Ajuntament de Barcelona el dret de tempteig i 
retracte per a la transmissió d'immobles, terrenys o habitatges en l'últim any, 
des que va entrar en vigor, per a la construcció d'habitatge públic a l'àrea del 
Districte de Gràcia? 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la pregunta del Grup municipal d’ERC i 
cedeix la paraula al senyor Colomé. 
 
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Anuncia que fa la pregunta i després aprofitarà el temps 
restant per fer una rèplica. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Explica que el tempteig i retracte és una de les múltiples 
eines que tenen per crear habitatge públic al Districte de Gràcia i a tot Barcelona. És 
important fer servir cada eina allà on tingui sentit fer-la servir, i argumenta que utilitzar 
aquesta eina té sentit quan el preu és assumible. 
 
Comenta que a Gràcia durant els últims dotze mesos s’ha estudiat fer servir el 
tempteig i retracte en 14 casos, dels quals finalment no se n’ha materialitzat cap. En 
tot cas, una manera de veure que això és així és que a la Generalitat, on el grup del 
senyor Colomé governa en coalició, també té dret al tempteig i retracte, i tampoc no 
l’ha utilitzat al Districte de Gràcia, segurament pels mateixos motius. 
 
És per això que aposten per altres vies per construir habitatge públic i ampliar el parc. 
 
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Diu que fa la rèplica tenint en compte la seva resposta, 
però també vol explicar una experiència que va passar quinze dies enrere. 
 
Exposa que, al darrer Consell Escolar, la consellera d’Educació del districte, la senyora 
Carrera, va parlar de fer dues escoles bressol al barri de la Vila de Gràcia, i també una 
escola de primària i un institut. Quan la consellera del seu grup, la senyora Pi, li va 
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preguntar on pensaven fer aquests equipaments, la resposta va ser que confiaven 
trobar algun espai disponible, i els va dir que si en sabien algun, els agrairien que els 
ho fessin saber. 
 
Li fa l’efecte que el govern confon els desitjos amb els projectes. Els demanen 
propostes, però és que el govern tampoc no en dona gaires. Es queixa que des de fa 
un any a Gràcia s’han venut edificis i solars i no s’ha fet servir aquest dret. Actualment 
s’estan venent edificis i solars –concretament, a la Vila de Gràcia s’està venent un 
solar qualificat d’equipament.  
 
Informa que el Grup municipal d’ERC té cinc consellers de districte i cada conseller viu 
en un barri, de manera que es posaran a buscar metres quadrats per fer habitatge i 
construir equipaments i els en mantindran informats. Explica que l’endemà mateix 
aniran a veure la gerent del districte i li portaran una proposta de compra d’un solar de 
300 metres quadrats qualificat d’equipament. 
 
Reitera que, si el govern no sap donar propostes, les donarà el seu grup que, de fet, 
és el que ja els demanaven. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Es pregunta què té a veure la primera part de la 
pregunta amb la rèplica del senyor Colomé. Com ja ha dit, qualsevol proposta serà 
benvinguda.  
 
Si estan realment interessats a defensar l’habitatge públic a Gràcia, disposen d’un 
munt d’oportunitats obertes encallades en les quals tenen l’opció de donar-hi suport i 
poder-les tirar endavant. 
 
Conclou dient que cal buscar solucions i no amagar-se darrere d’interessos privats. 
 
D.3.2 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Durant els primers mesos del 2018 es va realitzar un estudi a la ciutat de Barcelona on 
es van detectar 865 punts amb problemes persistents de brutícia, i 46 d’aquests 
racons bruts els teníem al nostre districte. 
 

- Quines actuacions es van prendre per solucionar els problemes de neteja que 
es reflectien a l’estudi? Dels 46 espais afectats al districte, quins racons o 
carrers es pot considerar que enguany tenen els problemes resolts i quins 
carrers o racons encarà estan afectats per l’ excés de brutícia? Prego que ens 
facin arribar als grups l’estat dels carrers per escrit. 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula al senyor Bea, del Grup 
municipal de Ciutadans. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Exposa que l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) 
va fer un estudi en el qual analitzava setanta ciutats, entre les quals constava 
Barcelona com la ciutat més bruta d’Espanya, segons la percepció dels mateixos 
ciutadans. Per contra, l’OCU també manifestava que era on més s’invertia en neteja, 
uns 110 euros per habitant. Tot plegat el va sorprendre molt, sobretot la percepció del 
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ciutadà. Per tant, arriba a la conclusió que o no es fan servir bé els recursos o se’n fa 
una mala gestió, cosa que demostra que no tot és apujar impostos. 
 
Comenta que hi ha altres estudis, com el del Centre d’Estudis Sociològics, del darrer 
mes de juny, que també deixa palès que la neteja dels carrers és una xacra per 
resoldre a Barcelona i que precisament els veïns de Gràcia eren els que consideraven 
que la ciutat estava més bruta. Afegeix que la percepció de brutícia pot ser donada per 
molts motius: per contenidors plens, per excrements de mascotes o per ocupació 
d’espais públics, entre d’altres. 
 
Un altre estudi, elaborat pel govern l’any 2018, detectava 865 punts i carrers bruts a la 
ciutat de Barcelona. En aquest informe es deia que 46 d’aquests carrers eren al 
Districte de Gràcia, i per això demana que expliquin quines actuacions s’han fet des 
que es va elaborar l’estudi fins ara, com també si els ho poden fer arribar per escrit. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Exposa que, després d’aquest informe, durant els anys 
2018 i 2019 s’han fet campanyes en les quals s’han tractat aquests espais amb 
l’objectiu de detectar els motius principals de la brutícia i també per fer 
corresponsables els veïns i els comerciants per tal de millorar la situació. 
 
Actualment es pot considerar que, d’aquells 46 espais, han millorat tots excepte sis: el 
carrer d’Astúries, 20; el carrer Bonavista, 30; la plaça de la Vila de Gràcia; el carrer 
Providència, 166; el carrer Carolines, 7, i el passeig Sant Joan, 206. Informa que a 
finals d’any es tornarà a avaluar la situació i es determinarà què s’ha de fer de cara a 
l’any 2020 per continuar millorant. 
 
Afegeix que es farà arribar aquesta informació per escrit a tots els grups municipals. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Agraeix la resposta i queda a l’espera de rebre la informació. 
 
D.3.3 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
En el passat consell de barri, i anteriorment en l’audiència pública del mes de 
novembre, veïns que viuen prop de la carretera de l’Arrabassada van manifestar la 
seva queixa perquè l’Ajuntament tenia intenció de construir un bloc de pisos en un 
espai, efectivament dedicat a equipaments, on des de fa anys hi ha una zona 
enjardinada i un espai per a petanca. 
 

- S’ha reunit el govern amb els veïns de Penitents que viuen entorn de la 
zona afectada, tal com es va comprometre el regidor en l’audiència pública 
de novembre i en el consell de barri, per tal de trobar una solució al 
conflicte?  

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula al senyor Daura, del Grup 
municipal de Barcelona pel Canvi. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que en el passat Consell de Barri de Vallcarca i 
també anteriorment, en l’audiència pública del mes de novembre, veïns que viuen al 
voltant de la carretera de l’Arrabassada van manifestar la seva queixa perquè 
l’Ajuntament tenia la intenció de construir un bloc de pisos en un espai que avui està 
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dedicat a equipaments i on des de fa anys hi ha una zona enjardinada i un espai per a 
la petanca, que van remodelar fa poc. 
 
Admet que al Districte de Gràcia, i concretament també a la zona de Vallcarca i 
Penitents, és urgent crear noves promocions d’habitatge públic. Aquest districte només 
disposa del 0,5%, índex que creuen que cal revertir. A la vegada, però, també 
consideren que cal tenir cura dels llocs on es construeix aquest nou habitatge, 
especialment si es tracta de zones verdes, en un districte on també hi ha una manca 
d’aquests espais. 
 
El regidor del districte va assumir el compromís de reunir-se amb els veïns afectats per 
explorar solucions que permetessin arribar a un acord a les dues parts. La pregunta és 
si el govern s’ha reunit amb els veïns i si han pogut trobar alguna solució. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Informa que la gerent del Districte de Gràcia, el director 
de Llicències i Espai Públic i la cap del Departament d’Obres i Manteniment es van 
reunir amb representants dels veïns del barri de Penitents, que viuen al voltant de la 
parcel·la del carretera Sant Cugat 2X, el 26 de novembre del 2019, a la seu del 
districte, tal com es va comprometre el regidor, el senyor Badia, en l’audiència pública i 
en el Consell de Barri de Vallcarca i Penitents. 
 
En aquesta reunió es va explicar als veïns que aquesta parcel·la està qualificada com 
a clau 7 des de l’any 1994, i com a clau HD/7 d’habitatge dotacional des de l’any 2017, 
segons la modificació del Pla general metropolità que es va aprovar en aquest plenari 
a finals d’aquell any. 
 
Es va explicar la proposta arquitectònica de l’edifici de 34 habitatges dotacionals per a 
gent gran. També es va explicar que aquesta proposta garanteix la relació entre la 
carretera de Sant Cugat i el passeig de la Vall d’Hebron, amb una connexió entre la 
part de mar i la de muntanya, mitjançant unes escales ubicades al costat Besòs de la 
parcel·la, i que la resta de la parcel·la manté la seva qualificació d’espai verd i els seus 
usos. 
 
Manifesta que des del districte es treballarà per cercar un sòl lliure on reubicar 
provisionalment l’espai de petanca, que és el que es perd en aquest solar. 
Mentrestant, buscaran una reubicació definitiva per quan es cobreixi la ronda de Dalt 
en el tram de la ronda de Vallcarca i la plaça d’Alfons Comí. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Entén que hi ha un acord amb els veïns i que el govern 
està treballant per fer possible la compaginació de l’habitatge i l’espai verd, i es donen 
per satisfets. Conclou que continuaran atents al desenvolupament d’aquest assumpte. 
 
Aprofita aquesta última intervenció per desitjar-los, en nom del seu grup, un bon Nadal 
i una bona entrada d’any. 
 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Explica que s’han presentat dues declaracions 
institucionals. La primera ha estat proposada pels grups municipals de Barcelona en 
Comú i ERC contra la violència masclista. Aquesta declaració ha estat acceptada pels 
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altres grups i han acordat fer-ne una lectura conjunta. Comença la lectura la senyora 
Pi, del Grup municipal d’ERC. 
 
Declaració contra la violència masclista 
 
Llegeix la Sra. Pi (ERC): 
 
“1. Treballar l’abordatge de les violències masclistes i la seva prevenció en la societat 
en general i amb sensibilització i la seva prevenció en l’àmbit de l’espai públic i en el 
conjunt de la nostra societat. 
 
2. Fer difusió permanent dels recursos adreçats a les dones. Especialment cal millorar, 
optimitzar i ampliar les vies d’informació, d’atenció i denúncia més properes al jovent.” 
 
Llegeix el Sr. Bea (C’s): 
 
“3. Continuar treballant en el marc de la Taula de Protocol contra les agressions 
masclistes a les festes majors i altres esdeveniments festius a l’espai públic dels 
nostres barris.” 
 
Llegeix la Sra. Saltor (PSC): 
 
“4. Ampliar projectes de coeducació a les escoles i donar suport i eines per fer arribar 
l’educació afectiva i sexual als centres educatius, interpel·lant les administracions 
responsables en cada cas. 
 
5. Treballar per la transversalitat de gènere en totes les polítiques del districte. 
 
6. Mostrar el rebuig vers el discurs dels partits d’extrema dreta que pretenen eliminar 
les polítiques de gènere i les lleis contra la violència masclista.” 
 
Llegeix la Sra. Hiraldo (ERC): 
 
“7. Donar suport a les iniciatives i propostes de consens sorgides al Consell de les 
Dones de Gràcia.” 
 
Llegeix la Sra. Manzano (JxCat): 
 
“8. En aquesta línia, estudiar i impulsar als barris de Gràcia una xarxa d’entitats, 
establiments i comerços sensibilitzats amb la lluita contra la violència masclista que 
esdevinguin refugis liles per a vianants que necessiten ajuda per trobar-se en situació 
de risc per violència masclista.” 
 
En aquest punt, la senyora Manzano obre un petit parèntesi per dir que aquesta 
proposta va arribar al Consell de Dones amb molta alegria. 
 
Llegeix la Sra. Tomàs (ERC): 
 
“9. Treballar en el marc del districte les actuacions de la mesura de govern, sumant 
aliances, Barcelona Lliure d’Agressions Masclistes, presentada aquesta setmana 
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passada i treballada des de la Regidoria de Feminismes, amb diàleg i aportacions de 
tots els grups municipals.” 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona les gràcies al conseller i les conselleres 
per la lectura d’aquesta declaració, i també agraeix el vot conjunt de tots els grups. 
 
A continuació, dona la paraula al senyor Daura, del Grup municipal de Barcelona pel 
Canvi, perquè faci la lectura de la segona declaració institucional. 
 
Declaració de reconeixement del Taller d’Història de Gràcia 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Dona les gràcies a tots els grups municipals per poder fer 
aquest reconeixement públic i solemne de la feina feta pel Taller d’Història de Gràcia i 
de tots i cadascun dels seus membres, coincidint enguany amb el 25è aniversari de la 
seva creació com a entitat, per la seva dedicació a la recuperació i la divulgació de la 
història del patrimoni cultural, artístic i vital del districte i de tots els seus barris. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona les gràcies a tots els assistents i recorda 
que el govern té uns quants deures per fer, com també l’oposició. Desitja unes bones 
festes a tothom i un bon canvi d’any. 
 
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 20.58 hores. 
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